
Zasada narodowa – Minzuzhuyi1 

Wykład pierwszy
wygłoszony 13. roku Republiki, 1. miesiąca, 27. dnia [czyli 27 stycznia 1924 roku2]

Szanowni zebrani!
Chciałbym dzisiaj przystąpić do omawiania trzech zasad ludu 

(sanminzhuyi 三民主義). Jakie są owe trzy zasady? Najprościej ujmując, 

1 Minzu (民族) to nowoczesny termin stworzony pierwotnie w Japonii na 
określenie koncepcji narodu, zapożyczonej w XIX w. z Zachodu, jako pew-
nej wspólnoty etniczno-kulturowej spajanej więzami krwi. Dlatego w celu 
tworzenia takich nowych terminów sięgano w Azji Wschodniej do określeń 
związanych z rodziną, klanem i pokrewieństwem, co ułatwiało przenosze-
nie na naród i rodaków uczuć i postaw tradycyjnie łączonych z klanem oraz 
z rodziną. Termin rodak został sformułowany jako tongbao (同胞), co dosłow-
nie znaczy „brat z tej samej matki” („z tego samego łona”, taka precyzja ter-
minologiczna w rodzinie była potrzebna przy wielożeństwie). Min (民) to 
lud, lud prosty, poddani, a zu (族) to klan, duża, wielopokoleniowa rodzina 
lub pokolenie w takiej rodzinie (np. san zu 三 族 to trzy pokolenia: dziadów, 
ojców i wnuków), czyli „lud spojony ścisłymi więzami jak klan”. Zhuyi (主
義) to zasada lub odpowiednik zachodniego sufiksu -izm. Zatem minzuzhuyi 
to chiński odpowiednik angielskiego terminu nationalism (bez negatywnych 
konotacji terminu nacjonalizm w języku polskim), bliski naszemu patrio-
tyzmowi, chociaż wiązany nie z ojczyzną, ale z narodem jako „wspólnotą 
krwi” (co na Zachodzie było interpretacją przyjmowaną dość powszechnie 
na przełomie XIX i XX w.). 

2 W Chinach po Rewolucji Xinhai (1911), zgodnie z tradycją rewolucji francu-
skiej (1789), a poniekąd i tradycją chińską datowania w ramach er panowa-
nia poszczególnych cesarzy, od 1 stycznia 1912 r. wprowadzono erę Repu-
bliki (Minguo 民國). Rok 1912 ogłoszono jej rokiem pierwszym, przyjmując 
zarazem zachodni kalendarz gregoriański liczenia miesięcy, tygodni i dni 
jako oficjalny. Obok tego funkcjonował oczywiście kalendarz tradycyjny 
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68 Trzy  zasady  ludu

wyrażają one zasadnicze idee ratowania państwa. Co to za idee? Jest 
to pewien system poglądów, wiary i sił. Na ogół ludzie, stając w obli-
czu jakiegoś zjawiska i analizując zasady, jakie nim rządzą, najpierw 
wyrabiają sobie poglądy na jego temat. Kiedy poglądy się utrwalają, 
zaczyna się w nie wierzyć, a z wiary tej rodzą się pewne siły. Zatem 
do pełnego ustanowienia tych idei prowadzi proces od poglądów do 
wiary, a następnie do sił zrodzonych z tej wiary3. 

W jakim sensie można powiedzieć, że te trzy zasady to doktryna 
ratowania państwa (jiuguozhuyi 救國主義)? Trzy zasady to dążenie 
do zapewnienia Chinom pozycji międzynarodowej równorzędnej 
z pozycją innych państw, zarówno pod względem politycznym, jak 
i gospodarczym, aby Chiny zawsze zajmowały odpowiednie miej-
sce na świecie4.

słoneczno-księżycowy, jako ludowy czy agrarny (bez nieznanej tam miary 
tygodni i „dni świętych”), podzielony na 24 sezony (jieqi 节气) i 12 miesięcy 
nazywanych kolejnymi numerami: pierwszy, drugi, trzeci itd., z dodatko-
wym 13. miesiącem w latach przestępnych. Chiński Nowy Rok (przypada-
jący między 20 stycznia a 15 lutego) – tradycyjnie najważniejsze święto ob-
chodzone przez dwa tygodnie – przemianowano na Święto Wiosny (chunjie 
春节). Inne tradycyjne święta chińskie zwolennicy okcydentalizacji i mo-
dernizacji zlikwidowali (zaczęto je przywracać dopiero w 2006 r. w ramach 
odbudowy różnych tradycji narodowych). Kalendarz gregoriański w pełnym 
wymiarze, z liczeniem lat od narodzenia Chrystusa, wprowadzili dopiero 
komuniści chińscy wraz z proklamowaniem Chińskiej Republiki Ludowej. 
Oczywiście chodziło o „nowoczesny system zachodni” (i radziecki!), a nie 
o propagowanie chrześcijaństwa. Kalendarz i sposób datowania były w Chi-
nach ważną, tradycyjną prerogatywą władzy państwowej. Kuomintang 
rządzący na Tajwanie utrzymał na tej wyspie oficjalnie erę Republiki wraz 
z innymi tradycjami Republiki Chińskiej ogłoszonej przez Sun Yat-sena, cho-
ciaż w dokumentach prywatnych od lat 80. XX w. dopuszcza się stosowanie 
kalendarza zachodniego.

 W nawiasach kwadratowych w tekście znajdują się dopowiedzenia od re-
dakcji.

3 Sun Yat-sen w istocie przedstawia tu pewną koncepcję ideologii, chociaż nie 
używa tego terminu, która, jego zdaniem, jest niezbędna do przebudowy 
i modernizacji Chin.

4 Należy pamiętać, że chociaż w okresie międzywojennym Chiny nominalnie 
zachowywały niepodległość, to ich suwerenność była wielorako ograniczona, 
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Zasada narodowa 69 

Dlatego mówimy, że trzy zasady ludu to idee ratowania kraju. 
(…) Postawmy zatem pytanie: czy dzisiejsze Chiny potrzebują takie-
go ratowania? Jeśli stwierdzamy, że tak jest, to tym bardziej należy 
uwierzyć w trzy zasady ludu. Dopiero wierząc w nie, będziemy mogli 
stworzyć potężną siłę, która zdoła uratować Chiny.

Najpierw będę mówił o zasadzie narodowej. Obecnie Kuomin-
tang (Guomindang 國民黨, Partia Narodowa), zmieniając metody 
służące ocaleniu kraju, zwraca przede wszystkim uwagę na krzewie-
nie poczucia narodowego, dążąc do jego szerokiego upowszechnie-
nia w społeczeństwie. A do tego najpotrzebniejsze jest jego zrozu-
mienie. W Chinach w ciągu ostatnich kilkunastu lat ludzie myślący 
osłuchali się już z trzema zasadami ludu, niewielu jednak udało się 
zgłębić ich treści. Dziś zatem chciałbym tu zebranym dokładnie ob-
jaśnić zasadę narodową. 

Na czym polega zasada narodowa? Najprościej – posłużę się 
jednym – jak to w Chinach mamy w zwyczaju zdaniem: zasada 
narodowa to tożsamość „narodu państwowego” (guozuzhuyi 國族

主義)5. W Chinach najpowszechniej i najgłębiej przyjmujemy „ide-
ologię rodzinowości” (jiazuzhuyi 家族主義) i „ideologię klanowości” 

co w literaturze chińskiej określa się mianem półkolonii. Cudzoziemcy nie 
podlegali sądownictwu chińskiemu ani nie mogli być aresztowani – nawet 
za największe zbrodnie – przez policję chińską. Kluczowe dzielnice wielkich 
miast były zarządzane przez konsulów obcych mocarstw, którzy dyspo-
nowali swoją policją, a nawet oddziałami wojskowymi. Urzędami celnymi 
zarządzał Brytyjczyk. Konsulowie wspierali „swoich” generałów chińskich, 
a nieraz decydowali, kto z Chińczyków ma zostać marionetkowym premie-
rem czy podobnie tylko nominalnym prezydentem itd. 

5 Dosłownie minzuzhuyi jiu shi guozuzhuyi (民族主义 就是 国族主义). Minzu – 
jak objaśnialiśmy wyżej – to naród etniczno-kulturowy, połączony więza-
mi krwi, podobnie jak rody. Guo to państwo, zatem guozu to odpowiednik 
angielskiego terminu nation – wszyscy obywatele danego państwa, którzy 
powinni poczuwać się do więzi z nim i bronić go. Guozuzhuyi to odpowied-
nik brytyjskiego i amerykańskiego terminu nationalism odnoszonego przede 
wszystkim do państwa, bez względu na zróżnicowanie etniczne i religijne. 
Przypomnijmy, że Sun Yat-sen wiele lat spędził na emigracji politycznej 
w świecie anglosaskim i starał się zaszczepić rodakom różne nieznane im 
koncepcje zachodnie. 
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(zongzuzhuyi 宗族主義). Dlatego Chińczycy znają jedynie tożsamość 
rodziny i klanu, a nie utożsamiają się z państwem [jak nowoczesne 
narody Zachodu]. Postronni obserwatorzy z zagranicy mawiają nie-
raz, że Chińczycy są jak góra sypkiego piasku. Gdzie tkwi tego przy-
czyna? Otóż właśnie w tym, że utożsamiają się oni ze swoimi [rozro-
śniętymi] rodzinami i klanami, a obce im jest utożsamianie się z in-
nymi mieszkańcami swojego państwa. Siła solidarności Chińczyków 
w ramach rodziny czy klanu jest przeogromna. W przeszłości często 
gotowi byli wręcz poświęcić swoje życie i rodzinę, byleby uchronić 
klan. Na przykład w Kantonie w wojnie dwóch klanów nie dopusz-
czano nawet myśli o odstąpieniu od walk, bez względu na wielkość 
strat w ludziach i dobytku, właśnie z powodu zbyt głębokiego przy-
wiązania do własnego klanu6. Jako że Chińczycy oddanie rodzinie 
i klanowi mają wyryte głęboko w sercach, gotowi są za nie nawet 
oddać życie. Jeśli zaś chodzi o państwo, nigdy nie było ducha tak 
szeroko pojętej tożsamości prowadzącej do poświęcania mu swojego 
życia. Dlatego też siła solidarności wśród Chińczyków ogranicza się 
do poziomu klanu i nie rozciągnęła się jeszcze na naród w granicach 
państwa7. 

6 Autor odnosi się tu do tragicznych wydarzeń z historii prowincji Guang-
dong, gdzie w latach 1855–1867 toczyła się prawdziwa wojna między dwo-
ma klanami. Zaciekłość po obu stronach pogłębiała odmienna przynależ-
ność etniczno-językowa tych klanów (w ramach szeroko pojętego etosu 
chińskiego – Han). Jeden z rodów należał do podstawowej ludności rodzi-
mej tej prowincji (Yue 越, jak Vietowie, zwani też Punti), natomiast drugi 
do Hakkijczyków (Kejia 客家), uznawanych tam za obcych przybyszów. 
Według szacunków, w walkach, które incydentalnie wybuchały również 
później, mogło zginąć nawet pół miliona ludzi, a wiele wsi zostało spusto-
szonych. Zob. Leo J. Moser, The Chinese Mosaic: The Peoples and Provinces of 
China, Westview Press, Boulder Co 1985, s. 245. 

7 Tradycyjnie duża wielopokoleniowa rodzina mogła liczyć nawet kilkadzie-
siąt osób, a klan zwykle kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy (na początku 
XXI w. duże rodziny niemal zanikły, a klany liczą najwyżej kilkanaście tysię-
cy). Klan miał tradycyjnie daleko posuniętą autonomię, a państwo uznawało, 
że obowiązki wobec niego są ważniejsze niż wobec państwa. Klan wydawał 
i wykonywał wyroki, włącznie z wyrokami śmierci. Miał swoją genealogię, 
ustrój i tradycje, skarb i dochody, mógł sprzedać lub wynająć członka rodu 
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Moja teza, że zasada nacjonalizmu etnicznego jest tożsama z zasa-
dą nacjonalizmu państwowego, jest jednak poprawna tylko w przy-
padku Chin, nie w przypadku innych państw. Za granicą używa się 
terminów naród i państwo, czyniąc między nimi rozróżnienie. W ję-
zyku angielskim rzeczownik naród brzmi nation8, ale słowo nation ma 
tam dwa znaczenia: jedno to naród, a drugie – państwo. Chociaż ma 
dwa znaczenia, ich rozróżnienie jest bardzo wyraźne i trudno je po-
mylić. W chińskim słów, które mają dwa znaczenia, jest bardzo wie-
le. Na przykład słowo społeczeństwo ma dwa zastosowania: jedno 
to ogólnie zbiorowość ludzi, drugie to zorganizowana społeczność. 
Początkowo naród (minzu 民族) i państwo (guojia 國家) były ze sobą 
ściśle powiązane, nie jest więc łatwo je rozdzielić. Gdy obecnie uży-
wamy tych dwóch słów, musimy je jednak rozgraniczyć. Czy mó-
wienie naród w znaczeniu „narodu państwa” (guozu 國族) może być 
poprawne w odniesieniu do Chin, a niepoprawne w odniesieniu do 
zagranicy? W Chinach od czasów dynastii Qin [221–207 p.n.e.] i Han 

(nawet wbrew jego woli). Mógł mieć swoją gwardię zbrojną, szkoły, ziemie, 
fundusz samopomocowy, rytuały, świątynie itd. Rodzina miała status jed-
nostki administracyjnej, a jej głowa była swoistym funkcjonariuszem pań-
stwowym zatwierdzanym przez administrację terenową, wystawiającym 
zezwolenia, zaświadczenia itd. Prócz tożsamości rodzinnej i klanowej funk-
cjonowały jednak także wspólnoty wiejskie i gminne (w miastach – uliczko-
we), a ludność utożsamiała się poniekąd ze swoim powiatem. Do pewnego 
stopnia pojawiała się także tożsamość prowincjonalna (nawet z aspektami 
na poły religijnymi), gdyż prowincje w Chinach w większości mają granice 
naturalne, a zostały ustalone jeszcze w XIV w., czyli są znacznie starsze niż 
większość granic państw europejskich. Joseph R. Levenson zwracał uwagę, 
że Chiny cechował nie tylko brak więzi narodowych typu europejskiego 
(które zaczęto tam propagować dopiero na początku XX w., w czym znaczącą 
rolę odegrał SunYat-sen), lecz obecność więzi innego typu. Badacz ten okre-
ślił je jako kulturalizm, a ich podstawą było utożsamianie się nie z narodem 
i jego obrona, lecz z określoną tradycją kulturową, którą się kultywuje. Zob. 
J.R. Levenson, Liang Ch’i-ch’ao and the Mind of Modern China, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge Mass. 1953, s. 109–128. Warto dodać, że z narodem 
utożsamia się jednostka, natomiast podmiotem kultywowania i przekazy-
wania kultury jest rodzina.

8 Autor transkrybuje nation dwoma znakami chińskimi 哪遜, w zapisie pinyin: 
naxun. 
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[206 p.n.e.–220 n.e.] jeden naród (minzu 民族) tworzył jedno państwo 
(guojia 國家). Natomiast za granicą jeden naród mógł tworzyć kilka 
państw, a w jednym państwie mogło żyć kilka narodów. Anglia na 
przykład jest obecnie bardzo potężnym państwem. 

Wśród narodów tego państwa główne miejsce zajmują biali, lecz 
obejmuje ono także brunatnych, czarnych i innych, którzy razem sta-
nowią Imperium Brytyjskie, toteż w przypadku całego imperium An-
glii nie można powiedzieć, że jego naród jest „narodem państwowym”, 
ponieważ to określenie byłoby niepoprawne. Kolejny przykład: Hong-
kong to terytorium angielskie, a jego naród obejmuje kilkaset tysięcy 
Chińczyków narodowości Han, toteż mówienie o angielskim „naro-
dzie państwowym” Hongkongu byłoby niepoprawne. Albo weźmy 
Indie: jest to terytorium Anglii, gdybyśmy więc chcieli mówić o „na-
rodzie państwowym” Anglii, musielibyśmy do niego włączyć także 
350 milionów Hindusów. Mówienie o Hindusach jako o „angielskim 
narodzie państwowym” byłoby oczywiście niepoprawne9. Wszyscy 
wiemy, że trzonem narodu angielskiego są Anglosasi, lecz Anglosasi 
są nie tylko w Anglii, jest ich bardzo wielu również w Ameryce. W od-
niesieniu do zagranicy nie można więc mówić, że „naród etniczny” za-
wsze jest równoznaczny z „narodem państwowym”. Naród i państwo 
musimy wyraźnie rozgraniczyć, ale jak to zrobić? 

Najlepszym sposobem jest określenie głównych sił, które utwo-
rzyły dany naród lub państwo. W uproszczeniu można stwierdzić, 
że naród formuje się w sposób naturalny, państwo zaś – siłą zbrojną. 
W Chinach mawia się – a świadczy o tym polityczna historia kraju – 
że polityka Drogi Królewskiej (wangdao 王道) koresponduje z siłami 
natury, czyli w istocie to siły natury determinują Drogę Królewską10. 

9 Ludność kolonii brytyjskich była oczywiście pozbawiona praw politycznych, 
a podporządkowanymi ziemiami zarządzała administracja brytyjska. Autor 
tego nie objaśnia, gdyż było to oczywiste dla niego oraz dla jego słuchaczy.

10 Droga Królewska, opiewana przez konfucjanistów jako wzorzec moralno-
-polityczny, to rządy oparte na cnocie dobroci (ren 仁), wpajające zasady 
moralne oraz normy przyzwoitości, odwołujące się przede wszystkim do 
nagród, edukacji i kształtowania morale społecznego, unikające zaś użycia 
przymusu, kar i przemocy.
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Wspólnota uformowana w ten sposób to „naród etniczny” (minzu 
民族). Droga Hegemona (badao 霸道) z kolei opiera się na użyciu sił 
zbrojnych i przemocy, a wspólnotą, którą w ten sposób się tworzy, 
jest państwo11. Hongkong na przykład wcale nie powstał w wyniku 
zaproszenia Anglików przez kilkaset tysięcy Hongkończyków12, lecz 
w wyniku oderwania go siłą przez Anglię. Wcześniej bowiem Chi-
ny i Anglia toczyły wojnę, Chiny zostały pokonane, po czym Anglia 
oderwała ludność i ziemie Hongkongu. Dopiero z czasem powstał 
obecny Hongkong. Albo dzisiejsze Indie, utworzone przez Angli-
ków – przebieg wydarzeń był tam podobny do przebiegu wydarzeń 
w Hongkongu. 

Dzisiejsze terytoria Anglii rozciągają się na całym świecie, można 
zatem powiedzieć, że „w państwie angielskim słońce nigdy nie za-
chodzi”. Na wschodniej półkuli wyliczając kolejno według wschodu 
słońca, najwcześniej zawita ono do Nowej Zelandii, Australii, Hong-
kongu i Singapuru. Chyląc się na zachód, pojawi się nad Cejlonem, 
Indiami, a dalej nad Adenem, Maltą i dopiero dotrze do samej An-
glii. Przesuwając się nad zachodnią półkulę, ukaże się nad Kanadą 
i znowu wróci do Hongkongu czy Singapuru. Dzień w dzień więc, 
w ciągu 24 godzin, słońce na pewno zawsze znajdzie się nad jakimiś 

11 Konfucjaniści potępiali tego typu politykę militaryzmu, opartą na surowych 
karach i przemocy, jako moralnie niegodną i dającą tylko krótkotrwałe re-
zultaty. Rozróżnienie tych dwóch metod rządzenia i ich szczegółowy opis 
są dziełem Mencjusza (371–289 p.n.e.), drugiego po Konfucjuszu mędrca tej 
szkoły. Jednak według starożytnych mitów o powstaniu Państwa Środka 
miało ono zostać utworzone przez Cesarza Żółtego (Huangdi 皇帝) w wyni-
ku wielkich wojen. Będąc władcą ziem centralnych, w basenie Rzeki Żółtej, 
w III tysiącleciu p.n.e. toczył on wojny z władcami czterech stron świata 
sąsiadujących z jego ziemiami i wszystkich pokonał. W rezultacie pojawiło 
się Państwo Środka o najwyższym poziomie cywilizacji, sprawujące władzę 
zwierzchnią nad otaczającymi je ziemiami wasalnymi. Nacjonaliści chińscy 
propagujący na przełomie XIX i XX w. nowe idee „wielkiego narodu Hanów” 
przedstawiali Cesarza Żółtego również jako praprzodka Chińczyków. Z tego 
tytułu bywa on czczony do dziś przez Chińczyków na całym świecie. Sun 
Yat-sen znał oczywiście te mity.

12 Tak w oryginale – Hongkończyków, nie Chińczyków.
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angielskimi ziemiami. Na tym tak wielkim terytorium Anglii nie 
ma jednego choćby miejsca, które nie byłoby wzięte przemocą. Od 
starożytności do dziś nie ma państwa utworzonego bez użycia prze-
mocy. Tworzenie narodu przebiega zupełnie inaczej, jest rezultatem 
działania czynników naturalnych, w ogóle nie może być rezultatem 
przemocy. W Hongkongu zespolenie kilkuset tysięcy Chińczyków 
w naród dokonało się za sprawą natury, więc cokolwiek by Anglicy 
robili, nie zdołają tego zmienić. Dlatego też zbiorowość utworzona 
dzięki rządom Drogi Królewskiej, w sposób naturalny, staje się na-
rodem, a zjednoczona gwałtem sił ludzkich – stanowi państwo. Taka 
jest podstawowa różnica między narodem a państwem. 

Dalej chciałbym przedstawić kwestię pochodzenia narodów. Lud-
ność jako rodzaj należy w istocie do świata zwierzęcego, choć oczy-
wiście jest odmienna od zwykłego ptactwa i zwierzyny. Człowiek to 
duch wszelkiego stworzenia, a ludzkość najpierw dzieli się na rasy, 
których rozróżnia się pięć: rasę białą, czarną, czerwoną, żółtą i bru-
natną13. Przy dalszym rozróżnieniu mamy narody. W Azji na przy-
kład istnieją takie sławne narody, jak mongolski, malajski, japoński, 
mandżurski czy Hanowie [etniczni Chińczycy]. Powstały one, mó-
wiąc ogólnie, w wyniku działania czynników naturalnych, lecz przy 
dokładniejszym rozważeniu stwierdzimy, że było to bardzo złożone. 
Najważniejsze były tu więzy krwi. Chińczycy należą do rasy żółtej, 
co wynika z ich pokrewieństwa z sąsiednimi ludami. Więzy krwi 
między przodkami odwiecznie dziedziczone kształtują ludność da-
nego narodu, dlatego też siła więzów krwi jest tak wielka. 

Następną wielką siłą jest sposób bytowania. Poszczególne ro-
dzaje bytowania nie są jednakowe, zatem i narody, które się formo-
wały na tej podstawie, także nie mogą być jednakowe. Na przykład 

13 W epoce kolonialnej zdobywcy zachodni, zwłaszcza Brytyjczycy, propago-
wali koncepcję podziału ludzkości na rasy, które w sposób oczywisty nie są 
sobie równe, a rasa biała jest przodująca i naturalnie dominująca. Teorie te, 
łączone często z socjaldarwinizmem i koncepcjami walki ras o przetrwanie, 
przedstawiano je jako naukowe i nowoczesne. Wielu Azjatów przejmowało 
zatem takie teorie rasistowskie, starając się jedynie jakoś uzasadnić wyższą 
wartość własnej „rasy”.
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Mongołowie przemieszczali się w poszukiwaniu wody i pastwisk, ja-
ko że utrzymywali się, wypasając bydło, które przeganiali tam, gdzie 
były woda i pastwiska. Ów zwyczaj częstej zmiany miejsca kształ-
tował ich naród. To, że Mongołowie nagle wybili się na tak wielką 
potęgę, również z tego wynikło. W okresie największej potęgi naro-
du mongolskiego wojska dynastii Yuan [1271–1368] podbiły na za-
chodzie centralną14 i zachodnią Azję, Arabię, sięgnęły nawet po część 
Europy, na wschodzie zaś zjednoczyły Chiny i o mało co nie podbiły 
Japonii. Inne najpotężniejsze narody, jak Hanowie, w czasach swojej 
najznaczniejszej siły wojskowej za dynastii Han czy Tang [618–907], 
najdalej na zachód dotarły tylko do Morza Kaspijskiego. Weźmy na-
ród Rzymian – w czasach największej siły wojskowej doszli jedynie 
do Morza Czarnego. Nigdy więc nie było takiej siły zbrojnej jednego 
narodu, która byłaby zdolna sięgnąć po panowanie na dwóch kon-
tynentach – w Europie i w Azji. Dokonało się to jedynie za sprawą 
potęgi narodu mongolskiego za dynastii Yuan. Osiągnięcie przez 
Mongołów takiej potęgi wiązało się z ich życiem koczujących paste-
rzy, nawykłych do codziennej niemal wędrówki, którym niestraszne 
były duże odległości.

Trzecią wielką siłą jest język. Jeśli naród przybyły z zewnątrz 
przyswoi sobie nasz język, to my wpłyniemy na jego dalsze kształto-
wanie i z biegiem czasu zasymilujemy go. I na odwrót, jeżeli my po-
znajemy obcy język, też łatwiej możemy zostać przez obcych zasymi-
lowani. Jeśli narody łączą więzy krwi i wspólny język, upodobnianie 
się będzie jeszcze łatwiejsze. Język jest zatem również znaczną siłą 
kształtującą narody.

Czwartą siłą jest religia. Ludność na ogół czci podobnych bogów 
i wierzy w podobnych protoplastów, co także może połączyć naród. 
Wśród sił zespalających naród religia jest siłą ogromną. Weźmy ja-
ko przykład Arabów i Żydów. Choć państwa ich dawno upadły, oba 
narody – arabski i żydowski – do dziś istnieją, a przetrwały wła-
śnie dzięki religii. Wiemy, że obecnie Żydzi są rozproszeni po wielu 

14 Autor używa współczesnego określenia centralna Azja (Zhongyang Ya 中央
亞), a nie tradycyjnego chińskiego terminu (Xiyu 西域). 
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krajach, lecz najwięksi na świecie uczeni, tacy jak Marks czy Ein-
stein, byli właśnie Żydami. Również współczesne wpływy kapitału 
angielskiego i amerykańskiego są zasługą Żydów. Będąc z natury 
bardzo bystrzy, a przy tym wierni swojej religii, dzięki temu właśnie 
zdołali – choć rozsiani po różnych krajach – zachować odrębną naro-
dowość. Arabowie mogli przetrwać również dzięki przywiązaniu do 
religii Mahometa. (…)

Piątą siłą są obyczaje i nawyki. Jeśli wśród ludzi są tacy o nader 
podobnych obyczajach i nawykach, to z biegiem czasu mogą oni sa-
moistnie złączyć się w jeden naród. Badając zatem odmienne rasy, 
nie możemy w kształtowaniu narodów na zasadzie podobieństw nie 
uznać roli wymienionych pięciu sił: więzów krwi, warunków byto-
wania, języka, religii oraz obyczajów i nawyków. (…) Dlatego porów-
nując te pięć sił z siłą zbrojną, można właśnie łatwo odróżnić naród 
od państwa.

Jeżeli chcemy uratować Chiny i zapewnić narodowi chińskiemu 
przetrwanie na zawsze, konieczne jest – jak uczą dzieje dawnych 
i dzisiejszych narodów – głoszenie patriotyzmu. By móc głosić pa-
triotyzm, należy go najpierw dobrze zrozumieć, wówczas dopiero 
możemy podjąć dzieło ratowania państwa z upadku. W skład naro-
du chińskiego liczącego ogółem 400 milionów, wchodzi także kilka 
milionów Mongołów, ponad milion Mandżurów, kilka milionów Ty-
betańczyków i milion kilkaset tysięcy Muzułmanów15. Liczba obcych 
mniejszości nie przekracza zatem w sumie 10 milionów. Biorąc pod 
uwagę większość, można więc stwierdzić, że 400-milionowy naród 
chiński to właściwie Hanowie. (…)

Jakie jest miejsce naszego narodu w dzisiejszym świecie? Pod 
względem liczebności – w porównaniu z innymi narodami – jeste-
śmy najliczniejsi, czyli jesteśmy największym narodem, a nasza kul-
tura i cywilizacja liczą ponad cztery tysiące lat. Powinniśmy więc 

15 W oryginale używa się terminu religia Hui (huijiao 回教) stosowanego wów-
czas wobec wszystkich narodowości wyznających islam, a nie tylko wobec 
jednej z narodowości wyróżnianych współcześnie i znanych jako mniejszość 
narodowa Hui (Huizu 回族).
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dotrzymywać kroku państwom Zachodu16. W Chinach jednak ludzie 
trzymają się tylko rodu i klanu, a nie mają poczucia przynależności 
do narodu. I choć 400 milionów Chińczyków tworzy jedno państwo, 
to faktycznie są oni jak sypki piasek, a dzisiejsze Chiny są najsłab-
szym państwem i zajmują najniższe miejsce na świecie. Jeśli nie weź-
miemy sobie do serca potrzeby głoszenia patriotyzmu i zjednoczenia 
się w zwarty naród, to Chiny czeka upadek państwa i zagłada naro-
du. Zatem państwo można uratować jedynie poprzez umocnienie du-
cha narodowego.

Powinniśmy głosić patriotyzm, aby odwrócić groźbę upadku 
Chin. Wpierw jednak musimy wiedzieć, skąd się bierze niebezpie-
czeństwo zagrażające naszemu narodowi. Aby zrozumieć naturę tego 
zagrożenia, najlepiej posłużyć się porównaniem narodu Chin z na-
rodami mocarstw. Przed wojną w Europie17 mocarstwami nazywano 
siedem czy osiem państw: największym była Anglia, najsilniejszymi 
Niemcy, Austria i Rosja, najbogatszym Ameryka, a nowo wyrosłymi – 
Japonia i Włochy. W wojnie pokonano trzy państwa, a z pozostałych 
potęg na czoło wysunęły się Anglia, Ameryka, Francja, Japonia i Wło-
chy. Anglia, Francja, Rosja i Ameryka to państwa utworzone przez 
narody. Anglia, której rozwój zaczyna się na terenie Anglii i Walii od 
Anglosasów, liczy zaledwie 38 milionów czysto angielskiej ludności. 
I ten oto naród jest obecnie najpotężniejszy, stworzone przez niego 
państwo zaś jest także najpotężniejsze na świecie. A 100 lat wcześniej 
Anglia liczyła ledwie 12 milionów ludzi; to znaczy, że w ciągu 100 lat 
jej ludność zwiększyła się ponadtrzykrotnie. 

Na wschodzie jest państwo wyspiarskie, które można uznać za 
Anglię Wschodu. To Japonia. To także państwo stworzone przez je-
den naród nazywany Yamato18. Od powstania do dziś państwo to nie 

16 Autor nie używa rzecz jasna dzisiejszego politologicznego terminu Zachód 
(Xifang 西方), ale oddaje go słowami Europa i Ameryka (Ou Mei 歐美). Aby 
uniknąć powtórzeń, stosujemy te określenia zamiennie.

17 Mowa o I wojnie światowej, nazywanej też wielką wojną.
18 Nazwa ta rozpropagowana przez nacjonalistów jako archaiczna i patetyczna 

nazwa narodowości lub rasy japońskiej zapisywana jest ideogramami 大和

族, czyli dosłownie Naród Wielkiej Harmonii. 
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zaznało obcej aneksji, nawet potęga mongolskiej dynastii Yuan nie 
zdołała go podbić. Jego ludność liczy obecnie, poza Koryo19 i Tajwa-
nem, 56 milionów. Trudno ustalić wiarygodną liczbę ludności 100 lat 
temu, lecz przy uwzględnieniu stopy przyrostu ludności w ostatnich 
latach musiała ona wzrosnąć trzykrotnie. Zatem 100 lat temu mogła 
z grubsza wynosić około 20 milionów. Ów duch Yamato do dziś nie 
zaginął i dlatego też, dzięki dotarciu na Wschód nowych prądów 
płynących z Zachodu, naród Japonii, korzystając z naukowych me-
tod, rozwinął państwo. Po 50 latach modernizacji20 Japonia stała się 
w Azji najpotężniejszym mocarstwem, dorównującym Zachodowi, 
państwem, którego Europa i Ameryka nie śmią lekceważyć. Przyczy-
ną, dla której nas, Chińczyków – z ludnością znacznie liczniejszą od 
tych państw – inni do dziś lekceważą, jest patriotyzm z tamtej strony, 
a jego brak po naszej. Japonia przed modernizacją także była pań-
stwem słabym. Z terytorium nie większym od naszego Sichuanu, jed-
nej tylko prowincji chińskiej, i całą ludnością nawet mniej liczną niż 
mieszkańcy tej jednej prowincji również znosiła upokorzenia obcego 
ucisku. Ponieważ jednak Japończycy zachowali ducha patriotyzmu, 
to zdobyli się na bohaterski wysiłek i w trakcie 50 lat modernizacji 
odmienili swoje państwo ze słabego w potężne. Jeśli pragniemy potę-
gi Chin, to Japonia byłaby dobrym wzorem. 

Porównując Azjatów i Europejczyków, uważa się, że na świe-
cie zdolni i mądrzy są jedynie ludzie biali. Wszelkie sprawy świa-
ta zostały zawłaszczone właśnie przez nich. Ponieważ w pewnym 
momencie dziejów nie dane było nam, Azjatom, dorównać możli-
wościom Europejczyków, jak mamy zmienić nasze państwa w bo-
gate i silne? Toteż marzenia o bogactwie i sile państw, snute przez 
Chińczyków, podobnie jak przez inne narody Azji, nie spełniały się. 

19 Koryo – historyczna nazwa Korei wywodząca się z nazwy królestwa Go-ryeo 
(918–1392). Sun stosuje chiński zapis tej nazwy ideogramami 高丽 (w zapisie 
pinyin Gaoli). Na Zachodzie, także w Polsce, używa się nazwy Korea i taką 
będziemy stosować w dalszych częściach tłumaczenia. Korea od 1910 r. była 
kolonią japońską, podobnie jak od 1895 r. Tajwan.

20 Doprowadziły do tego reformy Meiji rozpoczęte w 1868 r., polegające na mo-
dernizacji kraju i otwarciu na wpływy Zachodu.
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A Japonia nagle wyrosła, bogata i silna, stanąwszy w pierwszym 
szeregu państw świata. Obudziło to w narodach Azji ogromne na-
dzieje. Pojawiła się też świadomość, że dawna Japonia znajdowała 
się w położeniu podobnym w istocie do dzisiejszego Annamu21 czy 
Birmy, które trudno porównywać ze współczesną Japonią. Japończy-
cy byli w stanie uczyć się od Europy i, przeprowadziwszy moder-
nizację, dorównać jej. Kiedy po zakończeniu wielkiej wojny w Eu-
ropie mocarstwa debatowały w Wersalu nad światowym pokojem, 
wysoka pozycja międzynarodowa Japonii zapewniła jej miejsce 
wśród pięciu wielkich mocarstw. W sprawach dotyczących Azji 
przyjęły one stanowisko Japonii i postanowiły tak, jak ona chciała. 
Widzimy zatem, że to, czego dokonali biali, zdołali dokonać również 
Japończycy. Rasy ludzkie różnią się kolorem, lecz pod względem 
zdolności czy rozumu trudno mówić o jakichś istotnych różnicach. 
W dzisiejszej Azji dzięki potężnej Japonii ludzie białej rasy nie tylko 
nie ośmielają się lekceważyć Japończyków, lecz także nie śmią lekce-
ważyć Azjatów. Nie tylko naród Yamato może się cieszyć uznaniem 
i zaszczytami, inni Azjaci także zyskali na znaczeniu w świecie. 
Dawniej sądzono, że my nie umiemy dokonać tego, czego dokonują 
Europejczycy. Teraz, kiedy Japończycy potrafili się nauczyć od Euro-
py, wiemy, że i my możemy się nauczyć od Japończyków. Nauczyw-
szy się najpierw od Japończyków, uświadomimy sobie, że od Europy 
też będziemy mogli się nauczyć.

W Rosji podczas wojny wybuchła rewolucja, obalono ustrój ca-
rów, powstało nowe państwo, państwo socjalistyczne, zgoła odmien-
ne od dawnego. Jego naród nazywa się słowiańskim. Ludność Rosji 
100 lat temu liczyła 40 milionów, a obecnie 160 milionów. Zwiększyła 
się więc ponad cztery razy i siła państwa też wzrosła czterokrotnie. 

21 Annam – Uspokojone Południe, tradycyjna chińska nazwa Wietnamu, póź-
niej przejęta przez Francuzów, a przez nacjonalistów chińskich używana 
nadal jako symbol „krainy chińskiej”. Akcentowała ona wasalny status Wiet-
namu wobec Chin, dlatego sami Wietnamczycy jej unikają. Stosowali oni 
starożytną nazwę Viet (chiń. Yue), a później Viet-nam (Południowy Viet) jako 
symbol odrębności i niepodległości. W dalszej części tłumaczenia używamy 
nazwy Wietnam.
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W ciągu ostatniego stulecia Rosja należała do najsilniejszych państw 
świata, a jej najazdów obawiały się nie tylko Japonia i Chiny w Azji, 
lecz również Anglia i Niemcy w Europie. W okresie caratu Rosja 
prowadziła wyłącznie agresywną politykę, dążąc do powiększania 
swojego terytorium. Tereny obecnej Rosji zajmują pół Europy i sięgają 
połowy Azji, więc terytorium jej rozciąga się na oba kontynenty. To 
wielkie terytorium zrodziło się z agresji na obu kontynentach – euro-
pejskim i azjatyckim. 

Podczas wojny japońsko-rosyjskiej [1904–1905] wszystkie kraje 
obawiały się najazdu Rosji na terytorium Chin. Przypuszczały bo-
wiem, że po zajęciu Chin Rosja podejmie dalsze podboje, aby zająć 
inne państwa świata. Rosja zawsze zmierzała do zawładnięcia świa-
tem, wobec czego inne państwa szukały sposobów przeciwstawienia 
się jej. Sojusz angielsko-japoński był wymierzony właśnie przeciw-
ko tej polityce. Po wojnie japońsko-rosyjskiej Japonia wyparła Rosję 
z Korei i z południowej Mandżurii i w ten sposób obroniła terytoria 
Azji Wschodniej, skutecznie zadając cios rosyjskiej polityce agresji, co 
spowodowało wielkie zmiany na świecie. W trakcie wojny w Europie 
Rosjanie sami obalili imperializm w swoim państwie i przekształcili 
je w państwo socjalistyczne – jest to kolejna, jeszcze większa zmiana 
na świecie. Dokonała się one niespełna sześć lat temu. W ciągu tych 
lat Rosjanie przekształcili ustrój państwa, a zamiast starej polityki, 
której podstawą była siła zbrojna, prowadzą nową politykę pokoju. 

Ta nowa polityka nie żywi ambicji podboju innych państw, lecz 
wręcz występuje przeciw silniejszym w obronie słabszych i opowia-
da się za sprawiedliwością. W rezultacie inne kraje znowu obawiają 
się Rosji, gdyż boją się zmiany w myśleniu Rosjan jeszcze bardziej niż 
dawniej. To dlatego, że ta nowa polityka pokoju nie tylko odrzuci-
ła imperializm rosyjski, lecz także prowadzi do jego rozbicia w skali 
światowej, przy tym do rozbicia nie tylko światowego imperializmu, 
ale i światowego kapitalizmu. Choć obecnie we wszystkich krajach 
władzę z pozoru sprawują rządy, to faktycznie zdominowali ją kapi-
taliści. Nowa polityka Rosji chce tę dominację znieść, czego kapitali-
ści panicznie się boją. Z tego wynikają ogromne perturbacje na świe-
cie. A te perturbacje z kolei wywołują zmianę głównych tendencji 
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światowych. Historia wojen w Europie uczy nas, że wybuchały one 
między wieloma państwami. Ostatnia wojna europejska była wojną 
dwóch stron: Niemiec, Austrii, Turcji i Bułgarii jako państw sojuszu 
przeciwko Anglii, Francji, Rosji, Japonii, Włochom i Ameryce jako 
państwom ententy. Po czterech latach ciężkich, niezwykle wynisz-
czających walk obie strony je przerwały. Dalekowzroczni myśliciele 
przewidują, że po przetoczeniu się tej wojny nie będzie w Europie 
punktów zapalnych wywołujących wojny między państwami, a to, 
czego nie da się uniknąć, to będą wojny między rasami, na przykład 
rasy żółtej z białą. Osobiście uważam jednak – na podstawie obserwa-
cji głównych tendencji rozwoju sytuacji w przeszłości – że od czasu 
burzliwych wydarzeń w Rosji wojna między państwami będzie nie-
unikniona. Nie będzie to jednak wojna między odmiennymi rasami, 
lecz w obrębie tej samej rasy – biali podzielą się i będą walczyć z bia-
łymi, żółci się podzielą i będą walczyć z żółtymi. Będzie to wojna klas, 
wojna uciskanych z ciemiężcami, wojna sprawiedliwości z przemocą.

Jakie są te idee narodu słowiańskiego – twórcy rewolucji rosyj-
skiej? Są to idee osłabiania silnych i wspierania słabszych, poskromie-
nia bogaczy, a ulżenia doli biednym. Opowiada się on wyłącznie za 
sprawiedliwością i przeciwko nierównościom na świecie. Kiedy roz-
propagowano te idee w Europie, zostały one dobrze przyjęte przez 
małe, słabe narody, a z największym odzewem spotkały się obecnie 
w Turcji. Przed wojną w Europie Turcja była najuboższa i najsłabsza, 
niezdolna się podźwignąć. Europejczycy nazywali ją „chorym czło-
wiekiem Bliskiego Wschodu” i chcieli ją unicestwić. Z nastaniem woj-
ny w Europie Turcja przystąpiła do niej po stronie Niemiec. Po ich 
pokonaniu państwa ententy wzmogły dążenia do rozbioru Turcji, 
wydawało się, że nie jest ona zdolna do samodzielnego bytu. Później, 
kiedy Rosja opowiedziała się za walką z nierównościami, pomogła 
Turcji wyprzeć Grecję i zrewidować nierównoprawne traktaty. Choć 
obecnie Turcja nie ma możliwości stać się pierwszoplanowym mocar-
stwem światowym, to jednak znalazła się już w drugim lub trzecim22 
szeregu państw Europy. A dokonało się to tylko dzięki pomocy Rosji, 

22 Drugi lub trzeci szereg mają znaczenie pozytywne, jako następne po pierwszym. 
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nikogo innego. Można stąd wysnuć wniosek, że przyszłe napięcia 
zrodzą się wtedy, kiedy uciskani i upośledzeni – bez względu na to, 
z jakich państw czy narodów się wywodzą – zjednoczą siły i wspól-
nie wystąpią przeciw przemocy. 

Które kraje należą do uciskanych? Przed wojną Anglia i Francja 
dążyły do rozbicia imperializmu germańskiego. Dołączyła do nich 
również Rosja. Kiedy jednak podczas wojny doszło do tak wielkich 
strat w ludziach i dobytku, wycofała ona niejako w połowie dro-
gi swoje wojska i proklamowała rewolucję. Co było tego przyczyną? 
Ucisk, którego lud Rosji doświadczał ponad miarę. Dlatego dokonał 
rewolucji, zaprowadził swój socjalizm i wystąpił przeciw przemocy. 
Wówczas jednak mocarstwa europejskie sprzeciwiły się temu i wspól-
nie wysłały wojska, aby Rosję pobić. Szczęśliwie Rosja, obdarzona du-
chem narodu słowiańskiego, zdołała pokonać mocarstwa. Te zaś, do 
dziś nie mogąc pokonać Rosji siłą zbrojną, nie uznają jej jako państwa 
i stosują bojkot wobec niej (dopiero ostatnio Anglia oficjalnie uznała 
Rosję). A dlaczego to państwa Europy wystąpiły przeciw nowym ide-
om Rosji? Dlatego, że same dążą do agresji, stosują przemoc i nie uzna-
ją zasad sprawiedliwości. Nowe idee Rosji to przezwyciężenie prze-
mocy sprawiedliwością. Mocarstwa sprzeciwiają się temu, toteż nadal 
dążą do unicestwienia Rosji. Rosja przed rewolucją też posługiwała 
się przemocą, a nie sprawiedliwością, i bardzo opierała się zmianom, 
a teraz zmieniła swoje stanowisko. Właśnie z tego powodu następna 
wojna będzie wojną przemocy ze sprawiedliwością. W dzisiejszej Eu-
ropie uciskane są Niemcy, w Azji poza Japonią wszystkie małe i słabe 
narody cierpią ucisk tyranów i doznają wielu krzywd. A jako że cier-
pią z tych samych przyczyn, znajdują wzajemne zrozumienie, w przy-
szłości więc na pewno się zjednoczą i powstaną przeciw ciemiężącym 
je państwom. Będzie to walka na śmierć i życie. Kiedy rozleje się ona 
na cały świat, opowiadający się za sprawiedliwością i biali, i żółci zjed-
noczą się. A biali i żółci opowiadający się za przemocą też się zjedno-
czą. Gdy dojdzie do powstania tych dwóch wielkich sił, wojna będzie 
nieunikniona i to jest zagrożenie dla przyszłości świata. 

Ludność Niemiec 100 lat temu liczyła 24 miliony. Teraz, po woj-
nie w Europie, choć ubyło tak wielu ludzi, liczy 60 milionów. A więc 
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w ciągu 100 lat liczba ich ludności wzrosła dwuipółkrotnie. Nazywa 
się ją narodem teutońskim23. Spokrewnieni z Anglikami Teutoni są 
bardzo zdolni, toteż doprowadzili swoje państwo do wielkiej potęgi. 
Po wojnie w Europie, doznawszy militarnej klęski, również opowia-
dają się za sprawiedliwością i nie odwołują się już do przemocy. 

Liczba ludności Ameryki24 100 lat temu nie przekraczała dziewię-
ciu milionów, obecnie zaś, zwiększywszy się wielokrotnie, wynosi 
ponad 100 milionów. Rośnie więc bardzo szybko. Ponad połowę tej 
stale zwiększającej się liczby ludności stanowią imigranci z Europy, 
a nie urodzeni na miejscu. Ponieważ w ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat w krajach Europy ludziom robi się coraz ciaśniej i nie mogą 
wyżyć na własnej ziemi, przenoszą się do Ameryki, aby zarobić na 
życie i dlatego liczba ludności rośnie tam nadzwyczaj szybko. Na ogół 
przyrost ludności danego kraju wynika z jej rozrodczości, w Ame-
ryce jednak bardziej z napływu przybyszów. Rasy i narodowości 
to w Ameryce – w porównaniu z innymi krajami – sprawa bardzo 
zawiła: są tam imigranci niemal z każdego kontynentu, z każdego 
państwa. Po przybyciu do Ameryki wszyscy stapiają się jak w tyglu 
i tworzą jeden naród. W narodzie tym nie rozróżnia się tych, którzy 
są z pochodzenia Anglikami, Francuzami, Niemcami, Włochami czy 
innymi [przybyszami] z południa Europy. Wszyscy tworzą nowy na-
ród, który można nazwać narodem amerykańskim. Mając odrębny, 
niezależny naród, stali się też niezależnym państwem. 

Francuzi należą do narodów romańskich, które zamieszkują 
w państwach Europy – w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech. Wy-
emigrowali też na kontynent południowoamerykański, do Meksy-
ku, Peru, Chile, Kolumbii, Brazylii, Argentyny i wszystkich innych 
jego małych krajów. Narody wszystkich krajów Ameryki Południo-
wej są romańskie – Amerykanie nazywają je latynoamerykańskimi. 
Liczba ludności Francji rośnie bardzo powoli, 100 lat temu wynosiła 

23 Autor transkrybuje termin teutonic ideogramami 条顿 tiaodun. Często używa 
go na równi z określeniem narody germańskie.

24 Autor stosuje w całym tekście słowo Mei (美) w znaczeniu zarówno Amery-
ka, jak i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 
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30 milionów, obecnie 39 milionów, więc w ciągu 100 lat zwiększyła się 
zaledwie o jedną czwartą. 

Porównajmy teraz stopę przyrostu ludności na świecie. W ciągu 
ostatnich 100 lat w Ameryce populacja zwiększyła się dziesięciokrot-
nie, w Anglii trzykrotnie, podobnie jak w Japonii, w Rosji czterokrot-
nie, w Niemczech dwa i pół razy, we Francji o jedną czwartą. Przyczyn 
wzrostu liczby ludności w tym czasie jest wiele. Są to i rozkwit nauk, 
i postępy medycyny, i z każdym rokiem coraz lepsze urządzenia sani-
tarne – w wyniku tego zmniejsza się śmiertelność, a zwiększa dziet-
ność. Jaki związek ma wzrost liczby ludności tych krajów z Chinami? 

Kiedy porównuję przyrost ludności w innych krajach i w Chi-
nach, ogarnia mnie przerażenie! Jeśli ludność Ameryki 100 lat temu li-
czyła ledwo dziewięć milionów, a teraz ponad 100, to – zakładając, że 
nadal będzie wzrastać tak jak dotychczas – za następne 100 lat będzie 
liczyła ponad miliard. Chińczycy na razie uspokajają się, mówiąc, że 
mamy dużo ludności i niełatwo nas zniszczyć. Za dynastii Yuan na-
ród mongolski nie tylko nie był w stanie Chińczyków unicestwić, lecz 
na odwrót – sam został przez nich [w znacznej części] zasymilowany. 
Chiny nie upadły – co więcej, same wchłonęły Mongołów. Mandżu-
rowie podbili Chiny i rządzili ponad 260 lat, ale naród mandżurski 
też nie unicestwił Chińczyków. Przeciwnie, został on zasymilowany 
przez Hanów i zaczął się z nimi utożsamiać. Mandżurowie zaczęli 
nawet dodawać do swoich nazwisk chińskie nazwiska25. Z tych to 
powodów wielu uczonych wskazuje, że nawet gdyby doszło do pod-
boju Chin przez Japończyków lub białych, Chińczycy wchłonęliby 
ich – nie musimy się zatem martwić. Nie wiedzą oni jednak, że za 
100 lat liczba ludności Ameryki może wynieść miliard, przewyższa-
jąc naszą dwuipółkrotnie. Mandżurowie nie zdołali pokonać naro-
du chińskiego, bo było ich tylko milion kilkaset tysięcy. W porów-
naniu z ludnością Chin była to liczba niewielka, toteż łatwo zostali 
przez Chińczyków wchłonięci. Gdyby Amerykanie najechali Chiny, 

25 A także imiona – np. ostatni cesarz Chin, Mandżur Aisin Gioro, dodał chińskie 
imię Puyi (溥儀), a słynna cesarzowa Cixi (慈禧) pierwotnie nosiła mandżur-
skie imię Yehe Nara.
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za 100 lat na każdą dziesiątkę Amerykanów przypadałoby zaledwie 
czterech Chińczyków, zatem to Chińczycy zostaliby zasymilowani 
przez Amerykanów. 

Czy szanowni zebrani wiedzą, kiedy policzono, że Chiny mają 
400 milionów ludności? Otóż działo się to w czasach mandżurskiego 
cesarza Qianlonga [1736–1795]. Po nim następnego spisu już nie prze-
prowadzono. Od Qianlonga do dziś upłynęło niemal 200 lat, a my 
wciąż liczymy 400 milionów. (…)

We Francji, z powodu zbyt małej liczby ludności, nagradza się 
urodzenie dzieci. Jeśli ktoś ma troje dzieci, otrzymuje nagrodę, za 
czworo lub pięcioro nagroda jest wyższa, a w przypadku bliźniąt są 
dodatkowe pieniądze. Na mężczyzn, którzy w wieku 30 lat jeszcze się 
nie ożenili, i na kobiety, które w wieku 20 lat nie wyszły za mąż, na-
kładane są kary. Ludność Francji dzięki temu się nie zmniejsza, lecz 
stopa jej przyrostu odbiega wyraźnie od notowanej w innych pań-
stwach. Francja jest państwem rolniczym, bogatym i ludnym, w jej do-
mostwach panuje dostatek, a na co dzień wolą się oddawać zabawie. 

Sto lat temu angielski uczony Malthus w obawie przed nadmier-
nym wzrostem liczby ludności świata przy ograniczoności zasobów 
opowiedział się za zmniejszeniem przyrostu naturalnego. Stworzył 
rodzaj teorii, mówiąc: „Ludność rośnie w postępie geometrycznym, 
a wytwórczość w postępie arytmetycznym”. Francuzi, jako że gustują 
w rozrywkach, dobrze przyjęli teorię Malthusa, trafiła bowiem w ich 
upodobania. Mężczyźni nie chcą ponosić ciężaru utrzymania rodzi-
ny, a kobiety nie chcą tam rodzić dzieci. Używane przez nich meto-
dy zmniejszenia przyrostu ludności wywodzą się nie tylko z natury, 
wiele zostało wymyślonych przez ludzi. Ludność Francji 100 lat temu 
była liczniejsza od ludności innych krajów, lecz gdy upowszechniła 
się tam teorii Malthusa, którą przyjęto chętnie, naród ten zmniejsza li-
czebność. Dlatego też Francuzom doskwiera teraz mała liczba ludno-
ści, co jest skutkiem zatrucia umysłów tą teorią. W dzisiejszych cza-
sach chińska Nowa Młodzież26 też uległa skażeniu teorią Malthusa 

26 Autor określa tak zwolenników Ruchu Nowej Kultury rozwijającego się 
w środowiskach inteligencji i młodzieży studiującej na przełomie drugiej 
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i opowiada się za zmniejszeniem przyrostu ludności. Nie zdaje so-
bie sprawy, że Francja zrozumiała już, jak wiele problemów stwarza 
zmniejszająca się liczebność narodu, i obecnie prowadzi nową polity-
kę zachęty do zwiększania liczby ludności, by zachować naród fran-
cuski i by mógł on, podobnie jak inne narody, istnieć przez wieki. 

A ile wreszcie wynosi liczba naszej ludności w dzisiejszych cza-
sach? Choć jej wzrost nie dorównuje Anglii czy Japonii, to licząc od 
czasów Qianlonga, musiała ona obecnie osiągnąć co najmniej 500 mi-
lionów. Jakiś czas temu amerykański poseł nazwiskiem Rockhill, któ-
ry zjeździł całe Chiny, stwierdził, że liczba ludności naszego kraju 
wynosi nie więcej niż 300 milionów27. Nasuwa się zatem pytanie: ile 
ona w końcu wynosi? W czasach Qianlonga było to 400 milionów, 
a jeśli przyjąć obliczenia amerykańskiego posła, to już zmniejszyła się 
o jedną czwartą. Jeśli się twierdzi, że jest nas wciąż 400 milionów, to 
obawiam się, że za 100 lat – przez analogię – nadal będziemy mówić, 
że jest nas 400 milionów.

Ludność Japonii liczy obecnie około 60 milionów, za 100 lat po-
winna osiągnąć 240 milionów. Japończycy twierdzą, że w ich wy-
spiarskim państwie jest zbyt wielu ludzi, więc nie mają możliwości 
życia we własnym kraju. Dlatego próbują się osiedlać na nowych te-
renach. Na wschód wyjeżdżają do Ameryki, lecz Kalifornia już się 
zamk nęła i ich nie przyjmuje. Na południe jadą do Australii, ale An-
glicy mówią: „Australia jest kontynentem białych, ludzie innych ras 
nie mają tam wstępu”. Japończycy, wszędzie odrzucani, zwracają się 
do innych państw, prosząc je o litość i przekonując, że skoro nie mają 

i trzeciej dekady XX w., postulującego m.in. obalenie konfucjańskiego po-
rządku społecznego i modernizację Chin na wzór zachodni. Termin wywo-
dzi się od pisma „Nowa Młodzież” (Xin Qingnian 新青年), które cieszyło się 
ogromną popularnością wśród zwolenników radykalnej modernizacji Chin. 

27 William W. Rockhill (1854–1914) – dyplomata amerykański. Sun powołuje się 
na jego opracowanie Inquiry into the Population of China, Smithsonian Miscel-
laneous Collections, t. 47, s. 303–321, Smithsonian Institution, Washington 
1905. Zob. współczesne analizy tego problemu: Zhang Kaimin, The Evolution 
of Modern Chinese Society from the Perspective of Population Changes, 1840–1949, 
[w:] China’s Quest for Modernization: A Historical Perspective, pod red. Frederica 
Wakemana i Wang Xi, University of California Press, Berkeley 1997, s. 50–64.

Sedno_140613_Sun_Yat-sen_sklad.indd   86 26.08.2014   15:58



Zasada narodowa 87 

się gdzie podziać, muszą przejąć administrację Mandżurii i Korei. In-
ne państwa domyślają się, o co Japończykom naprawdę chodzi. Uwa-
żają jednak, że jeśli Japonia skolonizuje ziemie chińskie, to nie będzie 
to ich dotyczyć, więc godzą się na to. 

Za 100 lat populacja całego świata na pewno wzrośnie kilkakrot-
nie. Takie państwa jak Niemcy czy Francja, z racji ogromnej liczby 
ofiar wielkiej wojny, chcą przywrócić poprzedni stan i zachęcają do 
rodzenia dzieci. Zatem na pewno ich ludność zwiększy się dwu- 
lub trzykrotnie. Już teraz zestawiając liczbę ludności i powierzchnię 
świata, dostrzegamy groźbę jego przeludnienia. Istnieją nawet opi-
nie, że wielka wojna w Europie była „bitwą o światło słoneczne”. 
Ponad połowa mocarstw europejskich leży w pobliżu strefy zimnej, 
zatem powodem wywołania wojny była walka o ziemie w pobliżu 
równika i ogólnie w strefie ciepłej. Spośród wszystkich państw świa-
ta to Chiny zajmują tereny o najłagodniejszym klimacie oraz o naj-
bogatszych zasobach. Dotychczas jednak żadne państwo nie zdołało 
pochłonąć Chin, gdyż miało za mało ludności w porównaniu z na-
mi. Jeśli jednak za 100 lat nasza ludność nie wzrośnie, a ich znacznie 
się zwiększy i mając liczebną przewagę wyprawią się na Chiny to na 
pewno je zagarną. Gdyby nadszedł taki czas, Chiny nie tylko stracą 
suwerenność, lecz nawet państwo, Chińczycy zaś zostaną przez owe 
narody wchłonięci, a następnie unicestwieni. Dawniej, kiedy Mon-
gołowie czy Mandżurowie podbijali Chiny, była to mniejszość, która 
podbijała większość, lecz mimo to zamierzali ową chińską większość 
uczynić swoimi niewolnikami. Jeśli w przyszłości mocarstwa do-
konają najazdu na Chiny, czyli większość najedzie wówczas naszą 
mniejszość, obawiam się, że nie będą one chciały zrobić z nas nawet 
niewolników. Wówczas nam, Chińczykom, nie będzie dane zostać 
choćby nawet ich niewolnikami28!

28 W latach 20. XX w. w Chinach upowszechnione były koncepcje głoszące, że 
ludzie Zachodu zamierzają wytępić Chińczyków, jak to dawniej zrobili z In-
dianami w Ameryce i z Aborygenami w Australii, by swobodnie dyspono-
wać ich ziemiami. Wiązało się to z klęskami naturalnymi, milionami ludzi 
umierających z głodu i niskim przyrostem naturalnym w Chinach, brutalnie 
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