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                                      Wstęp 
 
 
U schyłku lat człowiekowi trudno jest bez wzruszenia obejrzeć się wstecz na całe 

swoje życie. Różnie przeżywają ludzie swoje życie i przeżycia ich - widziane, usłyszane, 
doświadczone, są niepowtarzalne, szczególne i swoiste. I każdy wspomina i przeżywa 
swoją przeszłość na swój osobliwy, duchowy sposób. 

Będąc pochłonięty głębokimi wrażeniami i niezatartymi wspomnieniami, ogarniam 
myślowym wzrokiem swoją życiową drogę jako zwykły człowiek i jego polityczny 
działacz, który służył całym sobą interesom swojego narodu i swojego ojczystego kraju. 
Ten kraj i ten naród zajmowały ważne miejsce na arenie światowej historii i polityki naj-
nowszych czasów. 

Urodziłem się u zarania nowych, ciężkich czasów, kiedy nad naszym krajem 
zagęszczały się zgubne dla niego chmury, niosące w sobie niezliczone niedole i cierpienia. 
Od pierwszych kroków mojego życia przyszło mi torować sobie drogę w wirze burzliwych, 
politycznych wydarzeń nie tylko wewnątrz kraju, ale również za jego granicami i od 
wczesnych lat dzielić wspólny los ze znękaną cierpieniem Ojczyzną, wspólne gorycze i 
radości ze swoim narodem. I na tej drodze przeszło mi już 80 lat. 

Moje życie rozpoczęło się spotkaniem z wiekiem dwudziestym i upływało razem z 
nim. Wiek ten pozostawił za sobą niezwykłe w życiu ludzkości głębokie piętno i wielkie 
przemiany na politycznej 

Mapie świata. A moje życie jest miniaturą historii naszej Ojczyzny i naszego narodu. 
W moim życiu były, oczywiście, nie tylko radości i sukcesy. Były w nim i gorzkie, 

rozrywające duszę smutki i ofiary, niemało było trudnych perypetii i doświadczeń. Na 
szlaku mojej walki znajdowało się wielu przyjaciół i towarzyszy, ale spotykało się i takich, 
którzy stawali w poprzek drogi. 

Dusza patrioty, duch patriotyzmu skłoniły mnie - wówczas jeszcze kilkunastoletniego 
chłopca, do wykrzykiwania anty japońskich haseł na bruku miasta Kirina i doświadczania 
ryzyka w działaniach niebezpiecznego podziemia w warunkach uporczywych 
prześladowań wroga. Z wysoko podniesionym sztandarem anty japońskiej walki, zmu-
szony byłem nieraz nocować i pod gołym niebem w drzemiącej tajdze u stóp góry Pektu, 
piersią torować sobie drogę, przebijając się przez wieczne burze śnieżne wśród 
nieprzebytych lasów, pokonywać dalekie i surowe, bezdrożne szlaki w wirach krwawych 
potyczek i przezwyciężać wszystkie niedole ze święcie chronioną w sercu wiarą w 
nieuniknione odrodzenie Ojczyzny. O to odrodzenie Ojczyzny toczyliśmy zacięte i 
nierówne boje z potężnym wrogiem, przewyższającym nas siłami dziesiątki, a niekiedy i 
setki razy. 

Ile bezsennych nocy przyszło spędzić i po wyzwoleniu kraju, walcząc o ocalenie 
Ojczyzny od narzuconego jej ciężkiego rozłamu. W dniach tworzenia nowej Ojczyzny, jak 
wiele znowu przyszło przejść, pokonując zaporę niewiarygodnych trudności i biedy, aby 
ochronić kraj i naród od podstępnego przeciwnika. 

Było trudno i ciężko, ale ani jeden raz nie ustąpiłem przed wrogiem, ani raz nie 
zawahałem się w duszy przeciw dobrowolnie obranej przez siebie, nielekkiej drodze. 

Tak, droga mojego życia była surowa i ciernista. Ale ja z niej nie zbaczałem, żyłem i 
walczyłem za naszą wolność, za naszą słuszną sprawę, wytrwale i nieugięcie. Wszystko to 
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całkowicie zawdzięczam narodowi i towarzyszom, którzy okazali mi serdeczne zaufanie 
oraz istotną pomoc i poparcie. 

"Czcić naród, jak niebo" - taka była moja nieodłączna i bezcenna wiara, takie były 
zasady mojego życia. Zasady Dżucze, niech wszyscy to wiedzą, wymagają od nas wiary w 
masy ludowe, jako gospodarza rewolucji i budownictwa nowego społeczeństwa oraz 
oparcia się na ich sile. I to jest moja polityczna wiara, którą czczę nad wszystko. I to jest 
moje życiowe kredo, które pobudzało mnie do poświęcenia się sprawie narodu. 

Wcześnie utraciłem rodziców i od młodych lat moje życie upływało w otoczeniu 
miłości i zaufania ze strony towarzyszy. Razem z tysiącami, z dziesiątkami tysięcy moich 
towarzyszy przeszedłem ciernistą drogę krwawej walki. Na drodze tej, całą głębią swej 
duszy odczuwałem prawdziwą wartość towarzyszy i organizacji, z którymi łączył mnie 
nasz wspólny los. 

Nigdy nie zapomnę moich pierwszych towarzyszy - członków Związku na rzecz 
Obalenia Imperializmu, którzy w latach dwudziestych, kiedy jeszcze nie było widać 
perspektyw na odrodzenie Ojczyzny, zaufali mi i podążali za mną ze wzgórz Huadianu. 

Nie zapomnę i tych, którzy osłaniali mnie sobą od kul wroga i którzy z uśmiechem 
szli zamiast swych kolegów na szafot. Ci niezapomniani towarzysze nie mogli powrócić do 
wyzwolonej Ojczyzny, spoczywając wiecznym snem i prochy ich na wieki pozostały w gó-
rach, na obczyźnie. 

Dzisiaj nie ma też pośród nas licznych bojowników-patriotów, którzy na początku 
podążali różnymi drogami, ale ostatecznie dołączyli do nas we wspólnej walce za sprawę 
narodu. 

Obecnie nasza rewolucja kroczy zwycięsko, w całej swej okazałości rozkwita nasz 
ojczysty kraj i cały naród opiewa burzliwy rozwój swojej Ojczyzny. A mnie wciąż i coraz 
bardziej trudno jest pozbyć się dręczącej tęsknoty za towarzyszami, którzy w imię radości 
dzisiejszego dnia bez chwili wahania oddali swoje życie. Przede mną przesuwają się ich 
niezapomniane twarze i nie mogę przez to spokojnie spać. 

Szczerze mówiąc, wcześniej jednak nie myślałem, że kiedyś zabiorę się do pisania 
swoich pamiętników. Niektórzy wybitni politycy, znani literaci i liczni inni działacze 
zagranicznych krajów sugerowali, abym się wziął za tego rodzaju sprawę - abym pisał 
swoje wspomnienia, udowadniając, że moja droga życiowa posłużyć może ludziom jako 
cenna lekcja w ich życiu. Ale ja nie spieszyłem się z tym. 

A teraz Kim Dzong Il - sekretarz KC partii do spraw organizacyjnych w poważnym 
stopniu mnie zastępuje. To pozwoliło mi na znalezienie choć trochę czasu dla realizacji tej 
sprawy. Nastąpiła zmiana pokoleń, odchodzą z naszego grona jeden za drugim weterani 
rewolucji, ich miejsce zajmują przedstawiciele nowego, podrastającego pokolenia i oni 
stali się już główną siłą w naszej rewolucji. I przyszło mi na myśl, że teraz moim nowym 
obowiązkiem jest opowiedzieć im, co przeszedłem w moim życiu, dzieląc wspólny los z 
narodem, opowiedzieć o tym, jak oddali swoją młodość patrioci - poprzednicy w imię 
radości dzisiejszego dnia. I zacząłem pisać wiersz za wierszem, na tyle na ile pozwolił mi 
czas. 

Nie uważam swojego życia, jako szczególnie wyjątkowego. Dumny jestem 
dostatecznie tylko z tego, że całe moje życie całkowicie poświęcone było dobru Ojczyzny i 
narodu i że dzieliłem wspólny z nimi los. 

Mam nadzieję, że te moje zapiski staną się dla przyszłych pokoleń lekcją życia i walki, 
odkryją im prawdę, która głosi:, jeśli wierzysz w naród i opierasz się na jego sile - 
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zdobędziesz wszystko, będziesz odnosił zwycięstwo za zwycięstwem, a jeśli odwrócisz się 
do narodu plecami, będziesz przez niego odtrącony - nie unikniesz klęski za klęską. 

 
Składam hołd i chylę czoła ku czci pamięci zmarłych patriotów. 

 
Kwiecień 1992 roku na górze Myohyang 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

Kraj skazany na zagładę 
1. Nasza rodzina 
 
    Moje życie rozpoczęło się w drugim dziesięcioleciu XX wieku, kiedy narodowa 

tragedia Korei osiągnęła najwyższe stadium. Jeszcze przed moim przyjściem na świat, mój 
ojczysty kraj sprowadzony został do rangi kolonii, pozostającej pod monopolistycznym 
władztwem Japonii. W wyniku podpisania układu "o aneksji Korei przez Japonię "1, 
suwerenna władza króla przeszła całkowicie w ręce cesarza Japonii, zaś ludność naszego 
kraju sprowadzona została do roli niewolników nowoczesnego typu, poddanych "rozkazom 
gubernatora gene¬ralnego"2. Korea, znana w świecie ze swojej starożytnej historii, 
bogatych zasobów naturalnych, piękna swej ziemi, stratowana została żołdackimi butami 
zaborców i kołami armat japońskiej armii. 

    Pozbawiony suwerennej władzy naród, pogrążył się w głębokim smutku i zapałał 
oburzeniem od goryczy i gniewu. W domach i gospodarstwach uciemiężonej ziemi nie 
cichły odgłosy "powszechnej rozpaczy w tę noc narodowego smutku", a zarazem wielu 
lojalistów i uczonych konfucjańskich odbierało sobie życie, nie mogąc ścierpieć krzywdy i 
agonii swego ujarzmionego państwa. Nawet anonimowi ludzie, wywodzący się z 
najniższych klas popełniali samobójstwa, odpowiadając w ten sposób na haniebną "aneksję 
Korei przez Japonię" i dając wyraz swej rozpaczy po tragicznym losie, skazanej na zagładę 
Ojczyzny. 

    W Korei ustanowiony został barbarzyński reżim policyjno-wojskowy. W wyniku 
tego nawet nauczyciele szkół podstawowych, nie mówiąc już o policjantach i urzędnikach 
państwowych, zobowiązani byli chodzić w strojach ze złoconymi szamerunkami oraz w 
mundurowych nakryciach głowy i z szablą u boku. Na mocy rozporządzeń cesarskich 
gubernator generalny Korei sprawował kontrolę nad armią i marynarką, posiadał zarazem 
nieograniczone prawa "do zatykania naszemu narodowi uszu i kneblowania ust, wiązania 
mu rąk i nóg". Wszystkie polityczne organizacje i naukowe instytucje utworzone przez 
Koreańczyków, zostały rozwiązane. 

    Patrioci Korei w aresztach i w więzieniach poddawani byli licznym torturom, 
zwłaszcza chłoście skórzanymi knutami sporządzonymi z wołowej skóry, z zaszytym w 
nich ołowiem. Oprawcy, dziedzicząc metody tortur z okresu panowania Tokugawy, 
przypalali także ciała Koreańczyków rozżarzonymi, żelaznymi prętami. 

    Ogłaszane niemal codziennie "dekrety gubernatora generalnego" zabraniały 
Koreańczykom nosić ich tradycyjną białą odzież, a nawet zmuszały ich do jej farbowania. 
Finansowe kliki i wielki kapitał Japonii, który napłynął przez morze Gienkaj-Nadu, 
wywoziły masami kosztowności i bogactwa naturalne naszej Ojczyzny, zwłaszcza po 
wprowadzeniu tak zwanego "rozporządzenia o spółkach oraz prawa o urzędowym rejestrze 
gruntów i nieruchomości". 
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    Podczas moich wizyt w różnych częściach świata miałem okazję widzieć niemało 
krajów, które były w przeszłości koloniami, ale nigdzie nie spotkałem tak odrażającego 
imperializmu, który pozbawiałby inne narody nawet ich języka i nazwisk, ograbiałby ich 
nawet z misy do kaszy. 

    W owych czasach Korea była w pełnym znaczeniu tego słowa istnym piekłem, w 
którym życie stało się niemożliwe. Koreańczycy zmuszeni byli do nieludzkiego, 
niewolniczego życia - życia nie do zniesienia. Całkowicie słuszne i trafne były słowa 
Lenina: "Japonia będzie walczyć o to, aby kontynuować grabież Korei, którą grabi ona z 
niesłychaną wręcz brutalnością, łączącą wszystkie nowoczesne wynalazki techniczne tortur 
w typowo azjatyckiej formie". 

Okres mojego chłopięctwa przypada na czasy, kiedy imperializm toczył zażartą walkę 
o nowy podział kolonii jak świat długi i szeroki. Na przykład w roku, kiedy się urodziłem, 
rozgrywały się jedno za drugim, budzące sensację, wydarzenia w licznych regionach 
świata. Tego właśnie roku amerykańska piechota morska wylądowała w Hondurasie, 
Francja uczyniła Maroko swoim protektoratem, a Włochy zapoczątkowały okupację 
tureckiej wyspy Rodos. 

W Korei niepokój ludności wywołało ogłoszenie "prawa o urzędowym rejestrze 
gruntów i nieruchomości dla celów podatkowych". 

Słowem, urodziłem się w niełatwych czasach wstrząsów i dzieciństwo moje 
przechodziło w warunkach nadzwyczaj niepomyślnych. Epoka ta naturalnie nie mogła nie 
wywrzeć wpływu na mój rozwój i moje życie. 

Słuchałem opowiadań ojca o historii zagłady naszego kraju, a to powodowało, że 
miałem głęboki żal do feudalnych władców, i połykając gorzkie łzy, już wtedy 
postanowiłem poświęcić całe moje życie bez reszty, walce o odzyskanie naszej 
państwowej suwerenności. 

Feudalni władcy naszego kraju spędzali setki lat swojego panowania, nosząc na 
głowach strojne kapelusze z końskiego włosia, zabawiając się przejażdżkami na osłach i 
komponując wiersze opiewające piękno natury, wówczas, gdy inni objeżdżali świat na 
wojennych okrętach i w pociągach. A kiedy agresywne siły Wschodu i Zachodu wtargnęły 
do nas ze swoimi flotyllami, uniżeni feudałowie otworzyli im zamknięte dotąd szczelnie 
swoje wrota. Feudalna królewska dynastia stała się przedmiotem nieograniczonych targów 
oraz zagarniania koncesji przez obcy kapitał. 

Na wskroś przegnili nieudolni feudalni władcy, których najważniejszym zajęciem 
stało się w ciągu wielu pokoleń schlebianie cudzoziemcom, prowadzili tylko frakcyjne, 
często manipulowane przez wielkie mocarstwa, kłótnie między sobą, nawet w momentach, 
kiedy na jednej karcie trzeba było postawić los kraju. Sytuacja doszła do tego, że kiedy 
jakieś ugrupowanie projapońskie uzyskiwało wpływy na dworze, królewski pałac chroniły 
wojska japońskie, innym razem, kiedy wpływy zyskało ugrupowanie prorosyjskie, króla 
ochraniali rosyjscy żołnierze, a kiedy indziej jeszcze, gdy wpływ uzyskała frakcja pro-
chińska, posterunki w pałacu królewskim obsadzały straże chińskie. 

W takich to właśnie okolicznościach w pałacu królewskim zasztyletowana została 
przez grupę obcych terrorystów królowa naszego kraju ("wydarzenie roku Ulmi, 1895"), a 
tak zwany król uwięziony był przez cały rok w zagranicznym przedstawicielstwie 
("ukrycie króla w rosyjskim konsulacie" w 1896 roku). Doszło do tego, że rząd koreański 
zmuszony był prosić o przebaczenie, mimo że nawet rodzony ojciec króla wywieziony był 
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do obcego kraju i przebywał tam na zesłaniu. 
Któż, zatem miałby ochronić kraj i zatroszczyć się o niego, kiedy nawet ochrona 

pałacu królewskiego powierzona była obcym wojskom? 
W bezkresnym szerokim świecie jedna rodzina stanowi tyle, co kropla w morzu. 

Jednak ta kropla jest także składową częścią świata i nie może egzystować w oderwaniu od 
niego. Na naszą rodzinę także niepowstrzymanie spadały fale współczesnej, burzliwej 
historii, wtrącające Koreę w odmęty zguby. Jednak członkowie naszej rodziny nie 
poddawali się tej grozie i bez wahania rzucili się w odmęty burzy, razem z całym narodem 
przelewając łzy, ale i nie tracąc ducha walki. 

Powiadają, że nasz ród przeszedł na północ z Dzondżu prowincji Północna Dzolla za 
życia przodka Kim Ge Sang, w poszukiwaniu środków do życia. Ród nasz zapuścił swoje 
korzenie w Mangyongde za czasów pradziada Kim Ung U. Pradziad ten urodził się w 
Dzungsong, dzielnicy Phenianu. Żył w skrajnej biedzie, zajmując się od najmłodszych lat 
uprawą roli. Z końcem lat 60, minionego stulecia przesiedlił się z całą rodziną do 
Mangyongde, gdzie uzyskał dom, służący dla stróża grobowca rodzinnego, będącego w 
posiadaniu pheniańskiego obszarnika - Li Phyong Theka. 

Mangyongde jest przepięknym zakątkiem przyrody. W pobliżu naszego domu była 
wspaniała góra Nam. Z jej wierzchołka szeroko rozpościera się cudna panorama rzeki 
Tedong. Nie przypadkowo bogacze i urzędnicy z innych miejscowości na wyścigi 
wykupywali wzgórza rejonu Mangyongde, jako miejsca pochówku swoich przodków. Była 
tu i także mogiła jednego z gubernatorów prowincji Phenianu. 

Nasza rodzina z dziada pradziada dzierżawiła ziemię i żyła bardzo biednie. Na domiar 
tego w naszym rodzie, gdzie tylko jeden jedyny syn dziedziczył w ciągu trzech pokoleń, 
urodziło się za życia dziadka Kim Bo Hyona sześcioro braci i sióstr. Rodzina powiększyła 
się i liczyła prawie 10 osób. 

Dziadek pracował nie szczędząc rąk, aby wykarmić dzieci, chociażby polewką. O 
świcie, kiedy inni jeszcze spali, on bez wytchnienia obchodził całą wieś i zbierał obornik. 
A wieczorem przy świetle kaganka wił powrozy ze słomy, plótł łapcie i maty. 

Babcia Li Bo Ik wieczorami przędła na kołowrotku. Matka Kang Ban Sok, razem z 
ciotką Hyon Yang Sin i ciotkami ze strony ojca Kim Kuil Nyo, Kim Hyong Sil i Kim 
Hyong Bok, dniem zajmowała się pieleniem na roli, a wieczorem tkała bawełniane płótno. 

Ubóstwo zmusiło starszego stryja Kim Hyong Roka do zajęcia się już od dzieciństwa 
pracą na roli i pomaganiem dziadkowi. W wieku dziewięciu lat nauczył się trochę 
hieroglifów, ale nigdy nie przestąpił progu szkoły. 

Cała rodzina pracowała w pocie czoła, ale nawet kaszy nie zawsze starczyło. 
Gotowano polewkę (rzadka zupa z ryżem, prosem, czumizą, roślinami jadalnymi... red.) z 
nie oczyszczonego kaolianu. Dotychczas pamiętam, jak ciężko było przełknąć tę prostą, 
niewyszukaną strawę. Takie to było owo niejadalne danie. 

O owocach i mięsie nie było mowy. Było to nawet nie do pomyślenia. Kiedyś na 
mojej szyi pojawił się wrzód. Babcia dostała gdzieś kawałek wieprzowiny. Po jej zjedzeniu 
wrzód jak ręką odjął. Po tym zdarzeniu, ilekroć bardzo chciało mi się zjeść mięsa, 
myślałem - gdyby tak powstał nowy wrzód, wówczas by wieprzowiny jeszcze dali... 

Kiedy spędzałem dziecinne lata w Mangyongde, moja babcia zawsze narzekała, że nie 
ma u nas w domu zegara? Nie była ona chciwa, ale bardzo zazdrościła ściennego zegara w 
cudzym domu. Zegar taki był u jednego z naszych sąsiadów. 

Powiadają, że babcia zazdrościła tego zegara od czasu, gdy mój ojciec zaczął 
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uczęszczać do sungsilskiej średniej szkoły. Ponieważ u nas w domu nie było żadnego 
zegara, zmuszona ona była sypiać urywkami, określać czas na wyczucie, wstawać ledwo 
świtało i śpieszyć się z przygotowaniem dla niego śniadania. Sungsilska średnia szkoła 
znajdowała się w odległości 30 li (jednostka miary długości, 1 li - 0,4 km - red.) od 
Mangyongde i można było spóźnić się na lekcje, jeśliby śniadanie nie było przygotowane 
na czas. 

Bywało, że szykowała śniadanie nawet o północy i nie spała, czekając w kuchni kilka 
godzin do świtu i spoglądała w okienko wychodzące na wschód, aby zobaczyć kiedy 
pojawi się zorza, gdyż chciała wiedzieć, czy jest już pora odprawić syna do szkoły. W 
takim przypadku babcia prosiła moją matkę - "Dowiedz się u sąsiada, która teraz godzina". 

     Matce niezręcznie było budzić sąsiada tak wcześnie, nie ośmielała się nawet wejść 
na jego podwórko, siedziała więc przycupnięta przy płocie i nadsłuchiwała aż w domu tym 
wybije zegar, dając znać czy rychło będzie poranek. A kiedy rozległ się jego dźwięk, 
wracała do domu i podawała babci dokładną godzinę. 

Kiedy powróciłem do rodzinnego kraju z Badaogou, ciocia spytała mnie, czy zdrowy 
jest mój ojciec i powiedziała takie słowa: 

- Twój ojciec doznał niemało udręki, wszak przychodziło mu chodzić do tak odległej 
szkoły. A tobie, Song Dżu poszczęściło się, ty będziesz mieszkał w rodzinnym domu matki 
w Czhilgole, skąd do szkoły jest niedaleko - dodała. 

Do czasu wyzwolenia kraju nasza rodzina nie zdołała kupić ściennego zegara, którego 
tak zazdrościła innym babcia. 

Chociaż członkowie naszej rodziny żyli biednie, żywiąc się polewką, ale z całego 
serca podtrzymywali na duchu jeden drugiego i pomagali sobie wzajemnie, okazując 
serdeczną pomoc sąsiadom, nie mówiąc już o krewnych. 

- Można żyć bez pieniędzy, ale nie można żyć bez bliskich ludzi - tak stale pouczał 
dziadek swoje dzieci. I to była właśnie życiowa filozofia naszej rodziny. 

Mój ojciec chłonął wszelkie nowości i miał w sobie wielki zapał do nauki. Zgłębiając 
w prywatnej szkole sodang znajomość hieroglifów, stale marzył o wstąpieniu do szkoły 
stacjonarnej. 

Latem, w roku kiedy miała miejsce "sprawa z tajnym emisariuszem w Hadze"3, we 
wsi Sulme odbyły się zawody sportowe uczniów szkół - sunhwaskiej, czhudżaskiej, 
czhilgolskiej i sinhungskiej. Ojciec uczestniczył w tych zawodach jako sportowiec 
sunhwaskiej szkoły i zajął pierwsze miejsce w ćwiczeniach na drążku, w narodowej walce 
sirym, w biegu i w innych rodzajach sportu. Tylko w skoku wzwyż ustąpił pierwszeństwa 
sportowcowi innej szkoły. Popełnił błąd zahaczając swoim warkoczykiem o listwę. 

Po zakończeniu zawodów wspiął się na górę w pobliżu szkoły i zdecydowanie obciął 
swój warkoczyk. 

W ówczesnych warunkach nie było prostą sprawą zignorowanie starego obyczaju, 
istniejącego od wielu stuleci i obcięcia warkocza bez pozwolenia rodziców. 

Dziadek, oczywiście, złościł się mówiąc, że w jego rodzinie zdarzył się niesłychany 
wypadek. Właściwie trzeba powiedzieć, że wszystkich członków naszej rodziny cechował 
charakter rygorystyczny. 

Powiadają, że w tym dniu ojciec nie odważył się wejść do domu, bojąc się dziadka i 
długo kręcił się koło płotu, aż prababcia przyprowadziła go tylnymi drzwiami i nakarmiła. 
Czuła do niego szczególna miłość, jako do najstarszego swojego wnuka. Ojciec nieraz 
mówił, że tylko dzięki jej staraniom mógł wstąpić do sungsilskiej średniej szkoły. To ona 
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namówiła dziadka Bo Hyona, żeby posłać wnuka do szkoły nowego typu. W owych 
czasach, kiedy jeszcze przestrzegano feudalnych obyczajów, szkoła nowego typu nie 
odpowiadała ludziom pokolenia mojego dziadka. 

Ojciec wstąpił do sungsilskiej średniej szkoły wiosną 1911 roku - rok po ujarzmieniu 
kraju. Działo się to w początkowym okresie wprowadzania nowoczesnej cywilizacji i 
nawet wśród szlachty mało było dzieci, które otrzymywały szkolne wykształcenie nowego 
typu. Bardzo trudno było posłać dzieci do średniej szkoły, szczególnie takiej rodzinie, jak 
nasza, w której nie zawsze starczyło nawet nieszczęsnej polewki. 

W owym czasie w sungsilskiej średniej szkole miesięczna zapłata za naukę wynosiła 
dwa wony. Aby zarobić te dwa wony, moja matka zbierała na rzece Sunhwa drobne 
mięczaki i sprzedawała je, otrzymując za nie grosze. Dziadek wysadzał melony, babcia 
hodowała rzodkiew, nawet mój starszy, zaledwie piętnastoletni stryj wyplatał łapcie. 
Wszystko to dla zapewnienia opłaty za naukę mojego ojca. 

      Po lekcjach również sam ojciec aż do zachodu słońca zajęty był ciężką pracą w 
doświadczalnych warsztatach, podlegających administracji szkoły, aby dorobić pieniędzy 
na swoją naukę. Następnie po kilka godzin czytał książki w szkolnej bibliotece i wracał do 
domu już późną porą. Spał dorywczo, dwie, trzy godziny i znowu szedł do szkoły. 

Skromna i prosta była nasza rodzina. Taką można było w tych czasach często spotkać 
w jakiejkolwiek wsi i w jakimkolwiek miasteczku Korei. Była biedna, w niczym nie 
odróżniała się od innych, nie miała żadnych szczególnych cech. 

 A jednak nikt w naszej rodzinie nie zapominał o Ojczyźnie, służył dla słusznej 
sprawy kraju i narodu, jak kto mógł i jak kto potrafił. 

Pradziad był stróżem cudzej mogiły, ale gorąco kochał swój kraj i swoją ojczystą 
ziemię. 

Kiedy okręt piracki imperialistów amerykańskich "Generał Sherman"4 dopłynął do 
górnego brzegu rzeki Tedong i zakotwiczył koło wyspy Turu, mój pradziadek razem z 
innymi ludźmi ze wsi zbierał powrozy po wszystkich domach. Po ich zebraniu przerzucili 
je przez rzekę między wyspą Konju a wzgórzem Mangyong i zwalając w tym miejscu 
kamienie, przegrodzili drogę pirackiemu okrętowi. 

Kiedy nadeszły wieści, że okręt ten dotarł do wyspy Yangak i że piraci mordują 
mieszkańców miasta za pomocą ostrzału karabinowego i artyleryjskiego, grabią mienie i 
gwałcą kobiety, pradziadek jako przewodniczący wioskowych ludzi pośpieszył na czele 
innych mieszkańców wsi do twierdzy pheniańskiej po pomoc. 

Mieszkańcy miasta przy współdziałaniu z rządowym wojskiem związali kilka łodzi 
naładowanych drewnem, podpalili drewno, puścili łodzie w dół biegu rzeki i tym 
sposobem zniszczyli rozbójników łącznie z ich okrętem. W tej walce, jak mi opowiadano, 
mój pradziadek odegrał znaczącą rolę. 

      Po zatopieniu "Generała Shermana" agresorzy amerykańskiego imperializmu 
wtargnęli ponownie do ujścia rzeki Tedong na okręcie wojennym "Shenandoah"5, 
dokonując licznych morderstw, podpaleń i grabieży. Mieszkańcy Mangyongde i tym razem 
jak jeden mąż stawili się do ochrony ojczystej ziemi, organizując ludowe pospolite rusze-
nie. 

Mój dziadek niezmiennie uczył wszystkich członków rodziny żyć godnie, w imię 
dobra swojego kraju. Mówił, że "mężczyzna nie powinien bać się oddać swego życia na 
polu bitwy z wrogiem, w obronie Ojczyzny" i bez wahań, ale i na zasadzie dobrowolności 
wprowadzał swoje dzieci do rewolucyjnej walki. Babcia zaś wpajała dzieciom, iż winny 
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żyć uczciwie i odznaczać się twardą wolą. 
Pewnego razu Japończycy, w celu wymuszenia na mnie "dobrowolnej kapitulacji", 

ciągali moją babcię po górach i równinach Mandżurii w zimowe mrozy, narażając ją na 
różne poniewierki. Mimo to wytrwała ona, zachowywała się stanowczo i godnie, jak 
przystało na matkę i babcię rewolucjonistów, potraktowała ich z pogardą jak nieobyczajne 
plugastwo. 

Mój dziadek po linii matki Kang Don Uk był pedagogiem i płomiennym patriotą. 
Założył w rodzinnej wsi prywatną szkołę i nauczał młodzież i dzieci, poświęcając całe 
swoje życie wychowaniu dorastającego pokolenia i ruchowi niepodległościowemu. Starszy 
mój wuj ze strony matki Kang Dżin Sok także był patriotą, wcześnie rozpoczął działalność 
w ruchu na rzecz niepodległości kraju. 

Ojciec nieustannie wychowywał mnie już od wczesnego dzieciństwa w duchu 
patriotyzmu. Dając wyraz temu pragnieniu i swym nadziejom, jakie pokładał we mnie, dał 
mi imię "Song Dżu", co dosłownie miało oznaczać, iż powinienem - zgodnie ze 
znaczeniem tych słów - zostać oporą, filarem kraju. 

 Jako uczeń sungsilskiej średniej szkoły, ojciec mój wraz z dwoma młodszymi braćmi 
posadził koło domu trzy topole, jako symbol trzech braci. Wówczas w Mangyongde 
jeszcze nie było topoli. W tym dniu ojciec powiedział obydwu braciom, że "Topola rośnie 
szybko, my także będziemy wzrastać szybko i krzepko, jak te drzewa, a wówczas przy-
wrócimy krajowi niepodległość, a narodowi radość szczęśliwego życia”. 

Później ojciec, pragnąc kontynuować walkę rewolucyjną opuścił Mangyongde, a w 
jego ślady wkrótce poszedł młodszy mój stryj Kim Hyong Gwon. 

W rodzinnym domu w Mangyongde został tylko jeden mój starszy stryj, a trzy topole 
rosły szybko i stały się wielkimi drzewami. Rzucały one długi cień, aż na pole obszarnika. 
Pewnego dnia uznał on złośliwie, że ma to wpływ na obniżenie jego plonów i bezlitośnie 
wyciął topole, nienależące przecież do niego. Świat - niestety - był wówczas tak 
niesprawiedliwy, że nie można było wypowiedzieć słowa protestu. 

Po wyzwoleniu kraju wróciłem do domu i usłyszałem opowieść tego zdarzenia. 
Wówczas poczułem nieznośną krzywdę, myśląc o tym, jak zhańbione zostało czyste 
marzenie mojego ojca. Takich zdarzeń powodujących krzywdy, było wiele. 

Przed moim rodzinnym domem stało kilka jesionów, na które w dzieciństwie często 
wchodziłem razem z kolegami. Gdy po 20 latach wróciłem do domu, nie zastałem już 
jesionu, stojącego kiedyś w jego pobliżu. Dziadek powiedział mi, że wyciął go starszy stryj. 
Okazało się że rozegrała się żałosna historia. Kiedy ja walczyłem w górach, policja nie 
dawała spokoju moim krewnym. Nasz dom był pod nieustanną obserwacją policjantów z 
komendy w Thephyong. Thephyong położony był w znacznej odległości od Mangyongde. 
Latem teren w cieniu tego drzewa stawał się dla policjantów dogodnym miejscem do 
obserwacji. Przesłuchiwali tu również mieszkańców wsi, urządzali libacje, kradli kury, 
stawali się coraz bardziej natrętnymi intruzami, zwłaszcza dla dziadka i starszego stryja. 

I pewnego razu tak dobry mój starszy stryj wziął topór, podszedł do jesionu i ściął go 
za jednym zamachem. Dziadek powiedział, ~e nie odważył się i nie zdążył go 
powstrzymać. 

Dziadek dodał również: - Przysłowie mówi: "Nie jest mi żal, że pali się dom, kiedy 
widzę, jak ginie pluskwa". W odpowiedzi tylko się uśmiechnąłem. 

Niemało kłopotów zaznał dziadek z babcią, mając dzieci zaangażowane w 
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rewolucyjnej walce. Ale nie zważając na prześladowania, jakich doznawali z tego powodu, 
dochowali wierności wielkiej sprawie i walczyli z uporem, każdy na swoim skromnym 
posterunku. W końcowym okresie swojego panowania Japończycy zmuszali Ko-
reańczyków do zmiany nazwisk i imion na japońskie. Mój dziadek i babcia odmówili 
spełnienia tak nikczemnego nakazu. 

W mojej rodzinnej miejscowości tylko jedna jedyna nasza rodzina aż do końca nie 
zmieniła swojego nazwiska i imienia na japońskie. Wszyscy inni ulegli presji i zamienili 
swoje imiona. Japońskie urzędy nie wydawały kartek na żywność tym Koreańczykom, 
którzy nie zmienili swoich imion i nazwisk. Skrajnie trudno było im żyć z tego powodu. 

Mój stryj Hyong Rok wielokroć wzywany był na policję, gdzie bito go za to, że 
odmawiał zmiany swojego imienia. 

Pewnego razu kiedy policjant orzekł: - "Od tej chwili nie jesteś Kim Hyong Rokiem, 
powiedz zatem, jak masz teraz na imię?" Odpowiedział: "Nazywam się Kim Hyong Rok". 

Wówczas policjant uderzył go w twarz i wrzasnął: - Powiedz jeszcze raz, jak się 
nazywasz, a stryj odpowiadał niezmiennie - "Jestem Kim Hyong Rok". Oprawca 
wymierzył mu kolejny policzek. Każda odpowiedź "Jestem Kim Hyong Rok" kosztowała 
stryja cios pięścią, ale i tak nie uległ on Japończykowi i pozostał przy swoim zdaniu do 
końca. 

Dziadek powiedział na to stryjowi: - Bardzo dobrze, że nie zmieniłeś swojego imienia 
na japońskie. Teraz, gdy nasz Song Dżu walczy z Japończykami, jakże mógłbyś nosić 
japońskie imię? Niech chłostą doprowadzą cię nawet do śmierci, ale w żadnym przypadku 
nie wolno nam wyrzec się własnego imienia i zastąpić je japońskim. 

Wkrótce członkowie naszej rodziny pożegnali się z dziadkiem i babcią, opuścili 
rodzinny kraj. Wszyscy wyszli za furtkę z postanowieniem, że powrócą dopiero po 
wywalczeniu niepodległości dla kraju. 

 Stało się jednak tak, że spośród nas wszystkich do rodzinnego kraju wróciłem tylko 
ja jeden. 

Mój ojciec, oddawszy całe swe życie walce o niepodległość umarł na obczyźnie, 
mając 32 lata. Dla mężczyzny w takim wieku, to okres rozkwitu wszystkich jego sił. Po 
jego pogrzebie z rodzinnego kraju przyjechała babcia. Do tej pory w mojej pamięci tkwi jej 
obraz, szlochającej nad mogiłą ojca we wsi Jangdicun w powiecie Fuszun. 

Sześć lat później zmarła w Antu również matka. Nie doczekała dnia niepodległości. 
Po śmierci matki zginął mój młodszy brat Czhol Dżu, który z bronią w ręku walczył w 

oddziale partyzanckim. Poległ na polu walki. Towarzysze nie znaleźli nawet jego ciała. 
W kilka lat później w więzieniu w Mapho zmarł mój młodszy stryj Hyong Gwon. 

Skazany był na długoletnie więzienie i za kratami poddawany okrutnym torturom. Nasza 
rodzina otrzymała zawiadomienie, aby zabrać jego ciało. Nie mogła jednak tego uczynić, 
nie miała bowiem na to pieniędzy. Jego szczątki pochowane zostały na cmentarzu 
więziennym. 

 Tak więc w ciągu 20 lat tylu zdrowych i silnych synów naszej rodziny zamieniło się 
w proch, rozsiany gdzieś na obcych nam ziemiach. 

Kiedy po wyzwoleniu kraju powróciłem do rodzinnego domu, babcia objęła mnie 
przy furtce i położyła swą spracowaną dłoń na mojej piersi ze słowami: - "Gdzieżeś ty 
zostawił ojca i matkę i tak sam jeden wróciłeś? Dlaczego nie można było razem?". 

Jakże ostry ból przeszedł me serce, gdy zrozumiałem rozpacz mojej babci. Byłem w 
stanie bliskim agonii, kiedy wchodziłem tak samotnie przez tę furtkę do mojego starego 
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domu ze świadomością, iż nie ma w tej chwili ze mną choćby szczątków moich rodziców, 
którzy spoczywają gdzieś na dalekiej obcej nam ziemi ... 

Od tej pory za każdym razem, kiedy wchodzę w furtkę cudzego domu, zawsze myślę: 
- "Ileż osób powróciło z tych, którzy kiedyś wyszli z tej furtki, a ile nie mogło wrócić?". 

Furtki wszystkich domów tego kraju są symbolami gorzkiej rozłąki i strasznej 
tęsknoty za bliskimi, którzy już nie powrócili do żywych. Są one symbolami 
rozdzierającego duszę smutku po niepowetowanej stracie... Dziesiątki tysięcy ojców, 
matek, braci i sióstr tej ziemi oddało swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Potrzebne było 
całych 36 lat, aby nasz naród odzyskał swoją Ojczyznę, wydając z siebie morze ciężkich 
westchnień, krwi i łez, przebijając się przez grad kul i pocisków. To było aż 36 lat krwawej 
wojny, która pociągnęła zbyt wiele ofiar. Ale czyż byłoby możliwe do pomyślenia o 
dzisiejszej Ojczyźnie bez tej walki i tej ofiary? Obecny wiek, w którym żyjemy, pozostałby 
po dawnemu nieszczęśliwym i trudnym wiekiem, gdyby przedłużało się haniebne 
niewolnictwo. 

Mój dziadek i babcia byli typowymi starszymi ludźmi ze wsi, którzy zajmowali się 
całe życie samym tylko rolnictwem, ale przyznaję, że zachwycałem się ich nieugiętym, 
rewolucyjnym duchem i czerpałem z tego wielkie siły i natchnienia. 

 Nie jest rzeczą łatwą wydać na świat dzieci, wychować je i wyprowadzić na drogę 
rewolucji, udzielać im w tej walce stałego, mocnego poparcia, znosząc jednocześnie z 
samozaparciem i w milczeniu wszelkie trudy i kłopoty, prześladowania i upokorzenia, 
jakich nie szczędzi zły los. Myślę, że wymaga to znacznie więcej hartu ducha i odwagi, niż 
lata spędzone w walce lub w więzieniach. 

Oczywiście, cierpienie i niedole przeżyte przez naszą rodzinę, to tylko mała część 
tych cierpień i udręk, które doświadczył nasz naród, pozbawiony Ojczyzny. 

Miliony Koreańczyków umierało z głodu i wycieńczenia, ginęło od zimna, spłonęło, 
poddawane było wyniszczającemu biciu pod nieludzkim i despotycznym panowaniem 
japońskich imperialistów. 

Kiedy kraj jest ujarzmiony to ani przyroda, ani ludzie nie zaznają pokoju. Pod dachem 
ujarzmionego kraju nie mogą spokojnie spać także zdrajcy, którzy żyją w luksusie, na 
rachunek zdradzanej przez siebie i sprzedawanej Ojczyzny. I chociaż żyją, to jednak stają 
się niekiedy gorsi od porzuconego psa. Góry i rzeki pozostają, ale i one chciałyby ocalić 
swe piękno po takich męczarniach, jakie przeszedł nasz naród. 

Człowieka, który dochodzi do prawdy przed innymi nazywają prekursorem. 
Człowieka, który przezwyciężając wszystkie nieszczęścia i cierpienia stara się ocalić kraj 
od tragedii zwą patriotą. A człowieka, który głosi prawdę, ofiarując swoje życie i pociąga 
za sobą cały naród do walki o obalenie niesprawiedliwego świata, nazywają rewolucjonistą. 

Mój ojciec był jednym z tych prekursorów narodowo-wyzwoleńczego ruchu w 
naszym kraju. Urodził się 10 lipca 1894 roku w Mangyongde i oddając siebie bez reszty 
sprawie rewolucji, umarł 5 czerwca 1926 roku z goryczą w sercu, spowodowaną utratą 
Ojczyzny. 

Urodziłem się w Mangyongde, jako najstarszy syn Kim Hyong Dżika, 15 kwietnia 
roku Imdża (1912), w dwa lata po upadku naszego państwa pod ciosem imperialistów. 
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2. Ojciec i Koreańskie Towarzystwo Narodowe 
 
 
Mój ojciec uważał ideę "Cziwon" (wielki zamysł) - za swoją życiową zasadę. 
Nie tylko w domu, ale także w szkołach - sunhwaskiej i myongsinskiej, wszędzie było 

wywieszone, wykonane pędzlem wielkimi literami słowo "Cziwon". 
 Do naszych czasów przetrwała jeszcze część słów napisanych charakterem ojca, a 

trzeba powiedzieć, że on nieźle władał pędzlem. 
W owym czasie kaligrafia była bardzo ceniona i dlatego swego rodzaju modą było 

przygotowywanie zwojów i tablic z napisami oraz parawanów z charakterem pisma 
wybitnych ludzi i znanych kaligrafów. Kiedy jeszcze nie wiele rozumiałem, nie 
pojmowałem tego i uważałem kaligrafię za coś zwyczajnego w życiu. 

Ojciec nie dbał w swoim piśmie, w swoich tablicach o ich oprawę i dekoracyjność, 
wywieszał swoje dzieła takimi, jakie one były, na widocznych miejscach. 

Kiedy mogłem już więcej rozumieć, ojciec uczył mnie kochać swój kraj i surowo 
pouczał: - "Chcesz być szczerze oddany swojej Ojczyźnie, musisz żyć wielkim zamysłem". 

 Otóż "Cziwon" w dosłownym znaczeniu oznacza mieć wielkie zamierzenia. 
  Cóż dziwnego, jeśli ojciec uczy swego syna żyć wielkimi zamierzeniami. W każdej 

sprawie, jakiej człowiek się podejmuje, nie można oczekiwać powodzenia, jeśli nie będzie 
się pracować z uporem, z wielką nadzieją, wzniosłym ideałem. 

Jednakże idea "Cziwon" - to nie banalne życiowe wskazówki, ukierunkowane na 
wspinanie się po szczeblach urzędowej drabiny lub osiąganie błyskotliwej kariery i 
sukcesu w życiu. "Cziwon" to rewolucyjne poglądy na życie, według których człowiek 
znajduje swoje prawdziwe szczęście i radość życia w walce o cele najwyższe w imię Oj-
czyzny i narodu, to niezłomny, rewolucyjny duch, który w każdej sytuacji potrafi natchnąć 
do walki, bez względu na ofiary na rzecz odrodzenia Ojczyzny, choćby nawet przyszło o to 
walczyć z pokolenia na pokolenie. 

Ojciec wiele mi opowiadał i uzasadniał, dlaczego człowiek powinien żyć wielkimi 
ideałami. Krótko mówiąc, była to cała historia antyjapońskiej walki naszego narodu. 

... Niegdyś Korea była krajem potężnym. Dysponując bardzo rozwiniętą sztuką 
wojenną, rzadko dawała się pokonać w wojnach. Jej znakomita, olśniewająca starożytna 
kultura sięgała daleko swymi wpływami poprzez morza, docierając zwłaszcza do Japonii. 
Jednak jej potęga stopniowo zanikała z winy głównie skorumpowanych rządów dynastii Li 
w ciągu 500 lat, aż do gorzkiego końca, kiedy ostatecznie utraciła swą suwerenność. 

Zanim ty nie pojawiłeś się na świecie - powiadał ojciec - japońscy samuraje ogniem i 
mieczem podbili nasz kraj. Przeklętych wasali, którzy wyprzedali japońskim najeźdźcom 
suwerenność państwa, nazywają "pięcioma zdrajcami roku Ulsa"6. Ale tym wasalom nie 
udało się sprzedać ducha Korei. Podnieśli bunt bojownicy Armii Sprawiedliwości z 
bagnetem w ręku pod hasłem "za unicestwienie samurajów i odrodzenie kraju". Armia 
Niepodległości, uzbrojona w rusznice gromiła agresorów. Od czasu do czasu wybuchały 
ogólnonarodowe powstania. Wznoszono bojowe okrzyki, rzucając kamieniami w najeźdź-
ców japońskich. Każdy, jak mógł, wyrażał swój gniew i oburzenie, apelując zarazem do 
sumienia ludzkości i światowej sprawiedliwości. 

Przykładem nienawiści, jaka otaczała japońskiego wroga jest los i czyn Czwe Ik 
Hyona7. Aresztowany i osadzony na wyspie Cuszima, odmówił podawanego mu przez 
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wroga jedzenia. Ogłosił głodówkę i zginął śmiercią bohatera. Li Dżun na oczach 
przedstawicieli imperialistycznych mocarstw, zgromadzonych na międzynarodowej kon-
ferencji pokojowej rozpruł sobie brzuch, dając dowody prawdziwego ducha 
niepodległościowego naszego narodu. Zaś An Dżung Gun8 na peronie dworca w Harbinie 
z okrzykiem "Niech żyje niepodległość Korei" zastrzelił z pistoletu !to Hirobumi9, a tym 
samym raz jeszcze zademonstrował niezłomny duch Koreańczyka. 

Nawet Kang U Giu, który miał już przeszło 60 lat, rzucił bombę w gubernatora 
generalnego Sajto. A Li Dże Myong zasztyletował ciosem w plecy zdrajcę Li Wan Yonga, 
aby pomścić zagładę kraju, na jaką go skazał. 

Wielu patriotów, jak Min Yong Hwan, Li Bom Dżin, Hong Bom Sik popełniało 
samobójstwa, apelując tym pełnym patriotycznego ducha aktem poświęcenia do walki o 
odzyskanie suwerenności kraju. 

Swego czasu podjęta została kampania na rzecz spłaty pożyczki w wysokości 13 
milionów wonów, które Korea otrzymała od Japonii po wojnie rosyjsko-japońskiej. Aby 
zwrócić ten dług, wszyscy mężczyźni w kraju przestali palić tytoń. 

Przyłączając się do tego ruchu, przestał palić także król Kodżong10. Kobiety 
oszczędzały na dodatkach do ryżu, ofiarowały ozdoby z muszli i masy perłowej. Były 
także dziewczyny, które ofiarowały na ten cel własne posagi ślubne. Służący zatrudnieni u 
bogaczy, szwaczki, sprzedawcy ciastek i warzyw, nawet handlarze trudniący się sprzedażą 
łapci ze słomy nie żałowali swoich ostatnich, zapracowanych w pocie czoła groszy, aby 
zwrócić państwowy dług. 

Jednakże mimo takich ofiar nasz kraj nie mógł zachować swojej niepodległości. 
Nie w takich jednak ofiarach tkwi istota sprawy. Sedno sprawy polegało na tym, aby 

cały naród ożywiony jedną myślą i 'wolą rzucił się do walki, przygotowawszy uprzednio 
siły, zdolne do rozgromienia nieprzyjaciela. Przyjmując takie nieugięte postanowienie, 
można przygotować takie siły, które zdolne byłyby do pokonania nawet najsilniejszego 
wroga. 

Tylko podrywając cały naród kraju do walki, można przywrócić suwerenność państwa, 
przepędzić najeźdźców z kraju. Ale nie uda się tego dokonać w ciągu jednego lub dwóch 
dni. Oto dlatego trzeba mieć daleko idący plan - zamysł ... 

Od tej pory, jak mój ojciec, wziąwszy mnie za rękę, wspinał się na wzgórze 
Mangyong, często słyszałem od niego takie opowiadania. Pouczenia jego przeniknięte były 
głębokim, patriotycznym duchem. 

Kiedyś powiedział on w obecności dziadka i babci: - "Cóż za pożytek byłby z mojego 
życia, jeśli nie mógłbym wywalczyć niepodległości dla własnego kraju? Niech zostanę 
nawet rozszarpany na kawałki, ale nie zaprzestanę walczyć z Japończykami, dopóki ich nie 
zwyciężę. Jeśli ja polegnę w boju, to mój syn będzie kontynuował walkę. Jeśli i jego 
spotka takiż los, to niech walczy wnuk, tak długo aż odniesiemy zwycięstwo i odzyskamy 
niezawisłość Ojczyzny". 

 W późniejszym czasie, kiedy anty japońska zbrojna walka, która - jak mi się 
wydawało, zakończy się zwycięsko za trzy - cztery lata, przybrała długotrwały charakter, 
zawsze pamiętałem te słowa ojca. Także po wyzwoleniu, odczuwając głęboko w swojej 
duszy, przedłużającą się tragedię podziału narodu na Północ i Południe, które kroczą 
diametralnie przeciwstawnymi drogami, zastanawiałem się znów nad głębokim sensem 
jego słów. Właśnie te słowa wyrażają tak doskonale ideę "Cziwon" - sięgania ku wyżynom, 
którą to ideą i wiarą "Cziwon" żył mój ojciec. Odzwierciedlają one jego poglądy i aspiracje 
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do odrodzenia Ojczyzny. 
Mimo, że nasza rodzina była w ciężkim położeniu, ojciec wstąpił do sungsilskiej 

średniej szkoły ze z góry podjętym postanowieniem urzeczywistnienia przez siebie idei 
"Cziwon". 

Od przeprowadzenia reformy roku Kabo11(1894 r.) do "układu roku UIsa" (1905 r.) 
minęło niewiele ponad dziesięć lat. Okres ten charakteryzował się tym, że w naszym kraju 
pod wpływem fali wewnętrznych przeobrażeń dojrzeć można było - wprawdzie spóźnione 
- wysiłki, zmierzające do zaprowadzenia bardziej nowoczesnego systemu oświaty. W 
Seulu otwarto takie uczelnie, jak pedżeska i richwaska oraz szkoła "Yugyongkongwon", 
które stały się pochodnią nowoczesnej oświaty, gdzie nauczano słuchaczy nowej 
'cywilizacji Zachodu. Właśnie w tym czasie, w zachodnim rejonie Korei, amerykańscy 
misjonarze otworzyli sungsilską średnią szkołę, jako składową część swojej działalności. 

Szkoła ta prowadziła nabór uczniów w skali całego kraju. Wstępowała do niej 
przeważnie młodzież, ceniąca sobie przedmioty nowoczesnej nauki, takie jak historia, 
algebra, geometria, fizyka, higiena, fizjologia, kultura fizyczna i muzyka. Przyciągała do 
siebie uwagę młodzieży, która pragnęła nadrobić opóźnienie kraju i dotrzymywać kroku 
nowemu, światowemu prądowi. 

Ojciec mój powiedział, że poszedł do tej szkoły, aby otrzymać nowoczesne 
wykształcenie. Nie wyrażał zainteresowania dla nauki dziewięciu chińskich klasyków 
(czteroksiąg, pięcioksiąg), których nauczano w konfucjańskich szkołach. 

Niezależnie od celów, jakie stawiała przed sobą oświata misjonarzy, z sungsilskiej 
średniej szkoły wychodzili liczni, wybitni, patriotycznie nastawieni działacze, którzy 
odgrywali później wielką rolę w ruchu na rzecz niepodległości kraju. Absolwentem tej 
szkoły był także Son Dżong Do, który jako pierwszy zajmował stanowisko wice-: 
przewodniczącego Rady Tymczasowej Rządu w Szanghaju, a później został jej 
przewodniczącym. Szkołę tę ukończył także Czha Ri Sok, który był członkiem 
Państwowej Rady Tymczasowego Rządu pod koniec jego egzystencji. 

W tejże szkole uczył się także utalentowany poeta - patriota Yun Dong Dżu, chociaż 
pełnego kursu nie ukończył. 

Równiez Kang Riang Uk uczył się w specjalnej klasie sungsilskiej szkoły. Wówczas 
tę specjalną klasę nazywano sungsilską zawodową szkołą. Sungsilska średnia szkoła 
oznaczała średnie klasy tej szkoły. Z jej murów wychodzili liczni działacze anty 
japońskiego ruchu niepodległościowego, dlatego Japończycy nazywali ją ogniskiem 
antyjapońskich idei. 

- Chcesz uczyć się czytania i pisania, ucz się w imię Korei. Chcesz uczyć się techniki, 
ucz się także w imię Korei. A chcesz wierzyć w Boga niebios, to wierz w Boga 
Koreańskich niebios. 

 Takimi ideami ojciec pobudzał swoich szkolnych towarzyszy, zespalał patriotycznie 
nastawioną młodzież uczącą się. 

 Pod kierownictwem ojca w sungsilskiej średniej szkole zorganizowano kółko 
czytelnicze oraz Towarzystwo Jednomyślności i Przyjaźni. Organizacje te wychowywały 
uczniów w duchu antyjapońskiej idei, rozwijały w Phenianie i w jego okolicach aktywną 
działalność oświatową wśród szerokich mas, a w grudniu 1912 roku zorganizowały w 
szkole strajk uczniowski na znak protestu przeciw nieludzkiemu ich traktowaniu i 
eksploatacji ze strony administracji szkoły. 

Będąc uczniem średniej szkoły - mój ojciec - korzystając z wakacji, bywał w Andżu, 
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Kangdonie, Sunanie, Idżu i innych rejonach Północnego i Południowego Phenianiu oraz w 
szeregu rejonach prowincji Hwanghe, aby rozwinąć tam działalność na rzecz uświadomie-
nia mas i pozyskiwania nowych towarzyszy do walki. 

Największym sukcesem mojego ojca w sungsilskiej średniej szkole stało się 
pozyskanie licznych towarzyszy, gotowych dzielić wspólny los życia i śmierci w imię 
Korei. 

Wśród towarzyszy szkolnych było wielu takich, którzy pozostawali w bardzo bliskich 
kontaktach z ojcem, byli nie tylko jego przyjaciółmi, ale gotowi również byli służyć 
wspólnej sprawie wraz z nim w imię kształtowania dalszych losów kraju i narodu. 
Wszyscy oni byli młodymi ludźmi, charakteryzującymi się wysoką osobowością, szero-
kimi horyzontami wiedzy, zdolnością patrzenia w przyszłość, cieszącymi się 
nieposzlakowaną reputacją. 

Do takich towarzyszy ojca wśród mieszkańców Phenianu należał Li Bo Sik. Był on 
przyjęty do kółka czytelniczego i do Towarzystwa Jednomyślności i Przyjaźni. W 
późniejszym czasie wniósł on duży wkład w sprawę założenia Koreańskiego Towarzystwa 
Narodowego i odegrał także ważną rolę w czasie pierwszomarcowego powstania 
narodowego. 

Kiedy mieszkaliśmy w Ponghwa, przychodził on często do myongsilskiej szkoły, aby 
spotkać się z moim ojcem. 

Wśród towarzyszy ze średniej szkoły, ściśle kontaktował się z moim ojcem Pek Se 
Bin (Pek Y ong Mu), pochodzący z miasta Phihyon, położonego w prowincji Północny 
Phenian. Kiedy mój ojciec bywał w tej prowincji, on często mu towarzyszył. Był on także 
zagranicznym łącznikiem Koreańskiego Towarzystwa Narodowego. W grudniu 1960 roku 
w Południowej Korei założona była Centralna Rada Doradcza do spraw Samodzielnego, 
Narodowego Zjednoczenia. Pek Se Bin był wówczas członkiem tej Rady. 

W latach uczniowskich mojego ojca mieszkał z nim w jednym internacie Pak In Gwan. 
Na początku, przez pewien okres mój ojciec mieszkał w internacie. Wiosną 1917 roku Pak 
In Gwan został nauczycielem w gwangsonskiej szkole w Unryule prowincji Hwanghe i 
przystąpił do Koreańskiego Towarzystwa Narodowego. Bywał on w Songhwa, Dżeryongu, 
Hedżu i innych rejonach kraju i prowadził prace, mające na celu osiągnięcie jedności 
wśród towarzyszy. Aresztowany przez japońską policję spędził rok w więzieniu w Hedżu. 
Kiedy nauczał w gwangsonskiej szkole, uczniowie jego pisali wypracowanie na temat 
"Stosunki między Półwyspem i nami". Wypracowania te przechowywane obecnie w 
unryulskim historyczno-rewolucyjnym muzeum, uchylają zasłony dotyczącej nastrojów i 
duchowego świata uczących się w tej szkole, którzy znajdowali się wówczas pod 
wpływem Koreańskiego Towarzystwa Narodowego. 

Wśród uczestników ruchu niepodległościowego najściślejszą więź z moim ojcem 
utrzymał O Dong Dżin. Przychodził on często do nas, kiedy ojciec uczył się w sungsiIskiej 
średniej szkole. 

Wówczas O Dong Dżin uczył się w Phenianie, w tesongskiej szkole, założonej przez 
An Czhang Ho. Ich przyjaźń łączyły zbieżne poglądy ideologiczne i dlatego wychodziła 
poza ramy zwykłych stosunków ludzkich. Obcowanie ich ze sobą od samego początku 
cechowała serdeczność i żarliwość. Po raz pierwszy O Dong Dżin sympatyzował z ideami 
mojego ojca wiosną 1910 roku, kiedy spotkali się na zawodach lekkoatletycznych, 
rozgrywanych na placu musztry wojskowej w bazie w Kyongsangole (plac ten znajdował 
się przed koszarami pod koniec panowania dynastii Li). 
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W zawodach tych uczestniczyło ponad 10 tysięcy uczącej się młodzieży, która 
zjechała się tutaj z Phenianu, Pakczhonu, Kangso, Yongyu i innych rejonów kraju. 

 Po zakończeniu zawodów miały miejsce wystąpienia mówców. Niektórzy z nich 
głosili, że kraj nasz, jeśli chce stać się cywilizowanym, powinien wdrożyć u siebie 
japońską cywilizację. Twierdzeniom takim przeciwstawił się mój ojciec. W wystąpieniu 
swoim podkreślał konieczność modernizacji, odnowienia naszego kraju naszymi własnymi 
siłami, co spowodowało, że skupił on na sobie uwagę zebranych. 

Wśród tej publiczności był właśnie O Dong Dżin, przyszły dowódca wojsk 
ugrupowania Czongibu. Później za każdym razem w swoich wspomnieniach o tych 
czasach z głębokim uczuciem mówił: - "Wystąpienie Pana Kima wywarło na mnie wielkie 
wrażenie". 

Mniej więcej od około 1913 roku O Dong Dżin pod płaszczykiem handlowca bywał w 
Seulu, Phenianie, Sinyidżu i innych ważniejszych miastach kraju, wyjeżdżał także do Chin. 
Często przychodził do mojego ojca, naradzając się z nim nad kwestią przyszłego losu 
ruchu niepodległościowego. 

Początkowo O Dong Dżin uchodził w moich oczach po prostu za dobrodusznego 
handlowca. Dopiero później, kiedy mieszkaliśmy w Badaogou i w Fuszunie, dostrzegłem 
w nim wybitnego działacza sprawy niepodległości Korei. 

I nadszedł czas, kiedy O Dong Dżin (jego pseudonim Songam) był już tak szeroko 
znaną osobą, że prawie nie było człowieka, który by go nie znał. Z racji swojej sytuacji 
majątkowej oraz swojej pozycji i koneksji towarzyskich mógł prowadzić komfortowe 
życie. A jednak wolał wkroczyć na ciernistą drogę rewolucji, chwycił za karabin i walczył 
z Japończykami. 

O Dong Dżin darzył mojego ojca uczuciem szczególnego szacunku i przyjaźni. Do 
tego znanego człowieka w Idżu przychodzili liczni goście. Cała oficyna tego domu była 
wydzielona specjalnie dla gości. Było ich tak dużo, że wynajęto dla nich specjalną 
kucharkę. Ale kiedy odwiedzał go mój ojciec, przyjmował go nie w pokoju oficyny, tylko 
wewnątrz głównego budynku, a poczęstunek dla niego przygotowywała w kuchni 
bezpośrednio jego żona. 

Kiedyś O Dong Dżin z żoną odwiedzili nas. Moja babcia na znak szczególnego 
szacunku podarowała im na pamiątkę mosiężną misę. 

Wspominam O Dong Dżina tak szczegółowo nie tylko dlatego, że był on przyjacielem 
i towarzyszem mojego ojca, lecz dlatego, że był on ściśle związany z moimi młodymi 
latami. Od młodości odczuwałem w stosunku do niego szczególną wdzięczność. Kiedy 
uczyłem się w Kirinie, został on aresztowany przez Japończyków. Upłynęło wiele wody i z 
początkiem marca 1932 roku, kiedy ja krążyłem po rejonach Jiandao w celu 
zorganizowania antyjapońskiej ludowej armii partyzanckiej, w lokalnym sądzie miasta 
Sinyidżu odbywał się jego proces. Byłem kiedyś zdumiony, gdy mówiono mi, że protokół 
ze wstępnego przesłuchania w sprawie Gandhiego składał się aż z 25 tysięcy stronic, ale 
okazało się, że protokół ze wstępnego przesłuchania O Dong Dżina liczył 35 tysięcy 
stronic, 64 tomy. 

W ów dzień, kiedy odbywał się proces w jego sprawie, do sądu przybyło kilka tysięcy 
osób i proces, który miał się rozpocząć z rana, zaczął się ledwo po pierwszej po południu. 
O Dong Dżin odrzucał wszystkie postawione mu zarzuty zawarte w aktach sądowych i 
podszedłszy do miejsca przewodniczącego sądu, wygłosił swoje "Niech żyje niepodległość 
Korei", wprawiając w osłupienie zespół sądowy. 
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Zaniepokojeni japońscy sędziowie pośpiesznie przerwali rozprawę i pod nieobecność 
obwinionego w tajemnicy wydali wyrok zaoczny. W wyniku procesu przed sądem 
apelacyjnym został on skazany na dożywotnie więzienie. Umarł w więzieniu, nie 
doczekawszy dnia wyzwolenia swojego kraju, któremu oddał własne życie. 

Kiedy prowadziliśmy trudną walkę o utworzenie partyzanckich oddziałów, w prasie 
publikowano artykuły o jego sądowej rozprawie, mówiące o jego nieskalanym niczym 
honorze, o jego niezłomnym duchu walki. Zamieszczono także zdjęcie, przedstawiające O 
Dong Dżina odzianego w słomiany worek, nałożony - jak było przyjęte na głowę 
"przestępcy" i idącego pod eskortą do pheniańskiego więzienia. Zdjęcie to pozostało 
niezatarte w mojej pamięci, jako wizerunek nieugiętego patrioty i jego niezłomnego ducha. 

Niemało z tych, którzy zawarli bliższą więź z moim ojcem podczas okresu nauki w 
sungsilskiej średniej szkole, stało się niezłomnymi rewolucjonistami, a w późniejszym 
czasie stanowili oni trzon Koreańskiego Towarzystwa Narodowego. 

Po odejściu z sungsilskiej średniej szkoły ojciec zaczął uczyć w sunhwaskiej szkole w 
Mangyongde i w myongsinskiej szkole w Kangdonie, oddając wszystkie swe siły 
wychowywaniu dorastającego pokolenia. W tymże okresie nie szczędził on wysiłku dla 
pozyskania towarzyszy. Ojciec opowiadał, że dążenie do rozwinięcia aktywnej i 
praktycznej walki poprzez rozszerzanie areny rewolucyjnej działalności, było powodem 
zaniechania nauki. Tylko to, nic innego. 

W 1916 roku ojciec, korzystając z wakacji, przebywał w Jiandao. Niewiadomo, jakie i 
z kim miał wówczas spotkania, ale przez Jiandao pojechał do Szanghaju, gdzie nawiązał 
łączność z narodową rewolucyjną grupą Sun Yat-sena. 

 Ojciec wysoko cenił Sun Yat-sena, jako pioniera burżuazyjno-demokratycznej 
rewolucji w Chinach. Według słów ojca, w Chinach mężczyźni obcinali warkocze i 
wymusili wprowadzenie cotygodniowego dnia odpoczynku. Zaprowadzenie takiego 
systemu możliwe było tylko dzięki wysiłkom stronników burżuazyjnych reformistów. 
Ojciec wyrażał się również z uznaniem o sformułowanym przez Sun Yat-sena programie 
chińskiej rewolucyjnej organizacji Tung-menghuej, obejmującej trzy narodowe zasady: 
nacjonalizm, ludowładztwo i dobrobyt ludu oraz trzy główne polityczne ukierunkowania: 
sojusz z ZSRR, sojusz z komunistyczną partią Chin oraz poparcie żądań robotników i 
chłopów, wysunięte przez nich pod wpływem ruchu 4 maja. Wysoko cenił go ojciec jako 
rewolucjonistę wielkiego serca, silnej woli i o dalekowzrocznym przewidywaniu. W owym 
okresie – mówił ojciec - Sun Yat-sen popełnił błąd: po utworzeniu Chińskiej Republiki 
zrzekł się prezydentury na rzecz Yuan Shi-kaja, mimo że stawiał warunek, iż ten ostatni 
zaprowadzi republikański system polityczny i zdetronizuje cesarza dynastii Cing. 

W okresie lat dziecięcych słyszałem nieraz od ojca opowiadania o ruchu 
ukierunkowanym na burżuazyjną reformę w Korei. Z wielkim ubolewaniem mówił on o 
przewrocie roku Kabsin (1884 r.), przeprowadzonym przez reformatorów pod 
przywództwem Kim Ok Kiuna, który pozostawał przy władzy przez "zaledwie trzy dni". 
Za progresywne w reformatorskim programie tego ugrupowania uważał: rów-
nouprawnienie narodu, zniesienie systemu kastowego, promowanie uzdolnionych ludzi 
przy wyłanianiu kadr, ideę niezależności, przewidującą wypowiedzenie stosunków 
podporządkowania dynastii Cing. 

Słuchając tych opowiadań ojca uważałem wówczas, że Kim Ok Kiun mimo wszystko 
był wybitną osobowością i mnie także dręczyła natrętna myśl, że gdyby nie poniósł klęski 
reformatorski ruch na czele z Kim Ok Kiunem, to mogłaby się zmienić także współczesna 
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historia Korei. 
Ale w późniejszym czasie dostrzegliśmy w reformatorskim ruchu Kim Ok Kiuna i 

jego politycznym programie ograniczone możliwości i analizowaliśmy je z naszego 
własnego punktu widzenia. 

Nauczyciele, którzy uczyli nas historii Korei, określali przeważnie Kim Ok Kiuna 
jako osobę o projapońskim nastawieniu. Po wyzwoleniu przez długi czas przyklejano mu 
taką etykietkę, także w kołach naukowych naszego kraju. W trakcie przygotowań do 
przewrotu korzystał on wprawdzie z pomocy Japończyków, co spowodowało dopatrzenie 
się w jego postępowaniu oznak projapońskiej orientacji, ale nie uważaliśmy takiej oceny za 
sprawiedliwą. 

Dlatego ja mówiłem historykom: - Rozwijając reformatorski ruch, Kim Ok Kiun nie 
doceniał znaczenia przyłączenia się do mas ludowych. To był, oczywiście, błąd. On 
wprawdzie wykorzystywał siłę Japonii, ale oskarżanie go o projapońskie nastawienie 
byłoby nie słuszne, prowadziłoby do nihilizmu. Korzystanie z sił Japonii nie miało bowiem 
na celu przeprowadzenia projapońskiej reformy, ale chodziło o to, aby na podstawie 
analizy współzależności różnych sił tego okresu, wykorzystać dogodną sytuację na korzyść 
reformatorskiego ugrupowania. Była to wówczas właściwa taktyka. 

Ojciec mówił, że jedną z głównych przyczyn nieuniknionej porażki, jaką poniósł 
przewrót Kim Ok Kiuna, który doznał losu tylko chwilowego władcy, była niewiara 
reformatorów w siły narodu i opieranie się ich tylko na siłach wewnętrznych królewskiego 
dworu. Z tych niepowodzeń należy wyciągnąć pożyteczną lekcję. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa ojciec był w Jiandao i Szanghaju, aby za 
granicą bezpośrednio zapoznać się z sytuacją w ruchu na rzecz niezależności, o czym do 
tego czasu wiedział tylko ze słyszenia, pozyskać nowych towarzyszy i ustalić dalszy 
kierunek działalności. 

Do tego czasu także w skali świata nie dojrzało jeszcze w całej okazałości zagadnienie 
narodowo-wyzwoleńczej walki w krajach kolonialnych, nie było jeszcze wypracowanych 
sposobów i metod rozwijania ruchów niepodległościowych. 

Kiedy ojciec przebywał w Jiandao i Szanghaju, chińska rewolucja na skutek 
dorywczych działań kliki wojskowej oraz ingerencji imperialistycznych mocarstw 
przechodziła poważne zawirowania, którym towarzyszyły różne odstępstwa. Główną 
przeszkodą w chińskiej rewolucji były obce siły, w tym USA, Anglii, Japonii. Pomimo 
takiej sytuacji, liczni zwolennicy ruchu niepodległościowego Korei, którzy znajdowali się 
na emigracji poza granicami, żywili iluzję, licząc na imperialistów i tracili czas, zajmując 
się pustą gadaniną wokół pytania: na czyich siłach spośród wielkich mocarstw należałoby 
się oprzeć. 

Sytuacja w Jiandao jeszcze bardziej utwierdziła mojego ojca w przekonaniu o tym, że 
niepodległość Korei można osiągnąć wyłącznie siłami samych Koreańczyków. 
Przyjechawszy z Jiandao, zajął się przede wszystkim pracą oświatową wśród szerokich 
mas, jednoczeniem zwolenników swoich poglądów. Spędzał bezsenne noce, niekiedy 
zapominał nawet o jedzeniu. 

W tym okresie przenieśliśmy się z Mangyongde do wsi Ponghwa, powiatu Kangdong. 
Tak jak w Mangyongde, ojciec w ciągu dnia uczył dzieci w myongsilskiej szkole, a w 
szkole wieczorowej prowadził także pracę oświatową wśród szerokich mas. Do domu 
wracał zawsze bardzo późno. 

Pewnego razu na jednym z przeglądów twórczości amatorskiej uczniów wystąpiłem z 
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przemówieniem, korzystając z przygotowanego wcześniej przez ojca tekstu, poświęconego 
antyjapońskiej walce. 

Wówczas bowiem ojciec nauczał dzieci w oparciu o napisane przez niego samego 
wiersze i pieśni o treści rewolucyjnej. 

Do mojego ojca we wsi Ponghwa przychodzili liczni uczestnicy ruchu 
niepodległościowego. On sam często bywał w prowincjach Północny i Południowy 
Phenian oraz w rejonach prowincji Hwanghe, odwiedzając tam towarzyszy - swoich 
zwolenników. W czasie tych wypraw przygotowywał także aktyw wśród mas, stanowiący 
podstawę walki o niepodległość Korei. 

Na gruncie takiego przygotowania ojciec razem z Czang II Hwanem, Pe Min Su, Pek 
Se Binem i innymi patriotami - uczestnikami ruchu niepodległościowego, założył 23 marca 
1917 roku w Haktanggole (Phenian), w domu Li Bo Sika, Koreańskie Towarzystwo Naro-
dowe. Młodzi bojownicy - członkowie tego Towarzystwa pisali krwią z naciętych palców 
słowa: "Niepodległość Korei" oraz "Gotowość na śmierć". 

Koreańskie Towarzystwo Narodowe było tajną organizacją, której celem było 
odzyskanie niepodległości kraju oraz ustanowienie prawdziwie nowoczesnego państwa 
siłami samych Koreańczyków. Organizacja ta była jedną z największych wśród 
antyjapońskich podziemnych, rewolucyjnych organizacji koreańskich patriotów w kraju i 
za granicą w dobie "Pierwszomarcowego Powstania Ludowego"12. 

W roku 1917 niewiele było w kraju takich tajnych organizacji. Organizacje takie, jak 
Związek Sprawiedliwych Bojowników o Niepodległość, Towarzystwo Odrodzenia Korei, 
Towarzystwo Bojowników o Odbudowę Państwowej Władzy w Korei, zakładane po 
"aneksji Korei przez Japonię" zostały całkowicie rozwiązane wskutek represji japońskich 
imperialistów. 

Był to okres, kiedy wtrącano bezlitośnie niemal każdego bez wyjątku do więzienia, 
ilekroć ujawniona została jakakolwiek podziemna działalność. Nawet ludzie mający 
odwagę nie mogli podejmować żadnych działań w kraju. Emigrowali więc zazwyczaj za 
granicę i tam tworzyli takie czy inne organizacje antyjapońskie. Ten kto nie posiadał nawet 
tej odwagi, to za pozwoleniem gubernatora generalnego starał się rozwijać w obrębie kraju 
niektóre formy pasywnego działania, które zbytnio nie drażniły Japończyków i nie były dla 
nich szkodliwe. 

Właśnie w tym czasie ujrzało światło dzienne Koreańskie Towarzystwo Narodowe. 
Była to rewolucyjna organizacja, stojąca na konsekwentnych, antyimperialistycznych i 
niezależnych pozycjach. 

W celach, jakie stawiało sobie to Towarzystwo, powiedziano, że jest jasne, iż w 
przyszłości nadejdzie czas, kiedy siły Europy i USA przesuwać się będą ku Wschodowi i 
Japonia będzie się z nimi zmagać o hegemonię w tym regionie świata. Aby wykorzystać tę 
sytuację we właściwej chwili i doprowadzić do niepodległości Korei, Towarzystwo miało 
skupiać wokół siebie zwolenników głoszonych przez siebie poglądów i przygotowywać się 
do wypełnienia swojego zadania. 

 Jak wynika z tych założeń, Koreańskie Towarzystwo Narodowe w odróżnieniu od 
tych, którzy pokładali nadzieję w obcych siłach, zajmowało niezależną pozycję, 
zakładającą osiągnięcie niepodległości Korei siłami samych Koreańczyków. Opracowano 
również dalekosiężny plan skierowania członków Towarzystwa do Jiandao po to, by stwo-
rzyć w nim aktywne ognisko ruchu niepodległościowego. 

Należy stwierdzić, że Koreańskie Towarzystwo Narodowe było dobrze 
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zakonspirowaną organizacją. Przyjmowało w swoje szeregi tylko ostro 
wyselekcjonowanych, przygotowanych i wypróbowanych patriotów. Miało pionowo 
podporządkowany system organizacyjny. Między członkami Towarzystwa posługiwano 
się znakami kodowymi. Tajne dokumenty sporządzano tylko za pomocą znaków 
kodowych. 

Towarzystwo postanowiło odbywać w każdym roku regularne zebrania swoich 
członków z okazji dnia otwarcia sungsilskiej średniej szkoły. Było hermetycznie 
zamaskowane. Jego członkowie działali, pozorując przynależność do utworzonych później 
legalnych organizacji Hakkyogie, Pisokgie i Hyangthogie. W Towarzystwie powoływano 
przełożonych rejonowych, a dla utworzenia więzi z działaczami funkcjonującymi za 
granicą, wyznaczano łączników w Pekinie i Dandunie. 

Towarzystwo stało na twardym i solidnym gruncie. Oparło swoją działalność na 
masach ludowych. Zrzeszało w swoich szeregach przedstawicieli szerokich warstw 
ludności: robotników, chłopów, nauczycieli, uczącej się młodzieży, wojskowych (Armia 
Niepodległości), handlowców, ludzi wierzących i rzemieślników. Szeroko rozwijało sieć 
swoich organizacji nie tylko w kraju, ale także daleko poza jej granicami, na przykład na 
terenie Chin - w Pekinie, Szanghaju, Kirinie, Fuszunie, Linjingu, Changbaju, Liuhe, 
Kuandianie, Dandunie, Huadianie, Singjingu. 

W toku zakładania fundamentów Koreańskiego Towarzystwa Narodowego i jego 
dalszej rozbudowy ojciec zyskiwał takich towarzyszy, jak Czhang Czhol Ho, Kang Dże Ha, 
Kang Dżin Gon, Kim Si U i wielu innych. Nie da się opisać ani wyrazić słowami wysiłków 
ojca, jakie ponosił w poszukiwaniu każdego nowego towarzysza. Aby pozyskać chociażby 
jednego, ojciec szedł gdziekolwiek, nie przeszkadzała mu droga licząca nawet tysiące li. 

Pewnego razu O Dong Dżin, będąc przejazdem w rejonie prowincji Hwanghe, 
odwiedził ojca w naszym domu. Wyglądał wówczas szczególnie dobrze i był w 
doskonałym humorze. Opowiadał o spotkaniu z jednym nieprzeciętnym człowiekiem. 
Nazywają go - opowiadał - Kong Yong, pochodzi z Pyoktongu. "Jest to młody jeszcze 
chłopiec o szerokich horyzontach, wysokiego wzrostu, a przy tym urodziwy. Chłopiec jest 
bardzo opanowany, umiejący zachować zimną krew, włada nawet sztuką pojedynkowania 
się. Mógłby być niezastąpionym kandydatem na ministra obrony, gdyby żył w czasach 
feudalnych". 

Opinia taka o tym człowieku bardzo ucieszyła mojego ojca: Z dawien dawna 
powiadają, że bardziej ceni się tego, kto znalazł i odkrył talent człowieka, niż jego samego. 
A za tym oznacza to, że wasza podróż w Pyoktongu wniosła duży wkład w nasz ruch - po-
wiedział ojciec. 

Odprowadziwszy O Dong Dżina ojciec poprosił swojego brata Hyong Roka, aby mu 
uplótł kilka par łapci. I następnego dnia w słomianych, nowych łapciach, otrzymanych jako 
szczery podarunek od brata wyruszył w drogę. 

Wrócił do domu po upływie miesiąca. Pokonał tak daleką drogę, że łapcie jego były 
bardzo podarte. Ale nie smucił się z tego powodu. Wrócił, nie czując zmęczenia i żwawo 
wszedł przez furtkę ogrodzenia, uplecionego z zarośli podszycia leśnego. 

Z czego był tak bardzo zadowolony? Przede wszystkim z rozmowy przeprowadzonej 
z Kong Yongiem. Było to także pouczające dla mnie. Przecież ja w ten sposób od 
najmłodszych lat uczyłem się od ojca kochać i cenić swoich towarzyszy. 

Koreańskie Towarzystwo Narodowe stanowiło rezultat energicznej organizacyjno-
propagandowej działalności, rozwiniętej przez mojego ojca w kraju i poza granicami na 
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przestrzeni szeregu lat po "aneksji Korei przez Japonię". Było faktem, iż ojciec 
przekonywająco i zdecydowanie realizował plany rozwoju ruchu na wielką skalę w oparciu 
o silną organizację. 

Niestety, Towarzystwo stało się obiektem surowych represji ze strony japońskich 
imperialistów. Jesienią 1917 roku wrogowi udało się wpaść na trop, wiodący wprost do 
Towarzystwa. 

Pewnego wietrznego dnia trzech policjantów wtargnęło w trakcie lekcji do klasy 
myongsinskiej szkoły i bez żadnych przyczyn aresztowało ojca. 

Podążający za nim do mekdżonskiej przeprawy jeden z mieszkańców wsi o nazwisku 
Ho, przybiegł do mojej matki i przekazał jej prośbę ojca, uzyskaną od niego w pobliżu 
przeprawy potajemnie przed policjantami. 

Spełniając tę prośbę, matka wspięła się na dach, wydostała znajdujące się pod nim 
tajne dokumenty, rzuciła w ogień i spaliła. 

Od następnego dnia po aresztowaniu mojego ojca chrześcijanie, żyjący w Ponghwa, 
zbierali się każdego ranka w myongsilskiej szkole i modlili się o jego uwolnienie. 
Mieszkańcy Phenianu, Kangdongu i okolic udali się do pheniańskiej policji z petycją o 
uwolnienie ojca. 

Dowiedziawszy się o przygotowywanym procesie ojca dziadek z Mangyongde wysłał 
mojego starszego stryja na posterunek policji, aby się dowiedzieć - czy ojciec potrzebuje 
adwokata dla swojej obrony, czy nie. Mój stryj powiedział mu, że gotowy jest zebrać 
pieniądze potrzebne na opłacenie adwokata, nawet, gdyby z tego powodu przyszło 
sprzedać domowy dobytek. 

Ojciec stanowczo się temu sprzeciwił: - "Adwokat i ja będziemy mieć na sądzie tylko 
jedną broń - język. Niewinny człowiek nie potrzebuje adwokata po to, żeby go bronił!" 

Japońscy imperialiści trzykrotnie przeprowadzali w pheniańskim sądzie proces ojca. 
Za każdym razem zdecydowanie oświadczał: "Jako Koreańczyk kocham swój kraj i 
postępuję tak w imię jego interesów. Nie widzę w tym przestępstwa! Nie przyznaję się i 
odrzucam te niczym nieusprawiedliwione przesłuchania prowadzone przez sąd" . 

W rezultacie tego proces sądowy jeszcze bardziej się przedłużał. I dopiero w trzeciej 
turze proces zakończył się skazaniem go na czasowe pozbawienie wolności. 

Ojciec w więzieniu. A co z nami? Stryj Hyong Rok razem z młodym wujem ze strony 
matki Kang Yong Sokiem, przyszedł do wsi Ponghwa z zamiarem zabrania nas do 
Mangyongde. Ale matka odmówiła oświadczając, że spędzi tutaj zimę. Chciała dokończyć 
pewne sprawy ojca, utrzymując kontakty z przychodzącymi do nas członkami 
Koreańskiego Towarzystwa Narodowego i innymi uczestnikami anty japońskiego ruchu. 
Pragnęła też pozostać z tego powodu, żeby móc w razie potrzeby rozwiązywać wszelkie 
problemy, spowodowane aresztowaniem ojca. 

Dopiero wiosną następnego roku, kiedy udało się jej załatwić pilne sprawy, 
wróciliśmy do Mangyongde. Wówczas mój dziadek razem z dziadkiem ze strony matki 
przybyli do naszej wsi z wózkiem i przewieźli do Mangyongde nasze domowe rzeczy. 

Tę nową wiosnę i lato spędziłem bardzo markotnie, ponuro. 
Za każdym razem na moje pytanie: - "Za ile dni wróci ojciec", słyszałem od matki 

jedną i tę samą odpowiedź: - "Wkrótce wróci". 
Pewnego dnia matka wspięła się razem ze mną na wzgórze Mangyong, gdzie były 

huśtawki. Wzięła mnie na ręce i gdy byliśmy już na huśtawkach, powiedziała: - "Dżung 
Son (Song Dżu - red.)! Rzeka Tedong uwolniła się od lodu i wszystkie drzewa pokryły się 
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zielonymi liśćmi, a ojciec jeszcze nie wrócił. Twój ojciec walczył, aby wyzwolić kraj. 
Czyżby to było przestępstwo? Musisz szybko stać się dorosłym, aby zemścić się wrogom 
za ojca! Jak podrośniesz, powinieneś obowiązkowo wyrosnąć na bohatera i wyzwolić 
kraj!" 

I ja obiecałem, że na pewno spełnię to polecenie matki. 
W tajemnicy przede mną nieraz chodziła ona do więzienia. Ale po powrocie ani słowa 

mi o tym nie wspomniała. 
Pewnego razu powiedziała mi, że trzeba pójść do Phalgolu zgręplować bawełnę i 

wzięła mnie do miasta. Po drodze wstąpiła do swojego rodzinnego domu w Czhilgolu, 
poprosiła o zgręplowanie bawełny, a potem wybierała się prosto do pheniańskiego 
więzienia. Babcia po linii matki prosiła ją, aby zostawiła mnie i poszła sama. 

Czy ty masz rozum? - powiedziała babcia. Dziecko jest za młode, aby zrozumieć 
świat. Nie powinno oglądać więzienia. Gdyby zobaczył ojca za kratami, doznałby wstrząsu. 

Miałem wówczas 6 lat. 
Jak tylko przeszliśmy przez drewniany most, przerzucony przez rzekę Pothong od 

razu poznałem budynek więzienny. Chociaż nikt nie podpowiadał, jak wygląda więzienie, 
ujrzawszy budynek o tak szczególnym wyglądzie, zaraz poznałem, że to ono. Więzienie! 
Robiło zapewne ponure wrażenie na wszystkich. Budowla ta wyglądała strasznie i 
niesamowicie. Nie tylko żelazna brama, ogrodzenie, wieża obserwacyjna, ale i czarne 
mundury straży, nawet same spojrzenia wartowników pełne były brutalności. Straszna 
groza wiała od nich. 

Izba przeznaczona na widzenia, do której weszliśmy, była ciemnawa, nie przenikały 
tu promienie słoneczne. Było w niej tak ciemno i duszno, że trudno było oddychać. 

Nie zwracając na to uwagi, ojciec - jak zwykle - uśmiechnął się do nas. Ucieszył się, 
że przyszedłem do niego i pochwalił matkę za to, że mnie tu przyprowadziła. 

Miał na sobie więzienny kaftan. Tak  zmizerniał przez ten czas, że w pierwszej chwili 
nie mogłem go poznać. Na twarzy, szyi, rękach i nogach miał krwiaki, sińce i rany. 

Będąc tak zakatowanym, niepokoił się więcej o rodzinę. Jednocześnie w moich 
oczach był tak imponujący, zachowywał się z taką godnością, że napełniło mnie uczucie 
nie tylko oburzenia i żalu, ale i duma z niego. 

 - Syneczku mój, jak ty szybko podrosłeś! Jak wrócisz do domu, bądź posłuszny 
starszym i ucz się pilnie! 

Mówił głosem opanowanym, nie zwracając uwagi na stronę, gdzie siedział strażnik. 
Głos jego - jak się mi wydawało - nic przez ten czas się nie zmienił i był tak samo męski. 

I naraz, jak usłyszałem jego głos, napłynęły mi do oczu łzy. Ale głośno 
odpowiedziałem: - "Jestem posłuszny. Tylko żebyś ty jak najprędzej wrócił do domu". 
Zadowolony z mojej odpowiedzi, kiwnął mi głową. Zwróciwszy się do matki prosił, aby 
zatroszczyła się o handlarzy grzebieniami lub pędzlami, jeśli do niej przyjdą. Jak się 
zorientowałem, miał na myśli swoich rewolucyjnych towarzyszy. 

Niezachwiany wygląd ojca owego dnia wywarł na mnie takie głębokie wrażenie, 
którego nigdy nie zapomnę. 

Wśród wspomnień tego czasu, nie można także zapomnieć spotkania z Li Gwan Rin, 
również w więziennej izbie widzeń. 

Uczyła się ona na oddziale sztuki domowej w pheniańskim, żeńskim college'u. Była 
członkinią Koreańskiego Towarzystwa Narodowego. Na szczęście macki japońskiej policji 
jeszcze jej nie dosięgły. 
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Na widzenie z moim ojcem przyszła razem ze szkolną koleżanką, także członkinią 
KTN. W czasach tych, kiedy jeszcze dominowały feudalne przesądy, wizyta młodej 
dziewczyny w więzieniu, zwłaszcza widzenie z więźniem politycznym uchodziły za coś 
niepojętego. Według bowiem ówczesnych zasad, gdyby stało się głośne, że przychodziła 
ona do więzienia, to żaden mężczyzna nie chciałby się z nią ożenić. Tak był urządzony 
świat. Ale w takim czasie ona, modna elegantka, bez względu na to przyszła na widzenie z 
więźniem politycznym, co wprawiło w zakłopotanie strażników więziennych, którzy 
odnosili się do niej ze szczególną ostrożnością. Z uśmiechem na twarzy żarliwie pocieszała 
dobrym słowem ojca i matkę. 

Spotkanie z ojcem w więzieniu stanowiło dla mnie wielkie wydarzenie. Zrozumiałem 
także usilne dążenie matki, która nalegała, abym razem z nią poszedł do więzienia. Ujrzane 
rany na ciele ojca wstrząsnęły całym moim jestestwem, zmusiły mnie w głębi duszy do 
znienawidzenia japońskiego imperializmu, podobnego do szatana, do zdziczałej bestii. 
Rany te dawały znacznie więcej realnego i poglądowego pojęcia o japońskim 
imperializmie, niż analiza i ocena licznych, politycznych działaczy i historyków świata. 

Dotąd jeszcze nie przeżywałem zbyt wiele cierpień z powodu okrucieństw, 
popełnianych przez japońskie wojsko i policję. Bywało, że do Mangyongde przychodzili 
japońscy policjanci dokonywać spisu gospodarstw i ludności, lub na kontrolę czystości 
zagród, jakby oni rzekomo o to tak bardzo się troszczyli. Widziałem wówczas, jak ni z 
tego, ni z owego przyczepiali się do wszystkiego, rzucali pogróżki za jakieś tam drobnostki. 
To przyczepianie się bez powodu kończyło się jawnym chuligaństwem - uderzali batami 
po rozsuwanych drzwiach; od tych uderzeń rozerwał się i rozleciał w kawałki naklejony na 
naszych rozsuwanych drzwiach papier, skrzydło drzwi poleciało na kocioł i rozbiło jego 
pokrywę. Ale ani raz nie zobaczyłem takich ran, jakie zadane były przez nich niewinnemu 
człowiekowi. 

Rany ojca wyryły się na zawsze w mojej jaźni i na przestrzeni całej naszej 
antyjapońskiej walki rewolucyjnej, nie zatarły się w mojej pa mięci. Głębokie wzburzenie 
w czasie tego spotkania do tej pory pozostawiło w mojej duszy niezatarte piętno. 

Jesienią 1918 roku ojciec po odbyciu kary wyszedł z więzienia. Starszy mój stryj 
razem z dziadkiem wzięli ze sobą nosze i poszli do więzienia, a mieszkańcy wioski czekali 
na mojego ojca na rozwidleniu dróg, z których jedna prowadzi ze wsi Songsan do 
Mangyongde. 

 Wymęczony, udręczony torturami ojciec wyszedł z więzienia, ledwo trzymając się 
na nogach. 

Zobaczywszy go, dziadek cały zatrząsł się od gniewu i oburzenia. Powiedział, aby 
ojciec położył się na nosze, ale on stanowczo odmówił. 

- Pójdę o własnych siłach. Dopóki żyję, nie mogę na oczach wroga korzystać z noszy. 
W obecności nieprzyjaciela pójdę na własnych nogach. 

 Z takimi słowami zaczął posuwać się krok za krokiem, twardo, jak zawsze. 
 Po powrocie do domu poprosił moich stryjów, aby usiedli i powiedział: 
- W więzieniu starałem się pić chociaż łyk wody więcej, z nieugiętym 

postanowieniem, że cokolwiek by się stało, muszę wyżyć i kontynuować walkę z 
Japończykami do zwycięskiego końca. Jak mógłbym pozwolić, aby bezkarne pozostały 
okrucieństwa popełnione przez Japończyków, którzy są najgorszym gatunkiem żyjących 
istot? I wy, Hyong Rok i Hyong Gwon, powinniście walczyć z Japończykami. Trzeba 
zmusić wroga do tego, aby zapłacił za naszą krew, nawet jeśli musielibyśmy oddać życie. 
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 Słuchając ojca, podjąłem nieugięte postanowienie podążać za nim, zmagać się z 
japońskim imperializmem na śmierć i życie. 

Choroba przykuła ojca do łóżka, ale on nie wypuszczał książki z rąk. 
Przez pewien czas leczył się w domu Kim Sung Hyona – męża siostry dziadka, 

słynącego jako lekarz-zielarz, z powodzeniem leczący choroby oczu, kontynuując naukę 
medycyny, którą rozpoczął jeszcze w więzieniu. Od tego człowieka ojciec otrzymał wiele 
książek na temat lecznictwa. Muszę dodać, że ojciec mój jeszcze będąc uczniem 
sungsilskiej średniej szkoły, uczył się w domu Kim Sung Hyona lekarskiej techniki, 
opanowywał ją jak mógł i z entuzjazmem czytał książki lekarskie. 

 Myślę, że właśnie w czasie pobytu w więzieniu ojciec postanowił zmienić zawód 
nauczyciela na lekarza. 

Pomimo, że nie doszedł jeszcze całkiem do zdrowia, udał się on do prowincji 
Północny Phenian. Postanowił odtworzyć tam rozbitą organizację - Koreańskie 
Towarzystwo Narodowe. 

 Zachęcając go do tego, dziadek powiedział: 
 Jeśli podjąłeś taką decyzję, należy mieć odwagę i dopiąć swojego celu. 
Przed opuszczeniem rodzinnej wsi ojciec napisał wiersz "Sosna na górze Nam". 

Utwór ten, to niezachwiana przysięga, wyrażająca silne postanowienie, że należy walczyć 
nieugięcie z pokolenia na pokolenie, aby przynieść nową wiosnę niepodległości 
słonecznemu krajowi, rozciągającemu się na przestrzeni trzech tysięcy li. 

 
 
3. Niemilknące echo okrzyków "Niech żyje niepodległość" 
 
Ojciec opuścił dom w bardzo mroźny dzień. 
Z niecierpliwością wyczekiwałem wiosny, a ona wciąż nie nadchodziła. Dla nas, ludzi 

niedożywionych i licho ubranych, chłody były strasznym wrogiem. Ale oto nadchodziło 
ocieplenie. Babcię jednak nie opuszczał niepokój. Było to widać po jej twarzy. Jakże! 
Wszak niedługo urodziny wnuka Dżung Sona! 

Babci niepokój był nie bez powodu. Wkrótce, jak zawsze wiosną, zaczną kwitnąć 
kwiaty, zelżą mrozy na północy kraju, tam, gdzie przebywa teraz mój ojciec, ale co ona 
może zrobić aby należycie uczcić narodziny wnuczka w okresie wiosennego głodu? 

Wiosną u nas, jak zwykle, kończyły się zapasy żywności. Ale w moje urodziny 
podawano mi specjalne jedzenie - gotowany ryż i jajecznica z marynowanymi krewetkami. 
Jedno jajko. No, ale to były już wielkie smakołyki dla całej rodziny, kiedy to nam nawet 
rzadkiej polewki nie zawsze starczało. 

Jednakże tej wiosny nie bardzo zajmowała mnie myśl o świętowaniu moich urodzin. 
Moją duszę wciąż dręczyła myśl o aresztowaniu ojca. I nie opuszczała mnie trwoga o 
niego, znajdującego się teraz w tak dalekich stronach. 

Minęło niezbyt wiele czasu, kiedy opuszczał on swój rodzinny dom. Wybuchło 
wówczas Pierwszomarcowe Powstanie Ludowe. Był to zryw będący eksplozją 
nagromadzonego latami gniewu koreańskiego narodu, znoszącego niewiarygodne 
poniżenia i znęcanie się nad nim ze strony japońskich imperialistów w ciągu 
dziesięcioletniego barbarzyńskiego reżimu, sprawującego swą hegemonię przy pomocy 
szabel i bagnetów. 

Przygnębiające dziesięciolecie, jakie minęło po anektowaniu Korei przez Japonię, to 
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lata nieszczęść, zacofania i głodu. Polityka średniowiecznego zastraszania przekształciła 
Koreę w jedno ogromne więzienie. Pod bagnetami tyranii kraj nasz, nasz naród, 
pozbawiony został wszelkich swobód - swobody słowa, zebrań, organizacji, związków, 
demonstracji i mityngów, wszystkich społecznych praw. Zrabowano wszystkie bogactwa 
narodowe. Nasi rodacy cierpieli od niezliczonych męk i podłości. 

W takich nie do zniesienia warunkach nasz naród akumulujący w sobie siły po 
"aneksji", w wirach ruchów tajnych organizacji Armii Niepodległości i ruchów w obronie 
patriotycznej kultury i oświaty, zdecydowanie wkroczył na drogę walki. Naród nasz nie 
mógł już więcej być bezwolną ofiarą piekielnych czasów zacofania i grabieży. 

Pierwszomarcowe powstanie ludowe było starannie zaplanowane i przygotowane. 
Wiodącą rolę w tym odegrali wyznawcy czhondoizmu, chrześcijanie, buddyści i inni 
duchowni, patriotycznie nastrojeni nauczyciele i studenci. Duch narodowy wzbogacany był 
przez nasz lud w toku reformistycznej rewolucji z 1884 roku, w toku działalności ruchu na 
rzecz obrony sprawiedliwości i odrzucenia niesprawiedliwości, następnie w wyniku wojny 
chłopskiej z 1894 roku i w wyniku patriotycznego ruchu oświecenia oraz walki 
ochotników Armii Sprawiedliwości. W końcu ten duch narodowego buntu wybuchł jak 
lawa wulkanu ze swoich wnętrz, aby przemienić się w potężne hasło "Za suwerenność i 
niepodległość". 

Pierwszego marca w Phenianie o godzinie 12-tej w południe, rozległ się dźwięk 
dzwonu - sygnał do wystąpień narodu. Sportowy plac sungdokskiej żeńskiej szkoły 
położonej na wzgórzu Czangde, zapełnił się tysiącami studentów i mieszkańców miasta. 
Na wiecu odczytano "Deklarację niepodległości", a Koreę uroczyście proklamowano nie-
podległym państwem. Rozentuzjazmowani tym wydarzeniem demonstranci potężną falą 
wyszli na ulice, skandując hasła "Niech żyje niepodległość Korei", "Japończycy i wojska 
japońskie - wynoście się precz!". Do demonstrantów przyłączyły się dziesiątki tysięcy 
ludności. 

Mieszkańcy wiosek - Mangyongde i Czhilgol- sformowali kolumny i także skierowali 
się do miasta. I my, po zjedzeniu o świcie śniadania, dołączyliśmy całą rodziną do 
demonstracji, wykrzykując wraz ze wszystkimi: "Niech żyje niepodległość". Z początku 
ruszyło w drogę niewiele, około kilkaset osób. Ale potem wciąż przybywało i przybywało, 
i doszło do kilku tysięcy. Zagrzmiały werble, głośno rozdzwoniły się gongi, i masy ludzkie 
lawiną skierowały się w stronę starożytnej, kamiennej bramy Pothong, skandując "Niech 
żyje niepodległość Korei". 

Również ja, siedmioletni wówczas chłopiec, włączyłem się w szeregi demonstrantów, 
i szedłem w swych znoszonych, słomianych łapciach, posuwając się w gęstym potoku 
ludzi i wiwatując wraz z nimi. Razem ze wszystkimi dotarłem do prastarej, kamiennej 
bramy Pothong. Oczywiście nie byłem w stanie nadążyć za dorosłymi i nie mogłem 
dotrzymać im kroku. Utrzymywano forsowny marsz aby jak najprędzej wejść do miasta. 
Chwilami musiałem nawet biec boso, wziąwszy w ręce zawadzające mi, porwane, 
dyndające na nogach łapcie, i razem ze wszystkimi spieszyłem do przodu. Dorośli nie 
przestawali krzyczeć "Niech żyje niepodległość". Wśród tego zbiorowego, potężnego 
okrzyku, był również i mój głos. 

 Przeciwko demonstrantom wrogowie skierowali konną policję oraz umundurowanych 
bojówkarzy. Siekli na oślep szablami i bez pardonu strzelali. Zginęło bardzo wielu ludzi, 
szczególnie od kul. Mimo to nieustraszeni demonstranci gołymi rękami walczyli z 
przeciwnikiem. Przed samą bramą Pothong rozgorzała zacięta walka wręcz. 
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Tego dnia nie można zapomnieć! Tu po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłem jak 
człowiek zabija człowieka. Byłem po raz pierwszy świadkiem przelewu krwi naszych 
rodaków. I wówczas to moje młode serce zakipiało nieugaszonym gniewem. 

Słońce zachodziło, zapadał zmierzch. Mieszkańcy mojej wsi wspięli się na górę 
Mangyong. W rękach dumnie nieśli zapalone pochodnie. Trąbiono, bito w bębny, grzmiały 
blaszane bańki, i wokół krzyczano "Niech żyje niepodległość". Prowadzona w ten sposób 
walka trwała kilka dni. Razem z ciocią Hong Bok, siostrą ojca, wspinaliśmy się w ślad za 
matką na górę Mangyong, wznosząc okrzyki, i dopiero późną nocą wracaliśmy do wsi. 
Matka cały czas była zajęta, nosząc na wzgórze mieszkańcom wsi wodę do picia i donosiła 
paździerze konopi na pochodnie. 

A w Seulu do demonstrantów dołączyli także wieśniacy z prowincji, którzy przybyli 
do stolicy na pogrzeb króla Kodżonga. Setki tysięcy ludzi o silnej woli walki o swoją 
wolność, zdecydowanie dołączyło wówczas do demonstracji. 

Do zdławienia demonstracji rzucono ogromne siły. Gubernator Generalny Hasegawa 
postawił na nogi nawet żołnierzy dwudziestej dywizji, rozlokowanej w Ryongsanie. 
Wrogowie strzelali do demonstrantów, kłuli bagnetami na prawo i lewo, bestialsko 
mordowali spokojnych i bezbronnych ludzi. Ulice Seulu pławiły się w morzu krwi. Ale 
manifestanci nie poddawali się. Padł pierwszy szereg, na jego miejsce wkraczał drugi, za 
nim następne... 

W innych rejonach kraju ludzie także po bohatersku walczyli. Krew lała się 
strumieniami, ale ludność toczyła walkę ze znienawidzonym, okrutnym wrogiem, nie bojąc 
się ani bagnetów, ani kul. 

Pewna uczennica trzymała państwową chorągiewkę w prawej ręce. Oprawca 
doskoczył i szablą odrąbał jej tę rączkę. Wówczas ona chwyciła chorągiewkę lewą ręką, a 
kiedy oprawcy odrąbali jej i tę rękę, nie ustawała krzyczeć "Niech żyje niepodległość 
Korei". Wznosiła te okrzyki dopóki nie opadła z sił. Wywołało to lęk wśród japońskiej 
policji i wojska. 

Potężne fale powstania rozpoczętego demonstracjami w Seulu i w Phenianie, w 
połowie marca objęły cały kraj, wszystkie 13 prowincji. Powstanie rozprzestrzeniło się 
także na obszar Mandżurii, Kraju Nadmorskiego, dotarło na Hawaje i do innych regionów 
świata, gdziekolwiek zamieszkiwali Koreańczycy, przybierając rozmiary ogólno-
narodowego oporu. Koreańczycy, którzy dochowali wierności swemu narodowemu 
sumieniu wzięli udział w powstaniu, niezależnie od różnicy w zawodach, wyznaniach, a 
także od płci i wieku. 

Na manifestacjach pojawiły się także kobiety prostego stanu, którym w tych czasach 
feudalne prawa obyczajowe zabraniały nawet wychodzenia z domu. W szeregach 
demonstrantów były także gejsze (kobiety w dawnej Korei usługujące mężczyznom na 
ucztach i zabawiające ich pieśniami i tańcem - red.), uważane za najbardziej poniżaną i 
pogardzaną grupę społeczeństwa. 

Jeszcze miesiąc - dwa - po rozpoczęciu powstania w całym kraju rozlegały się okrzyki 
"Niech żyje niepodległość". Minęła wiosna, nadeszło lato i puls tego potężnego powstania 
zaczął słabnąć. 

Wielu ludzi miało nadzieję, że wrogowie opuszczą Koreę jeśli podniesiony na duchu 
naród miesiącami będzie manifestował i wznosił patriotyczne okrzyki. Ale było to 
nieziszczalne marzenie. Stało się jasne, że opór, nawet o takiej ostrości, nie zmusi 
japońskich imperialistów do dobrowolnego opuszczenia ujarzmionej przez nich koreań-
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skiej ziemi. 
 Zajrzyjmy do historii. Aby podbić Koreę Japonia już trzy razy wzniecała wielkie 

wojny. Licząc tylko te najważniejsze: już 400 lat temu Kato Kyjomasa i Konishi Yukinaga 
- pomocnicy Tojotomi Hideyoshi - wzniecili pożar wojny na koreańskiej ziemi, stawiając 
na nogi wojska liczące setki tysięcy zbirów. W historii nazwano to "Imdzinueran" 
(Japońska inwazja w Korei w 1592 r. - red.). 

W połowie XIX wieku Japonia wstąpiła na drogę reform, realizując tak zwaną 
"restaurację Mejdzi". W okresie tym w kołach rządowych Japonii w pierwszej kolejności 
pojawiła się osławiona "koncepcja podboju Korei". Była to agresywna doktryna 
militarystycznych ugrupowań Japonii, której sednem było: należy przy użyciu sił zbroj-
nych podbić Koreę w imię rozkwitu Japonii i potęgi cesarskiego państwa. 

Ambicja ta w owym czasie nie mogła być urzeczywistniona. Zaznaczały się także 
rozbieżne poglądy na tę sprawę w politycznych i wojskowych kołach Japonii. Należy 
dodać, że 'zwolennicy tej koncepcji podnieśli bunt, i udało się im rozpętać wojnę domową 
w kraju, trwającą ponad pół roku. 

Do dziś w Japonii stoi nietknięta statua z brązu Saigo Takamoriprzywódcy stronników 
"koncepcji podboju Korei", który rozniecił rebelię na wielką skalę przeciw cesarzowi. 

Aby zagarnąć Koreę Japonia weszła na drogę wojny i z Chinami, i z Rosją. Za jej 
plecami stały USA i Wielka Brytania, potajemnie ją wspierając. 

O okrucieństwie japońskiej soldateski świadczy następujący przykład: kiedy toczyła 
się rosyjsko-japońska wojna, akcją bojową Japończyków w Ljujszunie (Port Artur) 
kierował Nogi. Aby zdobyć wzniesienie o wysokości 203 m ułożył stos z trupów zabitych 
żołnierzy, sięgający wierzchołka wzgórza i wspinał się po tym stosie. W świątyni 
Paiokszan w Ljujszumie - jak mówią ludzie - spoczywa tylko część spośród przeszło 25 
tysięcy zabitych żołnierzy. 

Za cenę ogromnych ofiar Nogi wygrał wojnę. Ale i tak nie udało mu się zagarnąć ani 
Syberii, ani Mandżurii, mimo że gorąco o to zabiegał. Japonki, które zostały podstępnie 
oszukane stały się wojennymi wdowami. Powiększyła się liczba sierot. Japończycy byli 
przygnębieni i kiedy zaczęły chodzić słuchy o powrocie Nogi - tłumnie przybyli do portu. 
Prawdopodobnie chcieli jakimiś paskudztwami powitać herszta siepaczy. 

Ale kiedy się tam zebrali - zobaczyli całkiem inny obraz: na piersi Nogi schodzącego 
ze statku bielały trzy puszki z prochami. Japończycy nie śmieli nawet ust otworzyć. Sam 
Nogi utracił na polu bitwy wszystkich swoich trzech synów. 

Na ile prawdziwa jest ta historia - nie wiem. Ale jasne było jedno: japońscy okupanci 
dobrowolnie Korei nie opuszczą. 

Zapomnieli wszelako o takiej lekcji historii przywódcy powstania ludowego z l marca. 
Dowodzący nim, ignorując fakt zamanifestowania żarliwego ducha bojowego przez nasz 
naród, od samego początku określili charakter powstania jako wykluczający użycie siły. 
Ograniczyli się tylko do sformułowania "Deklaracji o niepodległości" oraz do głoszenia w 
kraju i za granicą o woli koreańskiego ruchu w dążeniu do niepodległości. Nie chcieli aby 
powstanie wyszło poza te ramy i przekształciło się w masową walkę, prowadzoną przy 
dominującej roli mas ludowych. 

 Niektórzy liderzy narodowego powstania próbowali nawet uzyskać niepodległość 
Korei drogą "petycji". Kiedy Wilson ogłosił koncepcję "samostanowienia narodów" byli 
wręcz uskrzydleni iluzoryczną nadzieją, że na paryskiej światowej konferencji pokojowej 
będą mogli rozstrzygnąć problem niepodległości Korei, licząc na udział w konferencji 
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przedstawicieli USA i innych krajów. Rozpoczęto zatem żałosny, petycyjny ruch. Kim Giu 
Sik i kilku jego zwolenników zwracało się do delegatów wielkich mocarstw z "petycją w 
sprawie niepodległości", bywali w hotelach, gdzie oni się zatrzymywali, i przedstawiali im 
swoje apele i prośby. 

Jednak przedstawiciele krajów - uczestników pertraktacji - zajęci byli innymi 
sprawami: jakim sposobem uzyskać więcej korzyści przy rozdziale zysków. Problem 
koreański zupełnie ich nie interesował. 

Pomyłka liderów ludowego powstania wynikała z tego, że od samego początku żywili 
oni nadzieję związaną z koncepcją Wilsona na temat "samostanowienia narodów". To 
obłudne hasło zostało wysunięte przez imperialistów USA w celu stworzenia zapór dla 
wpływów socjalistycznej październikowej rewolucji oraz w celu dalszego samowolnego 
sprawowania przez siebie władzy i decydowania o losach całego świata. Pod osłoną tego 
podstępnego hasła próbowali oni dezorganizować od wewnątrz wielonarodowościowe 
państwo - Związek Radziecki. Chcieli poróżnić narody słabych i małych krajów kolo-
nialnych, przeszkodzić im w walce o niepodległość, co ułatwiłoby im zajmowanie 
terytoriów pokonanych krajów, bez względu na ich narodowe interesy. 

Czyżby było to możliwe, aby osiągnięcie przez Koreę niepodległości mogło być 
wspomagane przez imperialistów USA, którzy jeszcze w początkach naszego stulecia 
aprobowali japońską agresję na Koreę poprzez zawarcie traktatu Katsura- Taft? Historia 
nie zna takiego przykładu, aby wielkie mocarstwa współczuły małym krajom i by gotowe 
były podarować im wolność i niepodległość. Suwerenność takiego czy innego narodu 
może być obroniona, czy zdobyta, tylko własnymi siłami danego narodu i jego nieugiętą 
walką. Taka jest prawda, wypróbowana w ciągu wieków i pokoleń światowej historii. 

Jeszcze w czasie trwania rosyjsko-japońskiej wojny i w dni pokojowych pertraktacji 
w Portsmouth, król koreański Kodżong skierował swego tajnego emisariusza do USA z 
prośbą o zdemaskowanie istoty agresywnej wojny Japonii, i o udzielenie pomocy Korei w 
utrzymaniu niepodległości. Jednakże USA nie żałowało wszelkich form pomocy Japonii, 
aby wyszła zwycięsko z wojny z Rosją. W czasie pokojowych pertraktacji i w Portsmouth, 
podczas których dyskutowano o decyzjach dotyczących powojennych problemów, USA 
wszelkimi sposobami pomagały Japonii, aby rezultaty pertraktacji były dla niej korzystne. 
Prezydent Roosevelt nie poświęcił żadnej uwagi tajnemu pismu króla Kodżonga 
utrzymując, Jakoby był to dokument nieoficjalny. 

Kodżong znów skierował swoich emisariuszy na światową konferencję pokojową w 
Hadze, aby udowodnić iż "traktat Ulsa" pozbawiony jest podstaw prawnych oraz aby 
zaapelować do międzynarodowej sprawiedliwości i humanitaryzmu o pomoc dla Korei w 
zachowaniu statusu niezawisłego państwa. Jednakże wskutek uporczywych, 
obstrukcjonistycznych manewrów dyplomatycznych ze strony japońskich imperialistów i 
chłodnej reakcji przedstawicieli różnych krajów, wysiłki te nie przyniosły efektu. Starania 
koreańskich emisariuszy, ze. łzami proszących o pomoc wielkich mocarstw, nie zyskiwały 
poparcia i były odrzucane. 

 Pod naciskiem japońskich imperialistów Kodżong - jako odpowiedzialny za 
skierowanie emisariuszy do Hagi - zmuszony został do przekazania swojego tronu 
Sundżongowi. 

Incydent z emisariuszami w Hadze był swego rodzaju potężnym i ostrzegawczym 
dzwonem alarmowym, sygnalizującym konieczność rozstania się z psychologią 
płaszczenia się przed wielkimi krajami, która głęboko zakorzeniła się w świadomości 
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rządzących feudalnych kręgów. A krew Li Dżuna, rozbryzgana w sali Haskiej Światowej 
Konferencji Pokojowej, zasadniczo przekonała następne generacje co do tego, że 
jakiekolwiek silne mocarstwo świata nie podaruje Korei niezawisłości, i że polegając na 
cudzoziemcach nie będzie można odzyskać niepodległości kraju. 

Zapominając o tej lekcji, liderzy ruchu narodowego znów wiązali swoje nadzieje ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki i koncepcją o "samostanowieniu narodów". Tak głęboko 
zakorzeniła się w ich świadomości idea płaszczenia się i ukłonów przed USA. W 
przeszłości każdorazowo kiedy krajowi groziło niebezpieczeństwo, nieudolni władcy 
feudalni z utęsknieniem spoglądali na wielkie mocarstwa i zamierzali ocalić los kraju przy 
pomocy cudzych sił. Te złe nawyki były po prostu mocno zaszczepione w umysłach osób 
na najwyższych szczeblach ruchu narodowego. 

Pierwszomarcowe powstanie ludowe wykazało, że nacjonaliści burżuazyjnego odłamu 
nie mogą dłużej odgrywać roli przewodniej siły w antyjapońskim ruchu narodowo-
wyzwoleńczym. 

Klasowa ograniczoność przywódców powstania polegała na tym, że nie zaszli oni 
jeszcze dostatecznie daleko, by być zdolnymi do totalnego odrzucenia panowania 
japońskiego kolonializmu. Cel zorganizowanego przez nich ruchu widzieli oni w tym, aby 
- nie wychodząc poza granice istniejącego porządku japońskiego panowania domagać się 
tylko pewnych ustępstw w imię zachowania interesów własnych- klas. Stworzyło to 
później ideologiczny grunt dla wielu z nich, którzy albo stoczyli się w błoto reformizmu, 
albo poszli na kompromis z japońskimi imperialistami, i z uporem domagali się "autono-
mii" . 

Należy to wprost powiedzieć, że do owych czasów nie było u nas w kraju postępowej 
ideologii, mogącej przezwyciężyć reformizm. Nie było armii przemysłowego proletariatu 
mogącego przyjąć postępowe idee, jako przewodni ideał w swojej walce klasowej. Młoda 
klasa robotnicza naszego kraju jeszcze nie miała własnej partii, takiej, która uznałaby 
marksizm-leninizm jako ideologię nowej epoki, i która byłaby zdolna zespolić pod swoim 
sztandarem masy pracujące. 

Masy ludowe naszego kraju, gnębione uciskiem tyranii japońskie go imperializmu, 
powinny znaleźć własną drogę walki i wyłonić awangardową grupę, zdolną należycie 
bronić ich interesów. Na drodze do osiągnięcia tego celu czekała ich jeszcze długa i trudna 
walka. 

Pierwszomarcowe ludowe powstanie przekonało w sposób dojmujący nasz naród, że 
jakikolwiek ruch nie może zwyciężyć bez potężnej siły przewodniej. 

Wielomilionowe masy, pałające wspólnym dążeniem do odrodzenia Ojczyzny, 
wychodząc na ulice zademonstrowały sprzeciw, ale ich walka, która nie miała 
przywództwa klasy robotniczej i kierownictwa partii, nie mogła uniknąć działania w 
rozproszeniu i żywiołowości, nie mogła rozwinąć się według jednolitego programu i 
jednolitego bojowego planu. 

Powstanie stało się poważną lekcją: aby zwyciężyć w walce o niezawisłość narodową 
i wolność, masy ludowe powinny koniecznie mieć odpowiednią strategię i taktykę pod 
kierownictwem rewolucyjnej partii, prowadzić walkę zorganizowaną, i powinny stworzyć 
potężne, własne rewolucyjne siły, kategorycznie odrzucając płaszczenie się. 

W dniach powstania naród koreański wyraziście zademonstrował wobec całego świata, 
że panuje w nim silny duch samodzielności, że nie chce być niewolnikiem obcych, nie boi 
się żadnych ofiar w walce o odrodzenie Ojczyzny, że cechuje go nieugięta wola i 
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płomienny patriotyzm. 
Powstanie było dla japońskich imperialistów poważnym ciosem. Po tym pamiętnym 

wydarzeniu, chcąc uśmierzyć antyjapońskie nastrojenia wśród Koreańczyków, japońscy 
okupanci zmuszeni byli zastąpić "reżim szabli" tzw. "zarządzaniem kulturowym" 
(oznaczało to pewne ustępstwa cywilnych władz administracji japońskiej na rzecz rozwoju 
kultury i ekonomiki Korei - red.), aczkolwiek było to posunięcie prawie że tylko formalne. 

Pierwszomarcowe powstanie położyło kres burżuazyjnemu, nacjonalistycznemu 
ruchowi w naszym kraju. Narodowo-wyzwoleńcza walka koreańskiego narodu wstępowała 
stopniowo w nowy etap swojego rozwoju. Przez całe lato dźwięczały mi w uszach donośne 
okrzyki "Niech żyje niepodległość", które wstrząsały całą naszą, pełną tragedii ziemią 
ojczystą, i rozchodziły się niemilknącym echem po kuli ziemskiej. Entuzjastyczne okrzyki 
wpłynęły na uświadomienie mnie o pewnych sprawach wcześniej, niż było to właściwe dla 
mojego wieku. Na ulicy przed bramą Pothong, gdzie miało miejsce zaciekłe starcie 
demonstrantów z uzbrojoną od stóp do głów policją, mój światopogląd dokonał skoku. 
Wchodziłem w nowy etap pojmowania rzeczywistości. Mogę powiedzieć, że już wówczas, 
gdy stojąc na palcach w masie dorosłych krzyczałem "Niech żyje niepodległość", kończyło 
się moje dzieciństwo i wiek pacholęcy. 

 Ludowe powstanie z l marca wprowadziło mnie i postawiło w szeregach narodu, po 
raz pierwszy utrwaliło we mnie prawdziwy jego obraz. Pełny otuchy i radości okrzyk 
"Niech żyje niepodległość" długo dźwięczał w mojej duszy niemilknącym gromem. 
Przysłuchując się w myśli tym odgłosom, zawsze doświadczałem niewymownej dumy z 
niezłomnej, bojowej woli i bohaterstwa swojego narodu. 

Latem tegoż roku otrzymaliśmy list od ojca. Razem z listem przysłał mi chiński tusz 
"Jinbuhuan" (niezamienny nawet na złoto - red.) i pędzel. Wspaniały prezent. I to jeszcze z 
takim poleceniem: "Ucz się dobrze kaligrafii". 

Gęsto, starannie rozpuściłem "Jinbuhuan" w tuszecznicy, zamaczałem cały pędzel i 
dużymi literami napisałem na handżi (papier dawniej, koreańskiej produkcji - red.) słowo 
złożone z trzech zgłosek: "a bo dżi" (ojciec - red.). 

Wieczorem, przy kaganku, całą rodziną czytaliśmy list ojca, przekazując go sobie z 
rąk do rąk. Mój stryj Hyong Rok przeczytał go już trzy razy. Chociaż charakter miał już 
nieco beztroski, ale przy czytaniu listu był tak - ku mojemu zdziwieniu - skrupulatny, tak 
bardzo uważny, jakimi bywają tylko staruszkowie. 

Matka, wprawnie przebiegłszy go ostrym wzrokiem, podała list mnie i poprosiła abym 
czytał go na głos, przy tym dość głośno, aby mogli dobrze słyszeć -dziadzio i babcia. 
Byłem jeszcze chłopcem w wieku przedszkolnym, no ale umiałem już czytać. Ojciec uczył 
mnie w domu liter koreańskiego alfabetu, i to mi się teraz przydało. Czytałem więc 
donośnym głosem. Babcia, przerywając swoje ręczne przędzenie, zapytała: 

- A kiedy on wróci do domu, nic o tym nie pisze? 
 Nie doczekawszy się mojej odpowiedzi powiedziała: "Gdzie on teraz - w Rosji czy 

w Mandżurii? Tym razem dość długo pozostaje na obczyźnie..." 
Utkwiła mi głęboko myśl, że matka tak jakoś szybko przejrzała ten list. Czy wszystko 

do niej doszło? I dlatego wieczorem leżąc na posłaniu po cichutku opowiadałem jej, 
powtarzając wyuczone na pamięć wiersze tatusiowego listu. Ona nigdy nie wpatrywała się 
zbyt długo w list przy dziadku i babci, ale za to kryła go w fałdach bluzki i ukradkiem 
czytała w przerwach na polu. 

 Kiedy kończyłem płynnie cytować dobrze wyuczone wiersze, ona - gładząc mnie po 
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głowie, mówiła: 
 - No wystarczy. Teraz śpij synku ... 
Ojciec wrócił do nas wczesną jesienią. Tym razem po rozłące trwającej cały rok. 

Chciał zabrać rodzinę ze sobą. Zamierzał przesiedlić nas stąd. Do tego czasu ojciec wiele 
zdziałał w Idżu, Czhangsonie, Pyoktongu, Czhosanie, Czungangu i w innych rejonach 
prowincji Północny Phenian oraz w Mandżurii. Pracował tam energicznie nad zre-
konstruowaniem zniszczonych organizacji KTN. Wciągał do pracy nowych towarzyszy i 
starał się o ściślejsze zwarcie szerokich mas wokół swojej sprawy. 

Wówczas to zwołano czhongsudongską naradę (listopad 1918 r.), na którą przybyli 
przedstawiciele organizacji KTN z prowincji Północny Phenian i jego rejonowi łącznicy. 
Na tej naradzie został wytyczony kurs na pilne odbudowanie zniszczonych organizacji 
KTN i ścisłe zespolenie wokół tych organizacji szerokich warstw ludności, wywodzącej 
się z klasy nieposiadającej . 

Po powrocie do domu ojciec wiele opowiadał o wydarzeniach w Mandżurii, 
szczególnie o Rosji, o Leninie, o zwycięstwie Rewolucji Październikowej. Powiedział, że 
trudno jest ukryć swego rodzaju zazdrość z tego powodu, że w Rosji utworzono nowy 
zupełnie świat, gdzie gospodarzami stali się robotnicy, chłopi, proletariackie masy. Bardzo 
się też niepokoił tym, że nowo narodzona Rosja przeżywa ciężkie próby na skutek ataków 
białogwardzistów i zbrojnej interwencji czternastu krajów. 

Wszystkie jego opowiadania składały się z konkretnych faktów i detali, co nasunęło 
mi na myśl: a czyżby nie był on wówczas w Kraju Nadmorskim? 

Kraj Nadmorski, tak jak i Mandżuria, uważany był za jedną z baz i miejsc 
koncentracji koreańskiego ruchu niepodległościowego. W czasie pierwszomarcowego 
powstania na Dalekim Wschodzie mieszkało kilkaset tysięcy Koreańczyków. Było tu 
również niemało koreańskich emigrantów - patriotów i uczestników ruchów niepod-
ległościowych. I tak: Li Dżun i jego grupa poprzez ten rejon pojechali do Hagi, Riu Rin 
Sok i Li Sang Sol utworzyli tu (we Władywostoku) połączone dowództwo jednostek Armii 
Sprawiedliwości 13 prowincji. Tu zaczęła upowszechniać marksizm-leninizm koreańska 
socjalistyczna partia na czele z Li Dong Hwi, będąca pierwszym socjalistycznym 
ugrupowaniem w Korei. Tu sformowany został i proklamował swój byt w kraju i za 
granicą Tymczasowy Rząd na rosyjskim terytorium, znany jako Koreańskie Zgromadzenie 
Narodowe. Stacjonując tu Hong Bom Do13 i An Dżung Gun rozwijali swoje działania 
militarne, wspomagając walkę o niepodległość. 

Uczestnicy ruchów niepodległościowych i inni patrioci, którzy znaleźli się w Kraju 
Nadmorskim jako koreańscy emigranci, zakładali wszędzie organa samorządowe i anty 
japońskie organizacje oporu, rozwinęli aktywną działalność ukierunkowaną na odbudowę 
władzy państwowej. Jednostki Armii Niepodległości mające swe bazy w Kraju 
Nadmorskim wyruszały do Kyongwon, Kyonghung i do innych rejonów prowincji 
Północny Hamgyong, dokonywały znienacka ataków na japońskie oddziały wojskowe i 
policję, dezorganizowały system rządów wroga i pracę straży granicznej. W pewnym 
okresie bojownicy Armii Niepodległości przedostawszy się z Mandżurii, sformowali tu 
duże oddziały i razem z Czerwoną Armią walczyli za Radziecką Republikę. 

Gdy połączone siły imperializmu i ich sługusy - wewnętrzni wrogowie - przypuścili 
ze wszystkich stron zaciekły atak na radziecką władzę, chcąc zdusić ją w zarodku, tysiące 
koreańskich chłopców i dziewcząt, weszło w skład oddziałów partyzanckich i w szeregach 
Armii Czerwonej, z bronią w ręku walczyli w obronie ustroju socjalistycznego - 
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zaszczytnego ideału ludzkości. Na polu bitwy nie szczędzili swojego życia i swojej krwi. 
Na pomnikach wzniesionych na Dalekim Wschodzie dla uczczenia bohaterów wojny 
domowej, wyryte są także świetlane imiona Koreańczyków. 

W pewnym okresie Hong Bom Do, Li Don Hwi i Ryo Un Hyong energicznie 
rozwinęli ruch niepodległościowy Korei na radzieckim Dalekim Wschodzie. Spotkali się z 
Leninem w celu uzyskania jego poparcia dla ruchu narodowo-wyzwoleńczego. 

Działalność uczestników ruchów o niepodległość Korei w Kraju Nadmorskim doznała 
oczywiście nie mało porażek wskutek ingerencji zewnętrznych sił i występujących między 
nimi wzajemnych sprzeczności. Dlatego też mogło dojść do gorzkiej tragedii, jaką stał się 
incydent Heihe, wyrosły na gruncie obu powyższych czynników. Śmiało jednak można 
powiedzieć, że działalność ta pozostawiła jednak w historii narodowo-wyzwoleńczych 
ruchów w Korei swoje ślady, których nie można lekceważyć. 

Stąd nie było przesadne moje przypuszczenie, że ojciec, być może, pojechał do Kraju 
Nadmorskiego dla pozyskania nowych towarzyszy walki. 

Od niego usłyszeliśmy o demonstracjach mieszkańców północnego, przygranicznego 
rejonu. Członkowie naszej rodziny ze swej strony z kolei opowiadali mu jak odważnie 
walczyli mieszkańcy gminy Kophyong w dni ludowego pierwszomarcowego powstania. 

Z opowiadań ojca tego dnia w mojej pamięci zachowały się jak żywe takie słowa: 
"Jest nieprawdopodobieństwem żeby rozbójnicy, którzy wtargnęli do naszego domu, 
wyciągając do was noże, oszczędzili wam życie tylko dlatego, że będziecie ich prosić o 
zmiłowanie. Gdy ktoś będzie stał na ulicy i usłyszy twoją skargę, nie pośpieszy on wam z 
pomocą, jeśli okaże się on także zbójem. Aby ocalić swoje życie musicie z rozbójnikami 
walczyć do ostateczności. Do walki z tymi, którzy są uzbrojeni w miecze - ty idź również z 
mieczem. Wówczas ich zwyciężysz..." 

Ojciec miał już sformułowane nowe poglądy na ruchy niepodległościowe. Dojrzewały 
w nim też nowe postanowienia na temat walki. W okresie pierwszomarcowego powstania, 
jak również przed i po tym wydarzeniu, o czym się później dowiedziałem, mój ojciec prze-
bywał głównie w północnym przygranicznym rejonie kraju i w Południowej Mandżurii, 
uważnie śledził bieg wydarzeń w kraju i za jego granicami. Nieustannie szukał drogi 
narodowego wyzwolenia. Głęboko interesował się także procesem zmian stosunków 
społeczno-klasowych w Korei. 

Jak uczy lekcja pierwszomarcowego powstania - ani demonstracje, ani wzniosłe 
okrzyki nie zmuszą agresorów do odejścia. Samymi bojowymi działaniami Armii 
Niepodległości także nie można odzyskać utraconej Ojczyzny. Cała ojczysta ziemia 
przekształcona została przez Japończyków w jedno wielkie więzienie, kraj zaś stał się 
lasem pokrytym bagnetami. Oznacza to, że we wszystkich zakątkach kraju trzeba 
zorganizować ogólnonarodowe siły do walki z agresorami. Położyć temu kres może tylko 
ludowa rewolucja, jak w Rosji. Niech naród z bronią w ręku poderwie się do bitwy z 
wrogiem. Tylko w ten sposób naród powinien i może odzyskać swoją, wydartą mu przez 
wrogów Ojczyznę, i stworzyć nowe społeczeństwo, wolne od eksploatacji i ucisku. 

Taka była konkluzja, do której doszedł mój ojciec w długich swoich rozmyślaniach o 
drogach koreańskiej rewolucji. I oto to stało się przewodnim kierunkiem naszej 
proletariackiej rewolucji. 

Ruch niepodległościowy pozostawił za sobą tylko jedno - niezliczone ślady krwi, nie 
wyszedł  jednak ze stanu stagnacji. Takim sposobem sprawy z miejsca się nie ruszy. Oto 
co ojca tak mocno upewniło, i o co tak nieugięcie zabiegał - o sprawę rewolucji ludowej. 
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Po zwycięstwie Rewolucji Październikowej w Rosji ojciec zaczął z sympatią odnosić 
się do idei komunizmu. A zatem, nawiązując do pierwszomarcowego powstania, wyrobił 
sobie własne poglądy i stanowczo zdecydował dokonać zmian w orientacji narodowo-
wyzwoleńczego ruchu w Korei, jego przesunięcie z pozycji ruchu nacjonalistycznego na 
pozycje ruchu komunistycznego. 

W lipcu 1919 roku na czhongsudongskiej naradzie argumentował historyczną 
konieczność proletariackiej rewolucji, a następnie na tej podstawie w sierpniu zwołał w 
Hongtongu w powiecie Kuandian w Chinach naradę rejonowych członków starszyzny i 
łączników KTN oraz przywódców organizacji ruchu o niepodległość. Na tej naradzie 
oficjalnie ustalono kierunek zmiany orientacji antyjapońskiego narodowo-wyzwoleńczego 
ruchu w Korei z pozycji ruchu nacjonalistycznego na pozycje ruchu komunistycznego. Tu 
ojciec postawił zadanie - dotrzymując kroku przemianom epoki siłami swojego narodu, 
zwyciężyć japoński imperializm i zbudować nowe społeczeństwo, zapewniające 
proletariackim masom niezbędne prawa i zaspokojenie ich interesów. 

W ten sposób wytyczył kurs na reorientację od nacjonalistycznego ruchu do 
komunistycznego. Jest to jeszcze jedna jego zasługa jaką położył na rzecz antyjapońskiego 
narodowo-wyzwoleńczego ruchu. Swoje własne poglądy na proletariacką rewolucję ojciec 
wyrażał zawsze bardzo prosto: to znaczy tworzyć nowy świat dający głodnym ryż, 
obdartym - odzież. 

W trakcie praktycznej walki uzbrajał robotników, chłopów i wszystkich ludzi pracy w 
postępowe idee, i zespalał ich w jednolitą rewolucyjną siłę, poprzez zakładanie i 
rozszerzanie sieci różnych masowych organizacji. 

Druga zasługa ojca polegała na tym, że osiągał on sukcesy w przygotowywaniu do 
nowych działań militarnych i w jednoczeniu uzbrojonych grup. Był on stanowczo 
przekonany: utraconą Ojczyznę można odzyskać tylko w wyniku działań wojskowych, a 
nie drogą "petycji", czy "dyplomacji". Wierząc w to-przyśpieszał proces przygotowawczy 
do nowej, wojskowej działalności. 

Idea ojca była następująca: wychować patriotycznie nastrojonych młodych ludzi 
pochodzących z klasy robotniczej i uczynić ich wojskowymi kadrami, przekształcić pod 
względem ideologicznym dowódców i przedstawicieli żołnierskich dołów, wywodzących 
się z istniejących wojskowych organizacji i uczynić z nich robotniczo-chłopskie siły 
zbrojne, zdolne doprowadzić do zwycięstwa proletariacką rewolucję. 

Wyznaczając taki kurs ojciec kierował członków KTN do jednostek Armii 
Niepodległości, i na wszystkich odcinkach sam zajmował się sprawami upowszechniania 
postępowych idei w oddziałach zbrojnych, zdobywaniem broni, przygotowywaniem 
wojskowych kadr i umacnianiem bojowej potęgi armii. 

Z drugiej strony przykładał wiele wysiłków do jednoczenia uzbrojonych grup. W tym 
czasie najbardziej ciążył mu problem zwarcia szeregów ruchów niepodległościowych. 

W owym czasie w Jiandao i w Kraju Nadmorskim istniało wiele jednostek Armii 
Niepodległości i organizacji ruchów niepodległościowych. Często wyrastały one 
dosłownie z dnia na dzień. Powstawały takie grupy jak "Handżonkhwe", "Tehan 
tonnipdan", "Thequkdan", "Kunbidan" itp. W jednej tylko Południowej Mandżurii istniało 
ponad 20 podobnych organizacji walczących o niepodległość. Zespoły te stanowiłyby 
niewątpliwie gigantyczną siłę, gdyby połączyły się w koalicję i koordynowały swoje 
działania. Jednakże sekciarze od samego początku odrzucali inne organizacje, siali 
niesnaski i pogrążali się po uszy w kłótniach o hegemonię. 
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Konieczne stawało się uzdrowienie tej sytuacji w celu uniknięcia rozłamu w 
szeregach walczących o niepodległość. Zagrażało im niebezpieczeństwo odtrącenia ich 
przez naród lub rozgromienie pojedynczo przez wrogów. Niemożliwe byłoby wówczas 
zrealizowanie zaplanowanego przez ojca dzieła zmiany orientacji ruchów. 

W takiej sytuacji dotarła do niego wiadomość o tym, że narastają spory między 
młodzieżowymi związkami "Tehan Tonnib" i "Kwandże" . Ojciec natychmiast udał się do 
Kuandian, gdzie przez kilka dni przekonywał i skłaniał przywódców tych organizacji, aby 
znaleźli wspólny język, i w końcu dokonał ich połączenia się. Dzięki jego wysiłkom 
"Hyngobdan", "Kunbidan" oraz inne wojskowe organizacje działające na terenach 
dorzecza Amnok, zjednoczyły się w "Kunmindan". 

Podczas przygotowania do nowej i wojskowej działalności, ojciec dążył do 
odnowienia siły istniejących zbrojnych grup przez ludzi wywodzących się z robotników i 
chłopów, rozpoczęcia nowego startu na drodze wojskowej działalności dla 
komunistycznego ruchu, połączenia uzbrojonych grup o różnych orientacjach, w celu 
zlikwidowania rozproszonego działania. 

Do ostatnich lat swojego życia ojciec wszelkimi sposobami starał się dokonać 
reorientacji ruchu i doprowadzić do jego przejścia na pozycje ruchu komunistycznego. W 
toku tego procesu dosięgła go trudno uleczalna choroba. 

Po tym, jak na naradzie w Kuandian zarysowany został kurs na przejście do ruchu 
komunistycznego, przyśpieszył się proces ideologicznego rozwarstwienia nacjonalistów. 

Kiedy choroba ojca przykuła go do łóżka, mało było już jego zwolenników. Wielu 
spośród nich aresztowano, drudzy zostali zdrajcami, inni zaś rozeszli się w różne strony. 
Pozostało więc niewielu ludzi, takich entuzjastów, którzy gotowi byli walczyć za sprawę 
komunistycznego ruchu. 

Konserwatyści, wywodzący się z nacjonalistów, odgrodzili się murem. Wszelako 
wielu ludzi o poglądach postępowych wybrało nową drogę i w późniejszym czasie 
przystąpiło do komunistycznej rewolucji, idąc z nami ręka w rękę. 

Idee ojca dotyczące ruchu komunistycznego stały się ożywczą energią służącą 
dalszemu memu rozwojowi. 

 
 

4. Z obczyzny na obczyznę 
 
Ojciec często przenosił ośrodek swojej działalności z miejsca na miejsce. Zatem 

również nasza rodzina zmuszona była niejeden raz przesiedlać się z jednej miejscowości 
do drugiej. 

Pierwszy raz opuściłem swoje rodzinne strony kiedy miałem blisko pięć lat. Wiosną 
tego roku przenieśliśmy się do wsi Ponghwa. Wówczas nie było mi tak smutno rozstawać 
się z dziadkiem, babcią i pozostałą rodziną. Będąc jeszcze w bardzo młodym wieku nie 
wiele myślałem o rozstaniach. Bardziej zaś ciekawiło mnie poznawanie nowych stron i 
nowych rzeczy. Jednak było mi bardzo ciężko na sercu jesienią owego roku, kiedy to nasza 
rodzina udawała się do Czungangu. 

Rodzina martwiła się wiedząc, że przeniesiemy się na samą północ kraju. Wiadomość, 
że ojciec wraz z rodziną uchodzi do tak odległej o tysiące li miejscowości oszołomiła 
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dziadka, który zawsze aprobował i popierał wszystkie poczynania ojca. 
Ojciec dokładał wielkich wysiłków aby uspokoić dziadka, niemogącego ukryć uczucia 

smutku z powodu takiej rozłąki. Do dziś dnia dźwięczą mi w uszach słowa ojca, który 
powiedział dziadkowi po raz ostatni, pomagając mu w pracy na przyzbie: 

- Jestem wciągnięty na czarną listę, i nie mogę poruszać się w centralnych rejonach 
Korei. Kiedy wychodziłem z więzienia, wrogowie powiedzieli mi, abym trzymał się jak 
najdalej od pracy w ruchu niepodległościowym i abym zajął się w domu rolnictwem. Ale 
ja muszę kontynuować walkę, nawet gdybym jeszcze dziesięć razy trafił za kratki. 
Japończycy są bezlitośni. Nie odbijemy z ich rąk kraju jeśli będziemy tylko wznosić 
okrzyki "Niech żyje niepodległość". 

W dniu przenosin naszej rodziny do Czungangu starszy stryj wziąwszy ojca za rękę, 
prosił go aby częściej pisał listy, jeśli nie będzie miał czasu przyjechać do domu, i żeby nie 
zapominał rodzinnych miejsc w dalekich stronach. Stryj przy tym gorzko płakał. Ojciec 
odrzekł nie wypuszczając jego rąk ze swoich: 

- Dobrze. Rodziny nie zapomnę. Jakże mógłbym zapomnieć swojej rodzinnej 
miejscowości. Rozstajemy się dlatego, że żyjemy w takim przeklętym świecie. Kiedyś 
odzyskamy niepodległość i rozpoczniemy lepsze życie. Wówczas już będziemy razem. 
Wierzę w to. Ty od dzieciństwa robiłeś łapcie, tak chciałeś mi pomagać, że ci bąble 
powstawały na dłoniach. A dzisiaj ja uchodzę, zwalając na twoje plecy całe gospodarstwo 
dużej rodziny. Bardzo mi ciężko z tego powodu na duszy. 

- Bracie. Nie mów tak. Ja zaopiekuję się ojcem i matką jak należy, a ty zmagaj się 
śmielej w walce i osiągnij swe umiłowane cele. Ja czekam tu tego dnia... 

Patrząc na obraz takiej rozłąki, ja także nie mogłem powstrzymać napływającego 
uczucia żalu. Matka powiedziała, że powrócimy w rodzinne strony gdy kraj odzyska 
niepodległość. Ja jednak nie mogłem przecież wiedzieć kiedy ten dzień nastąpi i ścisnęło 
mnie coś w piersiach. Ojciec i matka tak oto opuścili rodzinę, nigdy już nie zobaczyli 
Mangyongde i zostali pogrzebani w zimnej ziemi obcego kraju. Było mi smutno, że 
rozstajemy się z dziadkiem i babcią, i raz po raz oglądałem się do tyłu. 

Nie podobało mi się, że opuszczamy to miejsce gdzie urodziłem się i rosłem, że 
przesiedlamy się do obcego miejsca, na daleką obczyznę. Ale cieszyło mnie jedno. Byłoby 
dobrze, rozumowałem, ujść daleko. Dobrze, że pójdziemy do Czungangu, daleko od 
pheniańskiego więzienia. 

Mówiąc prawdę, nie mogłem się pozbyć obaw właściwie od chwili jak ojciec wyszedł 
z więzienia po odbyciu kary. Nie opuszczał mnie niepokój, że Japończycy mogą znowu 
uwięzić ojca. I wówczas, będąc nieświadomym światowych spraw, naiwnie myślałem, że 
w górskiej głuszy, położonej w wielkiej odległości od Seulu i Phenianu, nie ma więzień, i 
nie musi się tam patrzeć na przeklętych Japończyków. 

Zapytałem się ile jest kilometrów od Phenianu do Czungangu. Odpowiedziano mi, że 
400 kilometrów. Z ulgą westchnąłem, sądząc że Japończycy nie mogą podążać za nami do 
tak odległej miejscowości. 

Mówiono, że Czungang to najzimniejszy kraniec Korei. Niech i tak będzie. Można 
wytrzymać jakikolwiek mróz, byleby tylko zapewnione było bezpieczeństwo ojca. 

Matka wzięła węzełek z miskami do kaszy i łyżkami, a ojciec zarzucił torbę na plecy. 
To był cały nasz domowy majątek, przewożony do nowego miejsca zamieszkania. Kiedy 
rodzina przenosiła się do wsi Ponghwa - był kufer, stół, mosiężne i ceramiczne naczynia 
itd., ale teraz nic z tego nie pozostało. 
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Był z nami i jeden z towarzyszy ojca. 
Wysiedliśmy z pociągu w Sinandżu i szliśmy piechotą aż do Czungangu przez 

Keczhon, Hiczhon i Kanggie. W tamtych czasach kolei do Kanggie jeszcze nie było. 
Kiedy wyruszyliśmy w drogę, ojciec zaniepokoił się, czy podołam iść tak daleko 

pieszo. Matka także się niepokoiła. Miałem wówczas tylko siedem lat, a zatem nie bez 
powodu rodzice tak się martwili. 

Niekiedy zabierali nas na furmankę wyprzedzający nas chłopi, ale i tak nie na długo. 
Dlatego też większą część drogi przeszedłem pieszo. Było to pierwsze w moim życiu 
poważne fizyczne doświadczenie. 

 Po przyjeździe do Kanggie przenocowaliśmy w zajeździe za bramą Nam i wczesnym 
rankiem znowu ruszyliśmy w drogę. Trzeba powiedzieć, że gospodarz zajazdu dobrze nas 
przyjął, i to nie sam, a razem z członkami podziemnej organizacji w tym rejonie. 

Na dwustukilometrowej drodze od Kanggie do Czungangu było wiele przełęczy i 
bezludnych miejsc. Daleka, nie lekka droga... 

Bardzo ciężko było matce, kiedy przechodziliśmy przez przełęcz Penang. Wszak ona 
niosła jeszcze na plecach trzyletniego Czhol Dżu, a na głowie węzełek. Jej łapcie 
postrzępiły się, na nogach pojawiły się bąble. 

Kiedy przybyliśmy do Czungangu, doznałem rozczarowania. Okazało się, że i tu było 
pełno naszych wrogów. Czungang mrowił się od Japończyków, jak na ulicy Hwangum i 
Somun w Phenianie. Koreańczycy pozbawieni możliwości do życia w rodzinnych stronach 
rozeszli się po różnych zakątkach. Japończycy pojawiali się natomiast wszędzie, nawet w 
takiej głuszy, i gospodarzyli się tu. 

Ojciec powiedział, że Japończycy gnieżdżą się wszędzie, gdzie tylko żyją 
Koreańczycy. Okazało się, że w Czungangu był policyjny cyrkuł (obwód policyjny, 
komisariat - red.), areszt prewencyjny i posterunek żandarmerii. 

Po przybyciu do Czungangu zrozumiałem, że cała Korea podobna jest do wielkiego 
więzienia. 

Japończycy zajęli ponad połowę górnej części ulicy Czungangu i stworzyli tu 
dzielnicę dla swoich rezydentów, zbudowali szkołę, sklep i szpital. Mieszkańcy 
Czungangu mówili, gorzko utyskując, że japońscy imperialiści zaczęli rozciągać swoje 
macki na tę miejscowość jeszcze przed dziesięciu laty. Zdobywszy prawo na wyrąb lasu w 
naszym kraju po "układzie o protektoracie zawartym w roku 1905 - UIsa", utworzyli w 
Sinyidżu spółkę przemysłu drzewnego, a w Czungangu - jej filię, i przesiedlili tu swoich 
drwali. Pośród tych, tak zwanych "drwali", było wielu rezerwistów, przechodzących 
systematyczne przeszkolenie wojskowe. W rzeczywistości była to paramilitarna grupa, 
gotowa w każdej chwili do działania jako bojowy oddział okupantów. Oprócz nich w 
Czungangu znajdowało się mnóstwo uzbrojonych policjantów. Był także garnizon 
regularnych wojsk. 

Dlaczego zatem ojciec przeniósł się tutaj? Postanowił on przybyć do Czungangu aby 
w tym miejscu, przez które coraz częściej przechodzili uczestnicy ruchów 
niepodległościowych, założyć lecznicę, którą mogliby bojownicy swobodnie odwiedzać, a 
w rzeczywistości przekształcić ją w bazę swojej działalności i bardziej aktywnie rozwinąć 
antyjapońską walkę. Pod szyldem lekarza ojciec mógł tu łatwiej zamaskować się przed 
nieprzyjacielskim okiem i mieć stosunkowo swobodne kontakty z ludźmi. 

Urządziliśmy mieszkanie w zajeździe Kang Gi Raka. Przeznaczył on dla naszej 
rodziny najczystszy i cichy pokój. Ojciec powiedział, że korzystał z tego pokoju także 
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przedtem, kiedy bywał przez pewien czas w Czungangu, w czasie powrotnej drogi z 
Jiandao, gdzie jeździł po wyjściu z więzienia. 

Kang Gi Rak wywiesił szyld nad zajazdem, ale zajmował się jednocześnie pracą jako 
dentysta i fotograf, a w rzeczywistości prowadził podziemną działalność. Ulokowawszy się 
w Czungangu, zabezpieczał łączność między zagranicznymi organizacjami Koreańskiego 
Towarzystwa Narodowego a moim ojcem znajdującym się w kraju, zaś kiedy ojciec 
przebywał za granicą, łączność między nim a organizacjami KTN działającymi na 
obszarze Korei. 

Za pośrednictwem tego zajazdu ojciec utrzymywał kontakt z uczestnikami ruchów 
niepodległościowych wewnątrz i poza granicami kraju, działającymi w Linjianie, Czanbaju, 
Czungangu, Pyoktongu, Czhangsongu, Czhonsanie i w innych rejonach dorzecza rzeki 
Amnok. 

Kang Gi Rak był bardzo znanym człowiekiem w Czungangu i mógł swobodnie bywać 
w urzędach miejscowych władz. Dane o wrogach, zdobywane w tych urzędach, stanowiły 
wielką pomoc dla mojego ojca w jego działalności. 

Pomagając ojcu - stałem na straży, obsługiwałem uczestników ruchu 
niepodległościowego odwiedzających zajazd, a bywało także, że chodziłem do 
Czungsangu, Czungdoku i innych miejsc, zabezpieczając tajną łączność. Do dziś 
przypomina mi się mój pojedynek w zapasach - narodowej walce "sirym" z japońskim 
chłopcem w Czungangu. Był większy i silniejszy ode mnie, ale ja przerzuciłem go przez 
siebie. W tym czasie nie przyglądałem się bezczynnie jak japońskie dzieciaki znęcają się 
nad dziećmi koreańskimi. Gospodarz zajazdu obawiał się następstw tego, ale ojciec 
pochwalał moje zachowanie, mówiąc że nikomu nie wolno schylać głowy przed Japończy-
kami, patrzącymi z góry na naród koreański. 

Był to okres w którym znacznie się nasiliły antyjapońskie wystąpienia w Czungangu. 
Wszędzie rozrzucano ulotki. Powtarzały się strajki szkolne. Raz po raz mieszkańcy 
rozprawiali się z niepoprawnymi japońskimi lizusami, zaprzedającymi swój kraj. 

Wszystkie te wydarzenia wrogowie wiązali z obecnością mojego ojca. Po zasięgnięciu 
opinii o ojcu od policyjnych władz z prowincji Południowy Phenian, czungangski 
policyjny posterunek wciągnął ojca na "listę Koreańczyków niepodporządkowujących się 
prawom" i "ludzi pierwszej kategorii będących pod nadzorem". Od tej pory nieodstępnie 
go śledzili. Kang Gi Rak, będący pewnego razu w urzędzie gminnym, zobaczył tam, w 
rejestrze ludności, imię ojca podkreślone na czerwono. Dowiedział się także, że policja ma 
zamiar go aresztować. Doradzał więc ojcu aby dla swojego bezpieczeństwa jak najszybciej 
stąd uchodził. Równocześnie od jednego z policjantów dotarła tajna informacja, że 
czungangski policyjny posterunek faktycznie zamierza aresztować mojego ojca. Zatem nie 
mógł on pozostawać dłużej w Czungangu. 

Musieliśmy znowu pakować węzełki z dobytkiem i opuszczać nawet ten najdalej 
wysunięty na północ skrawek kraju, przekroczyć granicę i udać się na obczyznę. 

Tylko krok dzieli Czungang od chińskiej ziemi. Nie mogłem powstrzymać łez, kiedy 
na przeprawie Czundok wsiedliśmy do łódki, aby przez rzekę Amnok dostać się do Chin. 
Przeprowadzka z Czungangu była już czwartą z kolei dla naszej rodziny. Uważałem Czun-
gang za niemiłą krainę, ale teraz, gdy przyszło nam się przeprowadzić do obcego kraju, 
nawet Czungang wydawał się takim bliskim i drogim jak miejsce mojego urodzenia. 

Mangyongde było zakątkiem śpiewającą mi kołysankę i huśtało na huśtawkach, a 
Czungang był dla mnie tą niezapomnianą krainą, która tak jak wieś Ponghwa, pomogła mi 
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poznać, że cała Korea - to więzienie japońskiego imperializmu. 
Nienawistny był i sam dzień opuszczania Czungangu. Opadłe liście późnej jesieni 

płynęły wokół przeprawy, powodując jeszcze większy smutek. Po niebie sznury 
wędrownych ptaków leciały na południe. Dlaczegoż to i one powiększały moją tęsknotę? 

Dla mamy droga ta była ostatnią! Opuszczając Czungang rozstawała się na zawsze z 
Ojczyzną. Wrócić do niej już nie mogła. Młodszy brat Czhol Dżu także nie mógł powrócić 
do Ojczyzny po tym, jak przeprawił się przez rzekę Amnok. Tak się to stało... 

Ludziom przychodzi przeżywać różne smutki w swoim całym życiu. Ale 
najokropniejszym smutkiem jest utrata Ojczyzny. Szczególnie opuszczanie Jej jako 
uchodźca, niemający własnego państwa. 

Wielki smutek wywołuje rozstanie z rodzinnymi, od dzieciństwa kochanymi stronami. 
Ale jest to nieporównywalne ze smutkiem spowodowanym rozłąką z Ojczyzną. Jeśli 
porównać rodzinną krainę z matką, obczyznę z macochą, to z czymże porównać niemiły, 
nie znany nam obcy kraj. 

Chociaż byłem jeszcze małoletnim, ale i mnie ścisnęło w gardle i pociemniało w 
oczach na myśl, że będziemy żyć w obcym kraju, gdzie nikt nas nie zapraszał, nikt na nas 
nie czekał, nikt z radością nas nie spotka, i gdzie nie znamy - co gorsze - także języka! Ale 
co było robić? Trzeba było przezwyciężyć nieznośną udrękę rozłąki z Ojczyzną, myśląc o 
woli ojca, o jego dążeniu do osiągnięcia niepodległości kraju. 

Przewoźnik na łodzi powiedział, że coraz większa liczba koreańskich uchodźców 
kieruje się do Mandżurii i narzekał, że los Koreańczyków staje się coraz bardziej żałosny. 

Ojciec zaś mówił, że nikomu nie jest wiadome jak dużo jest ludzi udających się za 
granicę, porzucających urodzajne pola wokół swoich domów i swe rodzinne strony. 

Jeszcze przed upadkiem kraju mieszkańcy swej rodzinnej ziemi, pozbawieni środków 
do życia, uchodzili grupami na pustkowia Mandżurii i Syberii. Pozbawieni prawa do 
ludzkiej egzystencji, ryzykując życiem, uciekali z kraju nie zważając na surowe kary, 
gdyby dostali się w ręce władz. Potok przesiedleńców dotarł także do USA, Meksyku i do 
innych krajów amerykańskiego kontynentu. Chłopi i wyrobnicy kierowali się tam przez 
Ocean Spokojny, ulegając pokusie, jakby tam "kwitły kwiaty przez wszystkie cztery pory 
roku, jakby tam można było zbierać obfity urodzaj bez wysiłku, siejąc tylko ziarno, i stać 
się bogaczem w ciągu trzech lat, pracując nawet po trzy godziny dziennie". Ale na tym - 
"błogosławionym" - amerykańskim kontynencie znosili niebywałe upokorzenia, traktowani 
jak dzikusy. Byli popychadłami w jadłodajniach lub w domach bogaczy, zajmowali się na 
farmach trudną do wytrzymania, katorżniczą pracą w słonecznej spiekocie. 

A przecież wówczas istniał swój kraj, z oficjalną, powszechnie uznawaną nazwę - 
Korea. 

Po jej upadku dziesiątki tysięcy rolników, pozbawionych swoich gruntów rolnych, 
przetoczyły się jak opadłe liście, ku pustkowiom niemiłej Mandżurii. 

A na naszą ojczystą ziemię, gdzie nasi ludzie żyli z pokolenia na pokolenie, wdarli się 
potokiem japońscy bogacze i kupcy, zaślepiani żądzą szybkiego dorabiania się. Zaś 
rdzenni mieszkańcy tego kraju, jego prawowici gospodarze, którzy użyźniali tę ziemię, 
zostali z niej wygnani precz, i potoczyli się za granicę. Nie bez powodu ludzi po-
zbawionych swojej państwowej władzy, porównuje się z opadłymi liśćmi i porzuconymi 
kamykami, poniewierającymi się na poboczach dróg. 

Teraz potomkowie owych tułaczy niemal codziennie odwiedzają kraj swoich 
przodków, zmuszonych niegdyś do jego opuszczenia. Za każdym razem gdy spotykam się 
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z takimi rodakami mieszkającymi za granicą, odżywa w mojej pamięci widok uchodźców, 
których oglądałem jeszcze w dzieciństwie na brzegu rzeki Amnok. 

W Linjiangu wszystko było dla mnie obce, ale odpowiadało mi jedno: rzadko tam 
można było zobaczyć nieprzyjazną fizjonomię Japończyków. 

Linjiang - handlowe miasto na skraju chińskiej prowincji Liaonin w Chinach - jeden z 
węzłów transportowych, łączących nasz kraj z Południową i Północną Mandżurią. 

W tym okresie japońscy imperialiści jeszcze nie śmieli otwarcie rozszerzać swoich 
wpływów na chińską ziemię, a więc przysyłali tu tylko tajnych agentów, którzy stanowili 
poważne zagrożenie dla działaczy ruchów niepodległościowych. Stąd też w Linjiangu były 
korzystniejsze warunki do prowadzenia rewolucyjnej działalności niż w Czungangu. 

Kiedy przenieśliśmy się do Linjiangu, ojciec około pół roku uczył mnie chińskiego 
języka. Zaangażował także dla mnie chińskiego nauczyciela. Następnie umieścił mnie w 
pierwszej klasie linjiańskiej podstawowej szkoły. Tutaj zacząłem uczyć się normalnie 
chińskiego języka, z przekonaniem i sumiennie. Później kontynuowałem przyswajanie 
tegoż języka w podobnej szkole w Badaogou i w fuszuńskiej szkole podstawowej Nr 1. 

Można powiedzieć, że od młodych lat potrafiłem swobodnie posługiwać się językiem 
chińskim tylko dzięki staraniom ojca. 

Wówczas nie bardzo jeszcze pojmowałem dlaczego ojciec tak przynaglał mnie do 
nauki języka chińskiego i skierował mnie do szkoły chińskiej. Ale teraz przychodzi mi na 
myśl, że jego dalekowzroczne przewidywanie, oparte na idei "cziwon", było dla mnie 
bardzo pomocne. Gdyby on nie uczył mnie chińskiego języka od lat dziecięcych, to ja, 
przebywając w ciągu ćwierćwiecza w Chinach, spotykałbym się na każdym kroku z 
trudnościami, wynikającymi z nieznajomości tegoż języka. 

Otwarcie mówiąc, w warunkach, gdy areną naszej walki była Mandżuria, nie 
moglibyśmy nawiązać przyjacielskich stosunków z Chińczykami, i nie moglibyśmy 
skutecznie formować razem z nimi antyjapońskiego, połączonego frontu, jeśli nie 
moglibyśmy swobodnie rozmawiać po chińsku. W ogóle nie zdołalibyśmy się nawet 
ulokować na północnym wschodzie Chin, gdzie wrogowie docierali nawet tutaj, uciekając 
się wobec nas do stosowania surowych represji. 

Kiedy wychodziłem na ulicę ubrany po chińsku i swobodnie po chińsku rozmawiałem, 
nie dostrzegali we mnie Koreańczyka nawet japońscy szpicle, u których - jak się mówiło - 
węch rozwinięty jest jak u myśliwskiego psa. Nawet mandżurscy policjanci gubili się w 
domysłach na temat mego pochodzenia. W każdym bądź razie śmiało można powiedzieć, 
że wielką pomocą dla mnie – jako uczestnika koreańskiej rewolucji - była dobra znajomość 
języka chińskiego. 

Za pośrednictwem swego znajomego Ro Gyong Du, ojciec wynajął mieszkanie i 
urządził w nim lecznicę. W jednym pokoju zorganizował aptekę oraz izbę przyjęć i 
wywiesił duży szyld z napisem: "Sunczhonska Lecznica". W tym pokoju powiesił także 
dyplom medycznego technikum "Sewrans". Z pewnością dostał ten dyplom od jakiegoś 
przyjaciela przed odjazdem z Phenianu. 

Po upływie kilku miesięcy ojciec cieszył się już reputacją znakomitego medyka. Ale 
przecież nie sztuka lekarska przyniosła mu taką opinię. Przystąpił on do leczenia 
przeczytawszy tylko kilka tomów rozpraw medycznych. Ojciec ceniony był na równi za 
swój niezwykle humanitarny stosunek do ludzi. 

Ojciec gdziekolwiek był - bardzo o ludzi dbał. Ze szczególną serdecznością troszczył 
się o swoich rodaków, którzy zmuszeni byli do bolesnej wegetacji na obczyźnie, jako 
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pozbawieni swojej Ojczyzny. 
Wśród pacjentów "Sunczhonskiej Lecznicy" było nie mało ludzi proszących o 

medyczną pomoc. Przychodzili z pustymi rękami lub mający tylko nieznaczną sumę 
pieniędzy. Ale kiedy niepokoili się z powodu braku funduszy na opłacenie lekarstw - 
ojciec mówił im, że zapłacić będą mogli i później, kiedy kraj stanie się niepodległy i 
bogaty. Pocieszał ich słowami: "Żyjemy teraz biednie, w obcym kraju, ale nadejdzie dzień, 
kiedy sami przywrócimy sobie utraconą Ojczyznę i znowu przeprawimy się przez rzekę 
Amnok. 

Nasz dom w Linjiangu, podobnie jak i we wsi Ponghwa, roił się od gości. Byli tu 
również chorzy, ale przeważali działacze ruchu niepodległościowego. 

W tych czasach Kang Dżin Sok - wujek ze strony matki, - przybył do Linjiangu i 
rozpoczął organizowanie grupy peksańskich bojowników. Była to zbrojna grupa, której 
trzon stanowili działacze ruchu niepodległościowego z prowincji Phenian. "Peksan" 
oznacza górę Pektu. . 

W tymże okresie postępowi ludzie mieszkający w Mandżurii, bardzo sobie cenili 
nazwę "Peksan". Prywatnej szkole Koreańczyków, założonej w rejonie Fuszunu, nadali oni 
nazwę "Peksańska Szkoła". Również organizacja młodzieżowa, założona przez nas w 
Fuszunie, w grudniu 1927 r., przyjęła nazwę "Peksański Związek Młodzieżowy" . 

Peksańska zbrojna grupa stanowiła oddział z uporządkowanym organizacyjnie 
systemem. Była ona stosunkowo duża w porównaniu do licznych oddziałów Armii 
Niepodległości, założonych w rejonach Linjiangu i Czongbaju. Sztab tej grupy znajdował 
się w powiecie Linjiang. Grupa ta rozwinęła swoją działalność w Czungangu, Czhosanie, 
Huczhangu i w innych miejscowościach prowincji Północy Phenian wewnątrz kraju. Strefa 
jej działalności sięgała dalej, aż do Phenianu, Sunczhonu i Kanso. 

Kang Dżin Sok - wujek ze strony matki - działał w Phenianie, jako członek 
podziemnej organizacji młodzieżowej. Po przybyciu do Mandżurii przez pewien czas - do 
czasu założenia peksańskiej zbrojnej grupy - pracował jako drwal i mieszkał w naszym 
domu. Po zorganizowaniu tej grupy mianowany został komisarzem do spraw zagra-
nicznych i rozwijał polityczną działalność. Zajmował się także gromadzeniem funduszy na 
potrzeby wojenne w różnych rejonach prowincji Południowy i Północny Phenian. Bywał 
często w naszym domu wraz z dowódcami grupy. Wśród nich był Pen De U i Kim Si U -
skarbnik Peksańskiej Zbrojnej Grupy. Oni także często u nas nocowali. Goście spali w 
innym pokoju, ale wujek zawsze z nami, chowając swój pistolet pod poduszkę. 

W tym czasie ojciec, zgodnie z postanowieniami Kuandiańskiej Narady o zmianie 
kierunku działalności - dokładał dużych wysiłków dla przygotowania zbrojnej walki na 
bazie postępowych idei. Często chodził także do Huntuju, aby pracować z Peksańską 
Zbrojną Grupą. 

Pewnej nocy przebudziwszy się, zobaczyłem jak wujek razem z ojcem rozbiera 
pistolet przy świetle kaganka. Zobaczywszy pistolet mimowolnie przypomniałem sobie 
obraz, jaki widziałem na ulicy przed bramą Pothong w czasie pierwszomarcowych 
demonstracji. Widziałem wówczas u demonstrantów tylko widły i pałki. I oto nie więcej 
niż po roku - zobaczyłem pistolet w rękach wuja. Postępowi ludzie Korei odpowiadali 
bronią na krwawą lekcję, jakiej doświadczyli za cenę życia tysięcy ludzi. 

Kilka dni później otrzymałem od ojca zadanie pójścia do Czungangu po naboje i 
proch. Dał mi on widocznie takie polecenie z uwagi na to, że urząd celny ściśle 
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kontrolował dorosłych. Zebrałem się na odwagę, poszedłem do Czungangu i szczęśliwie 
wróciłem z nabojami oraz prochem w torbie. W urzędzie celnym policjanci szczegółowo 
kontrolowali pasażerów szykujących się do wsiadania do łodzi. Ja jakoś wtedy nie czułem 
strachu i wszystko skończyło się pomyślnie. 

Po pewnym czasie wujek opuścił Linjiang aby prowadzić działalność w innej zbrojnej 
grupie w Korei. 

Nie minął nawet miesiąc jak sierżant Kim Duk Su z Czungańskiej żandarmerii 
przyszedł do Linjiang i doniósł, że wujek został aresztowany. Kim Duk Su był sierżantem 
w żandarmerii, ale na tyle jednak zachował w sobie sumienia, że gotów był pomagać ojcu 
w jego działalności. 

Kiedy wróciłem ze szkoły matka była zalana łzami po otrzymaniu owej smutnej 
wiadomości. Cała nasza rodzina gorzko przeżywała aresztowanie wujka. 

Po opuszczeniu Linjiang wujek, kierując zbrojną grupą, rozwinął energiczną 
działalność w Czasongu, Keczhonie i Phenianie. Aresztowany został przez japońską 
policję w kwietniu 1921 roku w Phenianie. Skazano go na 15 lat więzienia. Męczył się za 
kratami 13 lat i 8 miesięcy. Uwolniony został za kaucją. Umarł w 1942 roku. 

Na początku swojej działalności zorganizował on w rodzinnej wsi oświatowe 
Towarzystwo "Miphunhwe" i zwalczał hazard, pijaństwo i przesądy. Jego działalność 
rozwijała się i przekształcała dość szybko w szeregi szlachetnego ruchu na rzecz ocalenia 
Ojczyzny. Wszystko to było możliwe dzięki pozytywnemu wpływowi mojego dziadka ze 
strony matki oraz mojego ojca. 

Rewolucją kierować może nie jakaś niewielka ilość ludzi. Każdy człowiek może 
dokonywać niezwykle wielkiego czynu w rewolucyjnej walce o przeobrażenie i 
odnowienie świata, jeśli podlega aktywnemu, ideowemu oddziaływaniu. 

Po aresztowaniu wuja wrogowie nasłali do Linjiang licznych tajnych agentów i 
policjantów ubranych po cywilnemu, aby aresztować ojca. Dlatego też nie spał on w domu, 
tylko u swego niezawodnego przyjaciela na peryferiach Linjiangu, unikając policjantów, w 
dzień zaś pracował w domu. Stało się jednak dla nas zrozumiałe, że nie sposób było dłużej 
mieszkać w Linjiangu. I znów trzeba było pakować domowe rzeczy i przenosić się w inne 
zakątki na obczyźnie. Cała nasza rodzina opuszczała miasteczko, w którym się już 
zadomowiła, niosąc rzeczy - na głowie, na ramionach, inne zaś na plecach. Całego jednak 
dobytku nie mogliśmy na plecach unieść. Pomógł nam misjonarz Pang Sa Hyon. Odwiózł 
nas swoimi saniami do Badaogou, w powiecie Czanbaj, gdzie się przenosiliśmy. Mówiono, 
że to droga licząca około 100 kilometrów. Badaogou - podobnie jak Linjiang - także był 
przygranicznym miasteczkiem nad brzegiem rzeki Amnok. 

W Czungangu położonym po drugiej stronie rzeki, na przeciw Linjiangu, była 
japońska żandarmeria i posterunek policyjny. Takie same organy przemocy, to jest 
oddziały żandarmerii i posterunek policji znajdowały się również w Phophenie, położonym 
na brzegu rzeki, na przeciw Badaogou. 

Phophen usytuowany jest w północnym krańcu Korei, ale japońscy imperialiści także 
i tu gęsto rozmieścili swoje represyjne siły, z uwagi na to, że główna arena działalności 
ruchu niepodległościowego została przeniesiona do Mandżurii. Agenci, policjanci i 
żandarmi o nalanych krwią oczach, wysyłani każdego dnia z Phophenu, myszkowali w 
Badaogou, polując skrycie na naszych patriotów. 

Nasz dom stał niedaleko miejsca, gdzie dopływ Badaczjan wpada do rzeki Amnok. 
Ojciec w tym domu wywiesił nowy szyld z napisem "Kwandżeska Lecznica". 
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Po prawej stronie mojego domu mieszkała rodzina Kima, członka Koreańskiego 
Towarzystwa Narodowego. Z lewej - innego Kima, handlującego kuksu (koreański 
makaron-krajanka - red.). A na przeciw nas jeszcze jednego Kima, utrzymującego się także 
z handlu kuksu. W pobliżu nas mieszkali również kupcy - bracia o nazwisku także Kim, 
którzy pod kierownictwem mojego ojca systematycznie dostarczali zaopatrzenie 
materiałowe dla grup działających w dorzeczu rzeki Amnok. Tak więc czterej Kimowie 
mieszkający w naszym sąsiedztwie byli dobrymi ludźmi. 

Podejrzana była tylko jedna rodzina mieszkająca za naszym domem. Z czasem stało 
się wiadomym, że gospodarz tego domu o imieniu Son Se Sim był tajnym agentem, 
przysłanym tutaj przez phopheński posterunek policyjny. Wcześniej tenże Son mieszkał 
także w Czungangu, ale stosownie do nakazu japońskiej policji, przeniósł się do Badaogou 
w ślad za nami, aby śledzić mojego ojca. 

W Badaogou ojciec również utrzymywał kontakty z przedstawicielami różnych 
warstw ludności. Wśród nich był człowiek o nazwisku Hwang, człowiek o postępowych 
ideach. Pracował jako pisarz w namsaskim przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego. Pod 
wpływem postępowych ludzi wszedł na drogę rewolucji. Wypełniał konspiracyjne zadania 
mojego ojca na odcinku zabezpieczenia łączności. Gdy otrzymywał zadanie, natychmiast 
znikał z Badaogou. Docierając do wskazanych mu miejsc wypełniał dokładnie polecenia, a 
kiedy wracał - otrzymywał nowe zadania. 

Niekiedy Hwang popijając wino długo gawędził z moim ojcem. Czasami przy 
omawianiu artykułów w gazecie "Asahi Simbun" rozmawiali z ożywieniem o bieżącej 
sytuacji. 

Kiedy ojciec udawał się na połów ryb, Hwang szedł w ślad za nim, wziąwszy ze sobą 
garnuszek z sojową pastą, przyprawioną mielonymi, czerwonymi paprykami. Łowił ryby 
siecią i gotował ryżową kaszę ze świeżą rybą. 

Hwang gościł u nas całe trzy lata. W którymś roku obchodził u nas również jesienne 
święto Czhusok. W jego towarzystwie ojciec nieraz odwiedzał położone o około 80 
kilometrów od Bagaogou namsaskie przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego. 
Przeprowadzał tam pracę wychowawczą wśród robotników, zespalając ich wokół celów 
anty japońskiej organizacji. 

Także nauczyciele radżukskiej uczelni byli pod wpływem ojca. W którymś roku 
wybuchł strajk studencki w tej szkole, co wywołało dużą sensację. 

Ojciec odwiedzał także często phophgongską kaplicę. Budowla ta miała zwykły, kryty 
dachówką dach zamiast strzelistej wieży z krzyżem. Wewnętrzne pomieszczenie 
odróżniało się od zwykłej sali tym, że było nieprzegrodzone. Po przyjeździe do Badaogou 
kościół ten też wykorzystywany był przez ojca jako ośrodek wychowywania mas i punkt 
zborny rewolucjonistów, działających wewnątrz kraju. W każdy dzień, kiedy odprawiane 
było nabożeństwo, ojciec szedł do Phophyongu i prowadził tam antyjapońską propagandę 
wśród niemałej liczby zgromadzonych ludzi. Niekiedy uczył ich pieśni, grając na organach. 

W dni kiedy ojciec nie mógł tu przychodzić, matka lub stryj Hyong Gwon, prowadzili 
tu za niego antyjapońskie wychowanie, mając także niemało słuchaczy przybyłych na 
nabożeństwo. Ja także chodziłem do tego kościoła, zabierając ze sobą Czhol Dżu i uczyłem 
się od ojca grać na organach. 

W miasteczku Phophyong było wiele konspiracyjnych punktów, z których ojciec 
korzystał. Sprzątacz phophyongskiego posterunku policyjnego również pomagał ojcu w 
jego podziemnej pracy. Rozpoznawał sekrety dzielnicy i przekazywał je do miejscowej 
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pocztowej przechowalni towarów, skąd zawsze trafiały do rąk mojego ojca. 
Ja także często wypełniałem ojcowskie polecenia, zabezpieczając konspiracyjną 

łączność. Pewnego razu podałem odzież i jedzenie patriotom zamkniętym na 
phophyongskim posterunku policji. Ale najczęściej chodziłem do biura pocztowej 
przechowalni towarów. Ojciec polecał mi dostarczać z tego biura gazety" Tong-A Ilbo" i 
"Czoson Ilbo", czasopisma i inne drukowane wydawnictwa, wydawane w Korei. W tym 
okresie ojciec podjął także pracę w redakcji filii "Tong-A Ilbo" pod imieniem stryja Hyong 
Gwona. Zarobku tu nie było żadnego, ale można było bezpłatnie czytać tę gazetę. 

Do tego biura chodziłem dwa razy w tygodniu. Przed zamarznięciem rzeki trudno 
było chodzić do Phophyong, ale po tym, jak mróz skuł rzekę lodem, chodziłem tam co dwa 
dni. Kiedy zajmowałem się nauką, chodził tam za mnie stryj Hyong Gwon. A jeśli na adres 
ojca przychodziła liczna poczta, jeździliśmy po nią razem ze stryjem. Były to różne rzeczy, 
przeważnie czasopisma i wydawane w Japonii lekarskie książki. 

Kiedy chodziliśmy do Phophyongu okazywał nam aktywną pomoc Hong Dżong U, 
pracujący jako pomocnik żandarma. Człowiek ten pod wpływem mojego ojca stał się 
zwolennikiem dzieła rewolucji i udzielał nam pomocy. Oczywiście ścisłe kontakty z nim 
nie nastąpiły od samego początku naszego tu pobytu. 

Miasteczko Badaogou, gdzie mieszkaliśmy, znajdowało się pod kontrolą 
phophyongskiego oddziału żandarmerii. Oddziałowi temu podporządkowani byli 
miejscowi policjanci i funkcjonariusze urzędu celnego. W okresie tym pograniczne organa 
żandarmerii posiadały szeroki zakres uprawnień w sprawowaniu władzy. 

Ojciec i członkowie rewolucyjnej organizacji nieustannie śledzili poczynania 
żandarmskiej placówki, a żandarmi z kolei nie przestawali obserwować naszego domu. 

Kiedy Hong Dżong U po raz pierwszy pojawił się w aptece naszego domu w 
mundurze pomocnika żandarma, zaniepokoiłem się nie na żarty. Także ojciec i matka 
obawiali się go. On zaś nic jeszcze nie mówiąc, z zakłopotaniem rozejrzawszy się po całej 
aptece - powiedział: 

- Przyszedłem tu dzisiaj do was, aby przekazać wam pozdrowienia od Czang Sun 
Bonga z Andżu. Kiedy mnie przenoszono w rejon pograniczny, poprosił on mnie abym 
was odwiedził. Powiedziałmi te słowa: jak pojedziesz do Huczhang, poznaj się z moim 
przyjacielem imieniem Kim Hyong Dżik. Z resztą ja sam chciałbym się chociaż raz z wami 
zobaczyć i usłyszeć od was dyrektywy. 

Chociaż był on w mundurze żandarma zachowywał się bardzo skromnie i całkiem 
przyzwoicie. Jednakże tego dnia ojciec odniósł się do niego nie bardzo uprzejmie. Kiedy 
Hong Dżong U wyszedł moja matka zapytała ojca: 

 - Ty, który z taką swobodą zwracałeś się do sierżanta Kim Duk Su z Czungangu, 
dlaczego tak się zachowywałeś dzisiaj? Na to ojciec odparł: - Kiedy ujrzałem mundur 
żandarma na Hongu mimowolnie przypomniałem sobie pheniańskie więzienie. 

Przyznał, że tym razem był nieprzyjemny dla gościa, aczkolwiek przyszedł on 
przekazać pozdrowienia i powiedział, że jeśli on znowu do nas przyjdzie, trzeba mu okazać 
cieplejsze przyjęcie. 

 Hong Dżong U później odwiedzał nasz dom, i to nie rzadko. Pewnego razu ojciec 
naradzając się z matką - powiedział: 

 - Jeśli Hong Dżong U przychodzi aby poznać nasze sekrety, to ja przez niego będę 
dowiadywał się o tajemnicach żandarmerii. W przypadku niepowodzenia ja oczywiście 
będę w niebezpieczeństwie. Ale jeśli uda mi się wychować go na nowego człowieka, 
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będzie to nieoceniona pomoc dla naszej sprawy. Mieliśmy w Czungangu Kim Duk Su, w 
Phophyongu Hong Dżong U. Gdziekolwiek się znajdę widzę wokoło wojskową policję. 

Od tego dnia ojciec zaczął aktywnie oddziaływać na Hong Dżong U. Przestał się 
odnosić do niego z dystansem, jako do pomocnika żandarma. Teraz zaczął się do niego 
odnosić z życzliwością, jak do rodaka i współpatrioty, okazując mu ciepłą gościnność. 

Z kolei Hong zaczął stopniowo otwierać swoją duszę. Okazało się, że był on 
człowiekiem o lojalnym, narodowym sumieniu. Urodził się w Sunczhonie, w prowincji 
Południowy Phenian. W rodzinnych stronach zajmował się pracą na roli, czyli pracą w 
pocie czoła, a mimo to nie mógł związać końca z końcem. Wreszcie postanowił przystąpić 
do egzaminu na stanowisko pomocnika żandarma, aby choć tym sposobem wydostać się z 
nędzy. Kiedy zobaczył jak żandarmi i policjanci bestialsko tłumią demonstrantów w czasie 
pierwszomarcowego powstania, skruszony, że zgłosił się do wspomnianego egzaminu, 
postanowił znów zająć się uprawą roli. Ale oto przyszło zawiadomienie, że zdał egzamin, a 
po tym wezwanie na musztrę wojskową. I takim to zrządzeniem losu został pomocnikiem 
żandarma. 

Japońscy imperialiści zredukowali organa swej wojskowej policji we własnym kraju, 
podjęli natomiast realizację planu rozszerzenia i zwiększenia organów policyjnych, i to na 
dużą skalę w Korei, umacniając równocześnie żandarmerskie organy na obszarach 
przygranicznych. Uczynili to pod szyldem zreformowania "systemu administracyjnego". 
Towarzyszył temu pozorowany manewr polegający na przekształceniu "reżimu szabli" w 
"zarządzanie kulturowe". Większość Koreańczyków - pomocników żandarmów - 
mianowano policjantami, lub przemieszczono ich w rejony przygraniczne. W ten sposób 
Hong Dżong U skierowany został do Huczhangu. 

Pewnego razu przyszedł do ojca i wyraził gotowość zabrania broni z policji 
wojskowej i przystąpienia do ruchu niepodległościowego. 

Ojciec wysoko ocenił jego postanowienie, zdecydowanie i gotowość do poświęceń, i 
powiedział mu: 

- Bardzo to chwalebne, że postanowiliście uczestniczyć w ruchu niepodległościowym. 
Chociaż nałożyliście na siebie japoński mundur wojskowy, to nie splamiliście waszej 
duszy. Czyż my, dumni z liczącej pięć tysięcy lat historii swojego kraju możemy z 
założonymi rękami godzić się z narzuconym przez Japończyków niewolnictwem? Zresztą 
myślę, że korzystniejsze będzie jeśli będziecie pomagać naszej sprawie, kontynuując pracę 
na obecnym stanowisku. W mundurze żandarma możecie w wieloraki sposób być 
pomocnym ruchowi niepodległościowemu. 

W późniejszym czasie Hong Dżong U, stosownie do rady mojego ojca, aktywnie 
pomagał sprawie ruchów niepodległościowych. Często odwiedzał ojca i zawczasu 
informował o której godzinie, i którego dnia, będzie miał dyżur nadzorujący przeprawę, i 
proponował aby w tym czasie posyłać ludzi, którzy powinni się przeprawiać przez rzekę. 
W ten sposób niejednokrotnie zabezpieczał przeprawę rewolucjonistów na ten, czy tamten 
brzeg. 

Mój ojciec niejeden raz uniknął śmiertelnego niebezpieczeństwa dzięki staraniom tego 
człowieka. Kiedy uważał, że zaistniała niebezpieczna dla ojca sytuacja, zaraz przychodził 
do Badaogou i ostrzegał go: 

- "Bądźcie ostrożni, przyjdą policjanci" lub mówił do matki: - "Jeśli wróci do domu 
pan Kim Hyong Dżik, poradźcie mu aby wrócił na wieś i pozostał tam jeszcze kilka dni". 

Jednego dnia Hong Dżong U po otrzymaniu od naczelnika oddziału wojskowej policji 
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rozkazu, żeby dowiedział się o działalności uczestników ruchu niepodległościowego wśród 
Koreańczyków zamieszkałych na tym brzegu rzeki, przeprawił się do Badaogou. Tu 
zobaczył jak policjant z phophyongskiego posterunku kieruje się w stronę przeprawy, 
prowadząc mojego spętanego powrozem ojca. Przegradzając drogę policjantowi krzyknął 
do niego: 

- Ten pan, to nasz człowiek! Pracuje dla żandarmerii. Dlaczego samowolnie go 
aresztowaliście, nie meldując nam o tym? Na przyszłość jeśli pojawi się jakaś sprawa 
dotycząca pana Kima nie wtrącajcie się, najpierw zameldujcie mnie osobiście. 

Policjant poprosił o przebaczenie, kłaniając się do ziemi rozwiązał sznur, którym były 
skrępowane ojca ręce. W ten sposób ojciec uniknął grożącego mu niebezpieczeństwa. 

Pewnego razu żandarm pełniący służbę zameldował naczelnikowi oddziału, że doktor 
Kim w Badaogou wydaje mu się ideologicznie niepewnym i zaproponował, aby go wziąć 
na przesłuchanie. Wówczas Hong Dżong U pokazał mu księgę raportów policyjnych z 
różnymi zapisami "wywiadowczymi" i powiedział: 

- Wszystkie te dane otrzymałem od doktora Kima. Aby poznać prawdziwą naturę 
ideowców trzeba samemu udawać nieprawomyślnego. Doktor Kim wniósł duży wkład na 
użytek naszych spraw. 

 Te "dane wywiadowcze" były spreparowane przez samego Honga. 
 W maju 1923 roku likwidowano stanowiska pomocników żandarmów. Hong Dżong 

U przyszedł do mojego ojca i powiedział, że dalej nie może on już służyć w 
nieprzyjacielskich organach i chce uczestniczyć w ruchu o niepodległość, przenosząc się 
do Chin razem z rodziną. I w ten dzień dużo wysiłku kosztowało ojca aby odradzić mu ten 
zamiar. Ojciec powiedział mu: 

- Wróćcie do rodzinnych stron i pomagajcie po dawnemu naszej sprawie, pracując w 
policyjnych organach. Tym sposobem możecie nam okazać większą pomoc, chociaż nie 
wstąpicie do Armii Niepodległości. 

Ojciec poprosił także Honga aby - kiedy będzie już w rodzinnym kraju - wstąpił do 
Mangyongde i przekazał rodzicom pozdrowienia. Hong po powrocie do kraju wypełnił 
ojcowską prośbę. A następnie za radą ojca - podjął pracę jako policjant w ojczystym kraju. 
Od 1927 roku podlegał tephyongskiemu posterunkowi. Kilka razy prosił władze aby 
skierowano go do tej dzielnicy. Kiedy przybył do Tephengu od razu odwiedził mój 
rodzinny dom w Mangyongde i złożył noworoczne życzenia dziadkowi i babci. 
Towarzyszący mu służący z posterunku przyniósł im wino, wieprzowinę i pomarańcze. 
Wieś Mangyongde podlegała także kontroli tephyongskiego policyjnego posterunku. 

Aż do śmierci Hong Dżong U - stosownie do rady mojego ojca - zachował sumienie 
koreańskiego narodu. Niezmiennie i aktywnie ochraniał naszą rodzinę. Do tephyongskiego 
policyjnego posterunku przeniósł się aby ochraniać nasz dom w Mangyongde. Dopóki 
człowiek ten zajmował się sprawami we wsi Nam, mój dziadek i stryj Hyong Rok nie 
doznawali większych nieprzyjemności ze strony wrogów. Naczelnik dzielnicowego 
posterunku stale podkreślał, że członkowie rodziny Kim Hyong Dżika od dawna znani są z 
poglądów antyjapońskich, dlatego należy ich dokładnie śledzić i przeprowadzać u nich 
często rewizje. Ale Hong Dżong U każdorazowo uchylał się od tego, mówiąc że w 
rodzinie tej nie dzieje się nic szczególnego. 

W pierwszych dniach po wyzwoleniu kraju ludzie dookoła wyłapywali projapońskich 
osobników i nierzadko zawzięcie ich bili. Hong Dżong U nie spotkał się z 
prześladowaniami. Pracował w ojczystym kraju długo jako policjant, ale nie wyrządził 
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nikomu żadnej krzywdy i zamykał oczy na poczynania naruszające japońskie prawa. 
Dlatego też nie było powodu do znienawidzenia go. Oczywiście, był on podejrzany z 
powodu własnej biografii, ale nigdy i nikomu nie rozpowiadało tym, co on dawniej robił. 
Jakiś inny człowiek napisałby do mnie list, aby chociaż uwolnić się od podejrzeń, ale on i 
tego nie zrobił. 

Po upływie kilku lat od zakończenia Ojczyźnianej Wojny Wyzwoleńczej dałem 
swoim współpracownikom zadanie odszukania Hong Dżong U. Znaleźli go w Sunczhonie. 
Okazało się, że był on już starszym człowiekiem, któremu minęło 60 lat. Mimo wszystko 
wysłaliśmy go na naukę do prowincjonalnej szkoły przygotowującej kadry. Po ukończeniu 
tej szkoły żył skromnie i spokojnie, stosownie do swojej wrodzonej natury. Końcowe lata 
swojego życia poświęcił w całości pracy nad odnalezieniem śladów rewolucyjnej 
działalności mojego ojca. 

Takiemu człowiekowi jak Hong Dżong U, który postanowił żyć swoim duchem, 
mając własny punkt widzenia na interesy kraju i narodu, nie przeszkadzał nawet policyjny 
mundur i stanowisko policjanta. Rzecz nie w stanowisku czy uniformie, a w idei i duchu 
człowieka. 

Wychowanie dorastającego pokolenia nadal pozostawało w Badaogou problemem, 
przyciągającym niesłabnącą uwagę ojca. Także po tym, jak zmienił zawód nauczyciela na 
zawód "lekarza", dokładał ogromnych wysiłków na rzecz wychowania tego pokolenia, 
podobnie jak robił to podczas wykładów w szkole. Był przekonany, że można doprowadzić 
do niepodległości kraju i stworzyć potężne, bogate, suwerenne państwo. Jednak tylko 
wówczas, gdy dzięki szerokiej sieci szkół czy wieczorowych kursów, upowszechni się 
oświatę wśród szerokich mas, i w wyniku tego można będzie przygotować zdolne kadry w 
ilości niezbędnej krajowi. 

Latem 1924 roku w Sanyuanpu odbyło się letnie seminarium dla nauczycieli 
koreańskich szkół podstawowych. Ojciec wówczas opracował konkretną część nauczania i 
program wychowania muzycznego dla uczniów. 

Dzięki wysiłkom ojca w Badaogou założona została koreańska szkoła. Uczyli się w 
niej także młodzi ludzie i dzieci z Phophyongu. Przychodzili tu i uczyli się ojczystego 
języka. Przynosili ze sobą ryż i po lekcjach sami sobie gotowali jedzenie. 

Ojciec zawsze i wszędzie pouczał: 
 - "Wychowanie dorastającego pokolenia stanowi podstawę niezawisłości kraju i 

budownictwa państwowego. Człowieka niepiśmiennego można porównać do zwierzęcia. 
Tylko człowiek piśmienny zdolny jest potwierdzić swoją wartość i potrafi odzyskać 
utracony kraj". 

Głęboko w sercu moim utrwaliły się słowa ojca, jego mądre rady i zawsze pilnie się 
uczyłem. Szkoła podstawowa w Badaogou, do której uczęszczałem, była czteroletnią 
szkołą chińską. Wykładano w niej oczywiście w języku chińskim. Uczono wyłącznie 
chińskich przedmiotów. W miasteczku tym nie było dotychczas szkoły koreańskiej. 
Dlatego po powrocie do domu otrzymywałem od ojca indywidualne lekcje. Uczył mnie 
ojczystego języka, geografii i historii Korei. Często opowiadał mi o Leninie, Sun Yat-senie, 
Waszyngtonie i innych znanych ludziach w świecie. Wybrał kilka powieści i książek o 
postępowych treściach i udzielał mi systematycznie wskazówek przy ich czytaniu. Nigdy 
nie zaniedbywałem ich przeczytania, a następnie podzielenia się z nim o moich wrażeniach 
odniesionych przy czytaniu. Tym sposobem zmuszał on mnie do systematycznego czytania 
ojczystej i światowej literatury. Dzięki jego uwadze i trosce mogłem w tym okresie 
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przeczytać wiele książek o wartościowej treści, takie jak: "Wielcy ludzie Korei", 
"Biografia bohaterów Korei", "Historia rosyjskiej rewolucji i Lenin" i wiele innych. 
Czytałem także gazety i czasopisma. 

Ojciec ściśle kontrolował moje zajęcia. Był również taki przypadek, że ojciec nie 
cofnął się przed zadaniem mi oraz młodszemu bratu Czhol Dżu, a nawet stryjkowi Hwang 
Gwonowi, kary w postaci chłosty za nasze lenistwo w nauce. 

 Również matka poświęcała dużo uwagi moim zajęciom. Kiedy wracałem ze szkoły i 
chciałem iść w góry po drewno, mówiła: 

 - Nie trzeba abyś chodził po drewno. Lepiej się ucz. 
Zawsze zwracała ona uwagę na to, abym miał więcej czasu na naukę. Widząc więc jak 

stara się ona o mnie, a sama nie ma nawet przyzwoitego ubrania i doświadcza tylko 
samych zmartwień, marzyłem często o tym, czym mógłbym ją ucieszyć. Pewnego razu 
poszedłem do Phophyongu i kupiłem jej gumowe obuwie za pieniądze, które dała mi na 
zakup dla mnie sportowych pantofli. W odpowiedzi na to powiedziała mi: jesteś jeszcze 
mały, ale potrafisz już myśleć głęboko. Nie ważne jest to jakie mam obuwie, jestem 
zadowolona kiedy dobrze się uczycie i krzepko rośniecie. 

Matka robiła wszystko co było w jej mocy, abym rósł i miał czułe i wrażliwe serce, 
abym był wesoły i rześki. Dlatego mogłem rozwijać się bez mroków w duszy, z pogodnym 
optymizmem. Pamiętam, że podczas dziecinnych lat w Badaogou najwięcej swawoliłem 
niż kiedykolwiek przedtem. Czasami byłem sprawcą takich psot, na które dorośli wyrażali 
tylko zdumienie i osłupienie. Zresztą jakie to jest dzieciństwo bez psot! 

Wspominanie o zimie w Badaogou kieruje mnie ku dzieciństwu, które minęło 
siedemdziesiąt lat temu. Wówczas na zamarzniętej rzece Amnok wyrąbaliśmy dużą 
przeręblę o średnicy ponad metr, i stanąwszy na brzegu współzawodniczyliśmy w 
przeskakiwaniu przez nią. Mówiliśmy, że kto nie będzie w stanie przeskoczyć przez nią - 
nie będzie godny być w przyszłości bojownikiem koreańskiej armii. I jak wicher 
przelatywaliśmy nad przeręblą! 

Wytężaliśmy wszystkie siły aby nikt nie skompromitował się w tym 
współzawodnictwie. W przeciwnym razie jakimiś bylibyśmy bojownikami koreańskiej 
armii?! 

Kto jednakże miał za krótki krok, lub był trochę wylękniony, nie mógł przeskoczyć 
przez tak duży otwór i ... wpadał do wody! W tym dniu w domach, do których dzieci 
powróciły przemoknięte do nitki, rodziny narzekały susząc ich i mówiąc, że to wszystko 
przez tego Song Dżu z rodziny pochodzącej z Phenianu, że dzieci z całej wsi zamarzną. 
Krążyła też pogłoska, że Song Dżu jest przywódcą dzieciarni w Badaogou, dlatego więc 
dorośli z reguły wymieniali moje imię, kiedy użalali się na swoje dzieci. 

Niekiedy do późnej nocy bawiliśmy się w wojnę na górze za Badaogou, niepokojąc 
dorosłych nie na żarty. W takim przypadku musieli nieraz szukać nas do późnych godzin 
nocnych, rezygnując czasem ze snu. Takie przypadki często się powtarzały, i dorośli 
zaczęli ściślej nadzorować swoje dzieci. Ale nie można przecież zamknąć na kłódkę 
nieposkromioną dziecięcą duszę, bujającą wysoko w bezkresnych obłokach. 

Pewnego razu kolega z mojej klasy Kim Dżong Hang chwalił się, pokazując nam 
spłonkę zabraną ze skrzyni znajdującej się w jego domu. W tym domowym składzie leżały 
całymi stosami: broń, mundury i obuwie mające być przekazane do oddziałów Armii 
Niepodległości. Starsi bracia Kim Dżong Hanga zakupywali większe ilości roboczej 
odzieży, obuwia i innych rzeczy w magazynie pośrednika japońskiej firmy i przekazywali 
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je zbrojnym oddziałom. Aby zaopatrzyć Armię Niepodległości w niezbędne materiały, 
posiadali oni dwie łodzie i konia. Rozjeżdżając się po różnych miejscowościach - 
skupywali owe towary. 

W ten dzień bawiliśmy się koło podgrzewacza, gryząc pestki z dyni. Kim Dżong 
Hang gwizdał, przyłożywszy spłonkę do ust. Nagle spłonka eksplodowała. Dosięgnął ją 
trzaskający z kotła ogrzewacza żarzący się węgielek. Chłopiec został ranny w kilku 
miejscach. Jego starszy brat zawinął go w prześcieradło, zarzucił na siebie i przybiegł z 
nim do mojego ojca. 

Jeśliby do policjantów doszły słuchy, że chłopczyk został ranny wskutek wybuchu 
spłonki, sprowadziłoby to duże nieszczęście. Dlatego więc ojciec ponad dwadzieścia dni 
leczył go, ukrywając w swoim domu. Po tym wydarzeniu dowiedziałem się, że rodzina 
Kim Dżong Hanga to ludzie o patriotycznym nastawieniu, uczciwi handlowcy, 
zaopatrywujący oddziały Armii Niepodległości w materiały wojskowe. 

Lata owe były latami pełnymi przygód, niekiedy niezbyt rozumnych. Lecz nawet i w 
takich dniach nie opuszczała mnie ciążąca mi myśl o jednym. W miarę jak stawałem się 
coraz starszy, w mojej duszy narastał coraz większy żal i tęsknota za ujarzmionym krajem. 

 
 
5. "Pieśń o rzece Amnok" 
 
W jednym z pierwszych dni 1923 roku ojciec posadziwszy mnie przed sobą zapytał: 
- Co ty będziesz dalej robił, przecież niedługo skończysz pod stawową szkołę? 
Opowiedziałem o swoim zamiarze kontynuowania nauki, co było także skrytym 

marzeniem moich rodziców. Było mi jednak nieco dziwne: dlaczego raptem takie 
niespodziewane pytanie o moją przyszłość? 

Ojciec patrzył na mnie z poważnym wyrazem twarzy i powiedział, że będzie lepiej 
abym dalej uczył się w Korei. Słowa jego były dla mnie jak grom z jasnego nieba. Aby 
uczyć się w Korei trzeba opuścić rodziców. Taki pomysł nigdy mi nawet nie przychodził 
do głowy. 

Zdziwiła się również takiej radzie i matka zajmująca się tuż obok szyciem i zabrała w 
tej sprawie głos: 

- Nie można by posłać go na naukę gdzieś bliżej, w jakieś mniej odległe miejsce? 
Przecież on jeszcze ma tak mało lat. 

Ojciec jednak był nieugięty. Widocznie dawno już tak postanowił. Powtarzał przy tym 
parokrotnie: 

- Trzeba obowiązkowo posłać Song Dżu do Korei, mimo że teraz nas to może 
martwić, powodować uczucie jakiejś pustki. 

W ogóle to mój ojciec nigdy nie cofał swojego słowa. Z całą powagą powiedział do 
mnie: 

- Ty już od maleńkości doznawałeś wielu niedostatków i biedy wraz z nami, 
przenosząc się z miejsca na miejsce. Pojedziesz znowu do Korei. Być może czekają cię 
tam jeszcze większe udręki i cierpienia. No, ale ojciec postanowił wysłać cię do Korei. Kto 
urodził się w Korei - powinien dobrze znać Koreę. Jeśli ty w Korei należycie zrozumiesz 
dlaczego nasz kraj skazany został na zagładę, to będzie to już wielkim sukcesem. Idź do 
rodzinnego kraju i doświadcz na sobie całej goryczy i tragedii naszego narodu. Wówczas 
będziesz wiedział co należy robić. 
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I ja - stosownie do polecenia ojca - powiedziałem, że uczynię to co on mi każe. Będę 
się uczył w Korei. 

W owych czasach koreańskie dzieci wywodzące się z bogatych rodzin, wyjeżdżały na 
naukę za granicę. Wielu myślało, że aby zdobyć wykształcenie, wiedzę, trzeba jechać do 
takich krajów jak USA czy Japonia. Takie było wtedy dość ogólne nastawienie. Tak więc 
ja udawałem się do Korei, podczas gdy inni wyjeżdżali za granicę. 

Rozumowanie ojca było niezwykle osobliwe. Do dzisiaj myślę, że ojciec miał rację 
posyłając mnie wtedy do Korei. Kazał mi - a wówczas nie miałem jeszcze pełnych 
dwunastu lat - samotnie pokonać drogę liczącą tysiące li, prowadzącą przez tereny 
wówczas niemal bezludne. Mój ojciec był człowiekiem o niezwykłym charakterze. Ten 
jego charakter, teraz można to powiedzieć z całą pewnością, dodawał mi sił, umacniał we 
mnie wiarę. 

Właściwie mówiąc, owładnęły mną wówczas także niezwykłe uczucia. Wszystko 
oczywiście będzie wyglądało dobrze: zobaczyć Ojczyznę i uczyć się na Jej łonie. Martwiło 
mnie tylko jedno: żal mi było rozstawać się z rodzicami i młodszymi braćmi. Jednak 
bardzo pragnąłem być w rodzinnej wsi. Tęsknota za Ojczyzną uparcie przeplatała się z 
nieodłączną myślą o rozstaniu z ciepłym, rodzinnym otoczeniem. Nękany duchowymi 
wahaniami przez kilka dni żyłem w rozterce. 

Matka proponowała aby wysłać mnie później - niech chociaż pogoda będzie 
cieplejsza. Miała bowiem powody do niepokoju. Wszak byłem jeszcze jej zdaniem za 
młody. Żal jej więc było wyprawiać mnie samego w drogę liczącą tysiące li. Ale ojciec z 
tymi sugestiami się nie zgodził . 

Głęboko w duchu niepokojąc się o mnie, matka przez całe noce aż do świtu szyła 
turumagi (koreański wierzchni kaftan - red.) i skarpety, abym mógł wyruszyć w 
wyznaczony przez ojca dzień. Postanowienie jego przyjęto - ikr o p k a! No i matka już się 
temu nie sprzeciwiała. To była także cecha mojej matki. 

 Nadszedł dzień kiedy trzeba było ruszyć w drogę. Ojciec mimo wszystko zapytał: 
 - Czy jesteś w stanie pokonać te tysiące li od Badaogou do Mangyongde? 
 Odpowiedziałem: - Tak. Pokonam. 
Wówczas ojciec narysował w moim notesie marszrutę wyprawy. Dokładnie wytyczył 

mi drogę: od Huczhangu do jakiegoś-tam miejsca, od Hwaphyongu do jakiegoś-tam itd. 
itp., od punktu do punktu i określił odległości między nimi, po ileś-tam li. Polecił mi 
zatelegrafować dwa razy - pierwszy telegram nadać z Kanggie, a drugi z Phenianu. 

Wyruszyłem z Badaogou w ostatni dzień stycznia według kalendarza księżycowego 
(16 marca wg kalendarza słonecznego). Od rana srożyła się zawieja. W tym dniu moi 
koledzy mieszkający w Badaogou przeprawiwszy się przez rzekę Amnok odprowadzili 
mnie na południe od miasteczka Huczhangu około 30 li. Towarzyszyli mi tak życzliwie, że 
gotowi byli iść ze mną choćby całą moją drogę. Z trudem przekonałem ich aby wrócili do 
domów. 

Po drodze nachodziły mnie różne myśli. Z tysiąca li jakie były przede mną do 
pokonania, ponad pięćset stanowiły strome góry i szczyty, których zapewne nie dotknęła 
jeszcze ludzka stopa. Nie było mi lekko przejść samemu przez te strome góry. W lasach 
ciągnących się po obu stronach drogi od Huczhangu do Kanggie, w biały dzień grasowały 
drapieżne zwierzęta. Sporo wycierpiałem pokonując tę drogę! No i jak się umęczyłem 
przechodząc przełęcze Czik i Ke (Myongmun). Cały dzień forsowałem przełęcz Ogasan. 
Końca nie było widać tym przełęczom. Po pokonaniu jednej pojawiały się nowe. Kiedy 
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przeszedłem przełęcz Ogasan nogi mi obrzmiały. Na szczęście u podnóża przełęczy 
spotkałem się z jakimś przyjaznym starszym człowiekiem. Posadził mnie i stopy moich 
nóg przypiekł zapałkami. W ten sposób pomógł w zagojeniu bąbli na nich. 

Po przebyciu przełęczy Ogasan, idąc przez Wolthan, Hwaphyong, Huksu, Kanggie, 
Songgan, Czonczhon, Koin, Czhongun, Hyczhon, Hyangsan, Kudżang - dotarłem do 
Keczhonu. A stąd już jechałem pociągiem do Mangyongde. 

Na odcinku od Keczhonu do Sinandżu biegła kolej wąskotorowa, po której kursował 
zwyczajny pociąg z parowozem angielskiej produkcji "Nikisza". Od Sinandżu do Phenianu 
była już linia szerokotorowa, taka jak obecnie. Bilet za przejazd od Keczhonu do Phenianu 
kosztował 1 won 90 czon. 

Wśród tych, których spotkałem w czasie liczącej tysiące li drogi, było wielu dobrych 
ludzi. Pewnego dnia wynająłem sanie u jednego chłopa, gdyż bardzo bolały mnie nogi. 
Żegnając się z nim chciałem mu dać pieniądze na to, że tak mi pomógł w drodze, ale on 
nie tylko, że nie przyjął zapłaty, ale na odwrót - kupił mi za te pieniądze cukierki. 

Nie mogę także zapomnieć gospodarza zajazdu w Kanggie. Dotarłem do tego miasta 
późnym wieczorem i kiedy zaszedłem do owego zajazdu, on sam wyszedł do bramy i 
serdecznie mnie przyjął. Był niewysokiego wzrostu, w koreańskich spodniach i kurtce, z 
włosami przystrzyżonymi według zachodniej mody. Był uprzejmy i towarzyski. 
Powiedział, iż otrzymał telegram od ojca, i czekał na mnie. Jego starsza już matka bardzo 
się ucieszyła z mojego przybycia. Szanowała ona mojego ojca. Nazywała go: "pan Kim". 
Przywitała mnie jakby swego rodzonego wnuczka, mówiąc: przed czterema laty, kiedy to 
odjechałeś razem z ojcem do Czungangu, byłeś jeszcze małym chłopcem, a dzisiaj widać, 
że już wyrosłeś! 

Ugotowała zupę z wcześniej przygotowanym boczkiem wołowym, upiekła śledzia i 
karmiła tym tylko mnie, nie dając ani kęsa swoim dzieciom. A w nocy podała mi nową 
kołdrę. Odnosili się oboje do mnie z ogromną gościnnością, jak do najbardziej pożądanego 
gościa. 

Z rana poszedłem na pocztę i - stosownie do polecenia ojca posłałem telegram do 
rodziców w Badaogou. Każda zgłoska w telegramie kosztowała 3 czony. A w przypadku 
gdy w tekście było ponad 6 zgłosek - brano jeszcze po jednym czonie więcej za każdą 
sylabę. Stąd więc napisałem na blankiecie sześć sylab, tj. znaków: "kan ge mu sa to czhak" 
(szczęśliwie dotarłem do Kanggie - red.). 

Następnego dnia gospodarz zajazdu poszedł na dworzec autobusowy, aby mi pomóc 
odjechać samochodem. Po powrocie powiedział, że samochód zamówił, ale z powodu jego 
awarii trzeba będzie tu zaczekać jeszcze około dziesięciu dni. Proponował aby pozostać w 
jego domu bez skrępowania, jak u swojej rodziny. Byłem mu bardzo wdzięczny za 
wyświadczone mi przysługi, ale musiałem się śpieszyć. 

Nie miałem czasu czekać. Wówczas więcej mnie już nie namawiał. Podarował mi 
dwie pary słomianych łapci i wyszukał dla mnie woźnicę, jadącego w kierunku przełęczy 
Ke. 

Podobnie życzliwym był również gospodarz hotelu "Soson" , położonego na przeciw 
keczhońskiego dworca. Zatrzymując się w tym hotelu zamówiłem kaszę - po 15 czon za 
miskę. Kaszę w hotelu dzielili według gatunków: najtańsza kosztowała właśnie 15 czon. 
Ale gospodarz hotelu, nie zważając na to, podawał mi kaszę w cenie 50 czonów. 
Odmawiałem, mówiąc że nie mam tyle pieniędzy. On jednak nalegał, mówiąc: masz, jedz. 
I przy tym nie wziął ode mnie żadnych pieniędzy. 
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Nocą w hotelu wydawano miękką pościel i po dwa wełniane koce. Brano za to po 
około 50 czon. Podliczyłem swoje pieniądze jakie miałem. Nie mogłem sobie za dużo 
pozwolić. A poza tym dlaczego miałem brać aż dwa koce? Poprosiłem tylko o jeden. 
Gospodarz jednak i tym razem nie wziął ode mnie zapłaty, a dał dwa koce, mówiąc: 

- Wszyscy goście biorą pościel i po dwa koce. Nie można pomijać ciebie. 
Chociaż Koreańczycy, pozbawieni Ojczyzny, żyli w biedzie i w zrujnowanym kraju, 

ale wciąż trwali w swojej naturalnej dobroci, w przyjaźni i w człowieczeństwie, 
zachowując przemiłe obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak się dzieje od 
niepamiętnych czasów. Jeszcze w początkach bieżącego stulecia w naszym kraju pod-
różowało się bez pieniędzy. Przyjeżdżających gości żywiono, udzielano im noclegów, nie 
żądając zapłaty. Takie były stare obyczaje w Korei. I takich to obyczajów bardzo nam 
zazdrościli ludzie Zachodu. 

I ja, w czasie drogi, liczącej tysiące li, niezbicie przekonałem się o tym, że koreański 
naród to ludzie o wielkim sercu i wspaniałej postawie moralnej. 

Zarówno gospodarz hotelu "Soson", jak i gospodyni zajazdu w Kanggie oraz oberża w 
Czungangu podporządkowane były kierownictwu i wpływom mojego ojca. Zawsze i 
wszędzie miał on takich zwolenników i bliskich przyjaciół. Przekonałem się o tym jeszcze 
wówczas, kiedy jako siedmioletni chłopiec jechałem do Czungangu. 

Spotykając się z tymi, którzy przyjmowali naszą rodzinę i troszczyli się o nią, jak o 
swoich krewnych, myślałem: kiedy właściwie mój ojciec zdążył zbliżyć do siebie tak 
licznych przyjaciół? Jaką daleką drogę pokonał dla pozyskania sobie takich towarzyszy?! 

Jego przyjaciele byli wszędzie. Także na obczyźnie korzystał z ich pomocy i poparcia. 
I mnie właśnie okazywali oni dużą pomoc. 

Ze wspomnień czasu kiedy wędrowałem tysiące li, do tej pory nie zatarło się w mojej 
pamięci miasto Kanggie. W tym mieście, gdzie cztery lata temu świeciły w domach 
kaganki, zapłonęło nagle jaskrawe światło elektryczne. Mieszkańcy Kanggie cieszyli się, 
że przeprowadzono tu elektryczność, ale mnie było smutno i ciężko na widok jego ulic, na 
których dominował - jakby pod napływem fali nieczystości - tak obcy nam japoński styl 
życia. 

Głęboko zapadł mi w serce prawdziwy sens Płomiennych słów ojca: "znać Koreę", 
które wyrzekł odprawiając mnie do kraju. Głęboko wnikając w sedno tych słów, uważnie 
śledziłem tragiczny los Ojczyzny. 

Dla mnie podróż przez tysiące li, była swego rodzaju wielką szkołą życia, uczącą 
mnie poznawać Koreę, poznawać nasz naród. 

Wieczorem 29 marca ] 923 roku po 14 dniach od wyruszenia z Badaogou przybyłem 
do Mangyongde i wszedłem na podwórze rodzinnego domu. Babcia przędząca na 
kołowrotku w przedpokoju wyskoczyła na podwórze nie zakładając nawet butów na nogi i 
wzięła mnie w objęcia. Posypały się pytania: 

 - Z kim przyszedłeś? Jakim sposobem się tu dostałeś? Czy rodzice są zdrowi? 
 Babcia zasypując mnie pytaniami nie dawała mi dojść do słowa, tak była uradowana 

z mojego przybycia. 
Wyskoczył na podwórze również i dziadek, który plótł słomianą matę w pokoju. 

Powiedziałem im, że przyszedłem sam, i do tego pieszo. Babcia własnym uszom nie 
wierzyła. 

- O Boże! Czy to prawda? - zawołała z powątpiewaniem. Twój ojciec straszniejszy od 
tygrysa! Mówiła, jakby przerywając sama sobie, i cmokała językiem. 
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Zebrała się cała rodzina słuchając moich opowiadań i przegadaliśmy całą noc. 
 Góry i rzeki były jak przedtem ciche, miłe i przepiękne. Tylko postępujące we 

wszystkich zakątkach wsi ślady ubóstwa widoczne były jeszcze bardziej niż przedtem. 
W Mangyongde przebywałem kilka dni. Przyjęty zostałem do piątek klasy 

czhandokskiej szkoły, w której dziadek ze strony matki był zastępcą dyrektora do spraw 
administracyjnych. Tak więc zacząłem się uczyć w Ojczyźnie, mieszkając w domu 
rodziców matki w Czhilgolu. 

W tym czasie rodzinie matki trudno było wziąć mnie na swoje utrzymanie. 
Przeżywała jeszcze trudności związane ze sprawą brata matki Kang Dżin Soka. Po jego 
aresztowaniu i uwięzieniu nasilił się policyjny nadzór i samowola. A przy tym jego 
zdrowie było mocno nadszarpnięte. Martwiło to całą rodzinę, która i tak ledwo wiązała 
koniec z końcem, odżywiając się rzadką polewką z nieoczyszczonego zboża i ugotowaną 
na parze kaszą z serwatką z sojowego twarogu. Praca młodszego wuja ze strony matki 
tylko na roli nie mogła zapewnić chociażby jakiej takiej wegetacji. Dlatego zajmował się 
on także przewożeniem różnych ładunków na furmance. I tak jakoś wiązali koniec z 
końcem. Wszelako w mojej obecności rodzina nie pokazywała tego po sobie, że żyje w 
takiej nędzy. Wszelkimi sposobami pomagała mi, abym całkowicie poświęcił się nauce. 
Wydzieliła specjalnie dla mnie wewnętrzną izbę głównego budynku, oświetloną lampą 
naftową i podścieliła mi matę. Przychodzili do mnie moi koledzy wtedy, kiedy tylko 
zechcieli, gromadą, po trzy i cztery osoby i zawsze byli przyjmowani z życzliwością. 

Czhandokska szkoła była to prywatna, postępowa instytucja, założona przez mojego 
dziadka ze strony matki, współdziałającego z innymi wybitnymi ludźmi Czhilgolu, jako 
ośrodek patriotycznego ruchu, promującego rozwój kultury i oświaty. Celem tej szkoły 
było przyczynianie się do przywrócenia suwerenności narodowej. 

U schyłku istnienia starej Korei i po aneksji Korei przez Japonię w naszym kraju 
aktywizował się ruch mający na celu szerzenie patriotycznej oświaty, jako składowej 
części walki o ocalenie Ojczyzny. Ludzie o nastawieniu pionierskim i patrioci w głębi 
serca przekonani byli, że główną i zarazem hańbiącą przyczyną utraty suwerenności 
narodowej jest zacofanie kraju. Zrozumieli dogłębnie, iż tylko oświata stanowić będzie 
podstawę dla umacniania swoich sił, że bez rozwoju oświaty nie można osiągnąć ani 
niepodległości kraju, ani unowocześnienia społeczeństwa. Dlatego właśnie rozwijano 
powszechnie w kraju ruch na rzecz tworzenia prywatnych szkół. 

Czołowymi działaczami tego ruchu byli: An Czhang Ho, Li Dong Hwi, Li Sung Hun, 
Li San Dże, Ju Gil Dżun, Nam Gung Ok i inni zwolennicy ruchu walczącego o 
patriotyczną oświatę. Ruch ten wspierały także aktywnie towarzystwa naukowe, zakładane 
w różnych rejonach kraju. W szczytowym okresie rozwoju tego ruchu stawiającego sobie 
za cel upowszechnienie oświaty i kultury, który objął cały kraj, pojawiło się tysiące 
prywatnych szkół. Doprowadziło to do przebudzenia w całym narodzie intelektu, 
dotychczas drzemiącego w pętach feudalizmu, do otrząśnięcia się z tego letargu. W tym 
właśnie okresie wiejskie szkoły, które dotychczas nauczały doktryny Konfucjusza i 
Mencjusza, przeobrażano w instytucje o nowoczesnym programie edukacyjnym oraz 
zachęcano młodsze generacje do rozniecania w sobie ducha patriotyzmu. 

Wszyscy przywódcy narodowego ruchu bez wyjątku uważali oświatę za punkt 
wyjściowy ruchu na rzecz niepodległości, i koncentrowali na tym odcinku cały swój umysł, 
energię i środki finansowe. 

Kim Gu14, który nieustannie stał za kulisami takich wstrząsających wydarzeń jak 
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czyny Li Bong Czangal5 i Jun Bong Gilal6, uważając terroryzm za podstawowe narzędzie 
ruchu o niepodległość, także początkowo rozwijał działalność oświatową w prowincji 
Hwanghe. Również An Dżung Gun był nauczycielem uczącym dzieci w założonej przez 
siebie szkole w rejonie Nampho. 

Spośród prywatnych szkół powstałych w zachodniej części Korei, szeroki rozgłos 
uzyskały: tesongska szkoła w Phenianie, założona z inicjatywy An Czhag Ho i osańska 
szkoła w Ożong, zbudowana kosztem prywatnych środków Li Sung Huna. Ze szkół tych 
wyszło wielu wybitnych bojowników ruchu niepodległościowego, a także wielu in-
telektualistów. 

Dziadek ze strony matki przykazywał mi uczyć się pilnie, aby stać się prawdziwym 
patriotą. Mówił: jeśli pojawi się w czhandokskiej szkole druga taka osobowość jak An 
Dżung Gun, to dla szkoły będzie to zaszczytem. Ja zaś odpowiadałem mu, że nawet jeśli 
nie mógłbym zostać tak zasługującym na pochwałę męczennikiem jak An Dżung Gun, to 
będę starał się zostać takim patriotą, który gotów jest oddać życie w imię niepodległości 
kraju. 

Spośród prywatnych szkół zachodniej części Korei, czhandokska szkoła słusznie 
uznawana była, ze swymi przeszło 200 uczniami, jako duża i nowoczesna. Szkoła ta mogła 
szerzyć oświatę również wśród okolicznej ludności. Oto dlaczego ludność i wpływowi 
ludzie Phenianu i jego okolic ożywieni duchem społecznikowskim, przywiązywali do niej 
ogromne znaczenie i nie szczędzili żadnych środków na jej wspieranie. 

Pek Son Heng także ofiarowała dużą sumę pieniędzy na fundusz czhandokskiej szkoły. 
Kobieta ta znana była bardziej jako wdowa Pek, niż pod owym pełnym nazwiskiem. Za 
swą charytatywną działalność prowadzoną przed wyzwoleniem kraju, zyskała sobie 
szeroki rozgłos wśród ludności Phenianu. Owdowiała, kiedy nie miała jeszcze dwudziestu 
lat. Dochowując wierności mężowi, dożyła podeszłego wieku - 80 lat. Stała się bogata 
dzięki oszczędzaniu grosz do grosza. 

Sposób dorobienia się przez nią pieniędzy był nader śmiały i osobliwy. W wyniku 
tego stała się ona obiektem zainteresowania publicznego. Skaliste wapienne wzgórza (dziś 
baza przedsiębiorstwa cementowego), na które nikt nie zwracał uwagi, kupiła za bezcen, a 
następnie sprzedała je japońskim kapitalistom kilkadziesiąt razy drożej niż ją to 
kosztowało. Kobieta ta, która nawet nie umiała posługiwać się liczydłem, odniosła 
korzyści wręcz bajeczne, robiąc interesy z japońskimi kapitalistami w czasach, gdy 
społecznym oburzeniem i odrazą otoczone były kręgi zdrajców, którzy sprzedali cały swój 
kraj właśnie japońskim imperialistom, podpisując świstek papieru. Oto dlaczego ludzie 
znajdywali przyjemność mówienia o niej tak, jakby była ona wielką wojenną bohaterką. 

Ludzie z szacunkiem odnosili się do niej, gdyż przeznaczała ona ogromne fundusze na 
rzecz wspólnoty społecznej. Dysponowała wielkimi pieniędzmi, ale sama nigdy nie 
szukała własnej chwały i dobrobytu. Wiodła skromny tryb życia: rankiem lekkie śniadanie, 
wieczorem -lekka kolacja. Z całym oddaniem ofiarowywała oszczędzane przez całe życie 
pieniądze na użytek społeczny. Za jej pieniądze zbudowany został most, wzniesiona 
została wielka budowla pheniańskiego domu spotkań. Do dnia dzisiejszego zachował on 
swój pierwotny wygląd, stojąc na przeciw pawilonu Pyongwan Dżongu. 

Po upływie zaledwie kilku dni od rozpoczęcia nauki, pewnego dnia dziadek przyniósł 
mi podręczniki do piątej klasy. Wziąłem stertę tych podręczników i w podnieceniu 
zacząłem je przeglądać strona po stronie. Oto "Czytanki z Ojczystego języka". Wziąłem je, 
przerzuciłem kartki i... toż to podręcznik języka japońskiego! Oburzyłem się. Wszak 



 

 

54

54

japońscy imperialiści narzucali naszemu narodowi swój język aby przeobrazić 
Koreańczyków w poddanych cesarza Japonii. Od pierwszych dni okupacji Korei zabraniali 
Koreańczykom używania ich własnego języka, proklamując natomiast japoński, jako 
oficjalny język w urzędach, sądach i w szkołach. 

Zapytałem dziadka dlaczego podręcznik japońskiego języka nosi tytuł "Ojczysty 
język"? Wydobył wówczas z siebie zaledwie ciche westnienie. Sięgnąłem po scyzoryk i 
zeskrobałem słowo "Ojczysty", a w jego miejsce napisałem "Japoński". "Czytanki z 
Ojczystego języka" stały się raptem "Czytankami z Japońskiego języka". Do takiej 
zuchwałości zmusiła mnie chęć wyrażenia sprzeciwu wobec prowadzonej przez Japonię 
polityki asymilacyjnej. 

Po kilku pierwszych dniach nauki w czhandokskiej szkole zauważyłem kilkoro dzieci, 
które w klasie, na ulicy i w miejscach zabaw mówiły po japońsku. Były nawet takie, które 
innych uczyły języka japońskiego. A prawie nie było dzieci wstydzących się tego, lub by 
się temu sprzeciwiały. Widocznie uważały one, że ojczysty język znikł, skoro był pod 
obcym panowaniem. 

Za każdym razem, gdy spotykałem się z dziećmi, które chciały się uczyć języka 
japońskiego mówiłem im, że Koreańczycy powinni rozmawiać w swoim rodzinnym języku. 

W tym dniu, gdy przyszedłem do Czilgolu po powrocie z Badaogou do Ojczyzny, 
mieszkańcy wsi zebrali się w domu rodziców mojej matki, aby posłuchać o aktualnej 
sytuacji. Przy okazji zwracali się do mnie z prośbą, abym mówił po chińsku. Skoro ty kilka 
lat mieszkałeś w Mandżurii, to znaczy, że powinieneś dobrze mówić po chińsku. Także i 
dzieci z czhandokskiej szkoły bez przerwy prosiły mnie, abym ich uczył języka chińskiego. 
Ale ja za każdym razem odmawiałem, mówiąc im: mamy swój przepiękny język i po co 
mamy rozmawiać  w cudzym? 

Po powrocie do Ojczyzny tylko raz rozmawiałem po chińsku. Pewnego dnia młodszy 
wuj ze strony matki zaproponował mi pójście na zwiedzanie miasta. Zapracowany po uszy 
rzadko do niego chodził. Jednak tegoż dnia znalazł specjalnie dla mnie sporo czasu. I po-
wiedział: 

- Wróciłeś do rodzinnej wsi po długim czasie, pójdziemy zatem dziś do miasta i zjemy 
tam obiad. 

No i poszliśmy do Phenianu. Po obejrzeniu miasta zaszliśmy do chińskiej restauracji 
w Zachodnim Phenianie, tam, gdzie dzisiaj znajduje się hotel "Bonghwasan". W ówczesne 
czasy było tam mnóstwo chińskich kuchni. 

 Gospodarze restauracji stojąc w drzwiach uprzejmie zapraszali gości, grzecznie 
zwracając się do nich: Witajcie! Witajcie!, rywalizując między sobą w sposobach 
przyciągnięcia konsumentów. 

Gospodarz jadłodajni, do której weszliśmy, zwracał się do nas łamanym językiem 
koreańskim, pytając co chcemy zamówić. Dla jego własnej wygody zrozumiale po chińsku 
odpowiedziałem: 

- Dwie porcje chińskich, słodkich racuszków. 
Oczy wyszły mu na wierzch. Ty pewnie jesteś chińskim uczniem? - zapytał. 
Odpowiedziałem, że nie jestem żadnym chińskim uczniem, lecz kilka lat mieszkałem 

w Mandżurii. Trochę z nim pogawędziłem po chińsku. Właściciel tej restauracji bardzo się 
ucieszył, że w tak młodym wieku i tak dobrze władam chińskim! Wzruszył się nawet do 
łez z tęsknoty za swoją ojczyzną, którą przypomniał mu uczeń z Mandżurii. I przyniósł 
nam nie tylko słodkie racuszki, ale także i nie zamawiane przez nas danie. Postawił to na 
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stole i życzył nam dobrego apetytu. Wymawialiśmy się od przyjęcia tego ugoszczenia, ale 
na usilną jego prośbę trzeba było wszystko to zjeść. Chcieliśmy płacić, ale odmówił 
przyjęcia zapłaty, nawet za zamawiane przecież przez nas racuszki. 

Wracając do domu wuj głośno się śmiał i mówił: 
- Chciałem cię dzisiaj poczęstować i zabrałem ze sobą do miasta, a stało się odwrotnie. 

To ty mnie poczęstowałeś! 
 Opowiedział o tym komuś i wiadomość ta rozeszła się po całej wsi... 
 Zgodnie z moim życzeniem zapisany zostałem do klasy, którą kierował pan Kang 

Riang Uk. 
Przeniosłem się do Czhilgolu po kilku dniach, wkrótce po tym, jak Kang przerwawszy 

nauczanie w sungsilskiej szkole został nauczycielem w czhandokskiej szkole. Z 
ubolewaniem opowiadał, że opuścił szkołę bo nie miał czym płacić za naukę. Żył w takim 
ubóstwie, że jego żona Song Sok Dżong wyprowadziła się z jego domu i przez pewien 
czas zamieszkała u swoich rodziców, którzy upominali ją surowo: możesz być niedobrą 
żoną, pozbawioną jakiejś ludzkiej moralności i braku poczucia przyzwoitości, ale jak 
śmiesz rzucać męża dlatego, że nie potrafisz znieść nędzy! Ileż rodzin żyje w Korei, które 
nie byłyby tak biedne jak on? Widocznie oczekiwałaś, że wyjdziesz za mąż, posadzą cię na 
złotym dywaniku, podadzą śnieżno-biały ryż i wodę z miodem do picia? Krótko mówiąc - 
natychmiast wracaj do męża i przeproś go! 

I wróciła. Oto w jakim położeniu znajdowała się rodzina Kang Riang Uk. 
Jego żonę nazywaliśmy "Sukczhońską Cioteczką". Jej rodzina pochodziła z 

Sukczhonu, prowincji Południowy Phenian. Za każdym razem, kiedy tam bywałem, to 
"Sukczhońska Cioteczka" obowiązkowo zawsze poczęstowała mnie ugotowaną na parze 
kaszą z serwatką z sojowego twarogu. Jaka smaczna była ona wówczas! 

Pewnego razu po wyzwoleniu kraju przebywałem u Kang Riang Uka, aby złożyć mu 
życzenia w dniu jego urodzin. Wspominaliśmy z jego małżonką tę kaszę, jaką częstowała 
mnie ona w latach nauki w czhandokskiej szkole. 

- Cioteczko! Do tej pory wspominam tę kaszę z serwatką z sojowego twarogu, jaką 
częstowałaś mnie w Czhilgolu. Z jakim apetytem ją jadłem! Ponad dwadzieścia lat 
spędziłem na obczyźnie, i nie zdążyłem ci podziękować. Proszę teraz przyjąć 
podziękowanie za te poczęstunki! 

Zdumiona odpowiedziała na to ze łzami w oczach: 
- "Co ty mówisz? Jakie to było ubóstwo! Moja rodzina była tak biedna, że jedyne, 

czym mogłam poczęstować, to właśnie ta kasza z serwatką z sojowego twarogu. Nie wiem 
co mam na to odpowiedzieć". I nakrywając do stołu przynosiła przygotowane przez siebie 
jedno danie za drugim. Częstując zaś mówiła, że to odpłata za jej dawne zaniedbanie w 
stosunku do mnie, że kiedyś tak mamie mnie częstowała. "'- 

Pewnego razu z okazji moich urodzin przysłała mi wódkę "Pekhwadżu" (wódka ze stu 
kwiatów - red.), swojej własnej roboty, tj. wódkę jakby skomponowaną ze stu kwiatów. 
Taka wykwintna nazwa zaciekawiła mnie szczerze, no ale kieliszka wznieść nie mogłem. 
Przed moimi oczami stanęły obrazy dawnej "Ciotuni", która bez przerwy głodowała i nie 
była w stanie chociaż raz skosztować ryżu. 

Dla mnie, jako człowieka doświadczonego do szpiku kości wielu goryczami i 
cierpieniami narodu pozbawionego Ojczyzny, każde drzewo, każda trawka, każdy kłosek 
ziarna w rodzinnym kraju, były po wielokroć droższe niż przedtem. Tak się za nimi 
stęskniłem. 
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Co więcej, wspominam, jak nasz nauczyciel Kang Riang Uk stale wzbudzał u swoich 
uczniów samoświadomość narodową. Dlatego też w rodzinie i w szkole codziennie 
znajdowałem się pod patriotycznym wpływem. W tym okresie nasz nauczyciel często 
organizował odległe spacery, wycieczki i przejażdżki, aby głębiej wszczepiać w serca 
uczniów uczucie patriotyzmu. 

Wśród wielu wydarzeń tego czasu najbardziej ze wszystkich utrwaliła mi się 
wycieczka na górę Czonbangu w prowincji Hwanghe. 

Po wyzwoleniu kraju często spotykaliśmy się przy pracy z Kang Riang Ukiem, który 
był Sekretarzem Generalnym Stałego Komitetu Najwyższego Zgromadzenia Ludowego i 
Wiceprezydentem Republiki. Z głębokim uczuciem wspominaliśmy nasze wycieczki i 
przejażdżki w latach nauki w czhandokskiej szkole, buddyjską świątynię Sonbulu i 
pawilon widokowy Nammun na górze Czonbang, które wówczas zwiedzaliśmy. 

Wśród wspomnień o dniach nauki w czhandokskiej szkole nie zacierają się w mojej 
pamięci także lekcje śpiewu, których udzielał nam Kang Ryang Uk. Lekcja śpiewu - była 
to jedna z najbardziej popularnych lekcji, jakich oczekiwaliśmy zawsze z największym 
utęsknieniem. 

Kang Ryang Uk był świetnym tenorem, na pewno lepszym niż wielu profesjonalistów. 
Kiedy on śpiewał takie pieśni jak: "Naprzód" i "Dziecięca patriotyczna pieśń", cała klasa 
słuchała z zapartym tchem. 

Spoglądając wstecz z zadowoleniem myślę, że melodie tych pieśni, których uczył nas 
nasz nauczyciel, wszczepiały w nasze serca wzniosłe, patriotyczne uczucia. I później, 
rozwijając antyjapońską walkę zbrojną, nierzadko nuciłem sobie te pieśni, które 
śpiewaliśmy w szkole. Również i teraz w mojej pamięci tkwią ich słowa i melodia. 

 Po powrocie do Ojczyzny stwierdziłem, że ludzie w mojej wsi są biedniejsi niż 
przedtem. 

 Każdego roku, w okresie wiosennego siewu, dzieci ze skrajnie biednych rodzin nie 
tylko głodowały ale i nie chodziły do szkoły, ponieważ musiały pomagać rodzinie przy 
pracach polowych, a również trzeba było chodzić i zbierać jadalne rośliny i korzenie traw, 
jak mulgudżi (cebulicę - red.) przylaszczki pospolite, taszniki pospolite i miękkie korzenie 
powoju, aby chociaż jako-tako uzupełnić brak żywności. A w dni targowe dzieci chodziły 
do miasta, aby sprzedać tam jadalne rośliny i kupić jakieś inne rodzaje żywności, np. zboże. 
Zaś te, które zostawały w domu pomagały matce i pilnowały młodsze rodzeństwo. Dzieci 
biednych rodzin przychodziły do szkoły zjedzeniem przygotowanym z czumizy, kaolianu 
lub kurzego prosa. Niemało było i takich, które przychodziły do szkoły bez jakiegokolwiek 
jedzenia. 

 W Czhilgole i Mangyongde było mnóstwo dzieci, które z powodu ubóstwa swych 
rodzin, w ogóle nie mogły uczęszczać do szkoły. Smutno i ciężko było patrzeć na dzieci, 
które nie miały odwagi podejść nawet do szkolnej bramy, nie wychodziły nawet z domu. 

W okresie wakacji, dla takich dzieci utworzyłem wieczorową szkołę w Mangyongde. 
Zbierałem wszystkie dzieciaki nieuczęszczające do szkoły, i uczyłem je czytania i pisania. 
W pierwsze dni zaczynałem uczyć ich ojczystego piśmiennictwa według podręcznika dla 
pierwszej klasy "Książka do czytania w koreańskim języku". A potem wprowadzałem 
nowe przedmioty, uczyłem je historii, geografii, arytmetyki i śpiewu. Była to pierwsza w 
moim życiu skromna działalność oświatowa. 

Razem z kolegami często chodziłem do miasta i pojąłem, że życie mieszkańców 
Phenianu nie wiele różniło się od mieszkańców Mangyongde i Czhilgolu. 



 

 

57

57

Wśród ludności Phenianu liczącej wówczas około sto tysięcy osób, tylko gromadka 
Japończyków i Amerykanów żyła na szerokiej stopie. Amerykanie mieszkali w najbardziej 
malowniczej części Phenianu Sinyan, i żyli w przepychu i dobrobycie. Japończycy zaś 
utworzyli własną dzielnicę na najbardziej prosperujących głównych ulicach Pon i 
Hwangum. I oni również opływali we wszystko. 

W "europejskim miasteczku", gdzie mieszkali Amerykanie oraz w japońskiej 
dzielnicy wyrastały jeden za drugim domy budowane z cegły, sklepy i kościoły 
chrześcijańskie. Zaś w takich częściach miasta, jak rejon przylegający do rzeki Pothong i 
przy ulicy Pente powiększały się jeden za drugim miejskie slumsy. 

Obecnie wzdłuż rzeki Pothong biegną takie nowoczesne ulice jak Czhollima, 
Gryonghung, Bonghwa, wyrosły takie budowle - giganty, jak Narodowy Pałac Kultury, 
Pheniański Pałac Sportu, kryte Lodowisko, Wodno-Sportowy Kompleks Czhangwanwon, 
wysokościowe, wielopokojowe domy mieszkalne i nie ma już śladów tego, co było tu 
przedtem. No ale kiedy uczyłem się w czhandokskiej szkole, lepiły się tu jedna do drugiej 
ziemianki o drzwiach ze słomianych mat i dachach z desek. 

W tym samym roku, kiedy wróciłem do Ojczyzny, w Phenianie i w jego okolicach, 
szerzyły się choroby zakaźne, w wyniku czego ludność bardzo ucierpiała. Ale nieszczęścia 
chodzą parami. Rzeka zalała całe miasto, które przeżywało niewymownie ciężkie klęski. 
Informując o tej tragicznej sytuacji, gazeta "Tong-A Ilbo" pisała: "Zalane było ponad 
dziesięć tysięcy mieszkań, co stanowi połowę ich ogólnej liczby w Phenianie". 

Obecnie za placem Pothongan buduje się najwyższy w świecie 1 05-kondygnacyjny 
hotel "Riugong". Nowemu pokoleniu nawet trudno wyobrazić sobie w jakich nędznych 
norach i jak ciężko było żyć w tym miejscu naszym dziadkom i babkom. 

Doświadczając na sobie takiej rzeczywistości ja, oczywiście, zapragnąłem takiego 
społeczeństwa, w którym mogliby żyć szczęśliwie ludzie pracy i jeszcze bardziej 
znienawidziłem agresorów japońskiego imperializmu, obszarników i kapitalistów. 

W okresie kiedy uczyłem się w czhandokskiej szkole, miało miejsce silne trzęsienie 
ziemi w rejonie Kanto w Japonii. Wiadomość o tym dotarła i do Czhilgole i spowodowała 
wybuch gniewu i oburzenia, tak u wszystkich, jak i wśród nas - uczniów. Mianowicie 
Japończycy wykorzystali to nieszczęście na swoją korzyść. Pod niczym nieuzasadnionym 
pretekstem, jakoby Koreańczycy w związku z tym trzęsieniem ziemi zamierzali wzniecić 
powstanie, skrajnie prawicowi bojówkarze Japonii podjudzili wojsko, które dokonało 
masakry kilku tysięcy naszych rodaków - Koreańczyków. Wydarzenie to wstrząsnęło całą 
moją duszą. 

To wydarzenie jeszcze bardziej pogłębiło moje przekonanie, że Japonia, chociaż 
wygłasza hałaśliwe kazania na temat "bezstronności" i "harmonii japońsko-koreańskiej", w 
rzeczywistości gardzi narodem koreańskim, traktując Koreańczyków jako gatunek 
podludzi. 

 Od tej pory wystarczyło mi tylko zobaczyć nawet rowery, na których jeździli 
japońscy policjanci, a nie pozostawiałem ich bezkarnie - zagłębiałem na drodze deskę z 
wbitymi w nią gwoździami, co pociągało za sobą dziurawienie opon i dętek w każdym z 
tych rowerów. 

Nienawiść do japońskiego imperializmu i miłość do Ojczyzny uwidaczniały się także 
w urządzanych przez nas występach choreograficznych ,,13 domów". Był to sceniczny 
pokaz tańca i pieśni w wykonaniu 13 uczniów, którzy jednocześnie prezentowali na 
specjalnych planszach trzynaście prowincji, symbolizujących Półwysep Koreański. 
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W 1924 roku, kiedy odbywały się jesienne zawody sportowe, postanowiliśmy 
zaprezentować na scenie ten choreograficzny numer. W czasie przedstawienia pojawił się 
na boisku policjant i zażądał natychmiastowego przerwania spektaklu. Były to lata, gdy na 
zorganizowanie niewielkich zawodów sportowych trzeba było wcześniej uzyskać 
pozwolenie policji, i w przypadku otrzymania go, zawody należało odbywać w jej 
obecności. 

Zwróciłem się do nauczyciela Kang Riang Uka i powiedziałem: 
 - Kochamy swoje ojczyste góry i rzeki, tańczymy i śpiewamy o nich, w czymże 

zatem nasza wina? Nalegałem aby, - bez względu na to, co się stanie - kontynuować nasze 
wystąpienie. 

Kang Riang Ok razem z innymi nauczycielami przekazali policjantom protest przeciw 
ich niesprawiedliwej akcji, i powiedzieli nam, żebyśmy kontynuowali nasze 
przedstawienie" 13 domów". 

Jeśli tacy uczniowie jak my, przeniknięci byli wzniosłym, patriotycznym duchem i 
duchem sprzeciwu, to co mówić o dorosłych? ... 

Latem tegoż roku, kiedy wróciłem do Ojczyzny, w Phenianie wybuchł powszechny 
strajk robotników w fabryce wyrobów pończoszniczo - skarpetniczych, o czym wówczas 
szeroko informowały gazety. Wiadomość ta zmuszała mnie do zastanowienia się nad tym, 
że chociaż Japonia reklamowała siebie za pomocą oszukańczego hasła o "zarządzaniu 
kulturowym", to wcześniej czy później napotka na jeszcze silniejszy opór niż powstanie 
ludowe l marca. 

W ten sposób spędziłem dwa lata. Pewnego dnia na kilka miesięcy przed 
ukończeniem czhandokskiej szkoły, usłyszałem od dziadka ze strony matki wiadomość, że 
mój ojciec został znowu aresztowany przez policję. Poczułem, że całe niebo zwaliło się na 
moją głowę. Ogarnął mnie piekący gniew i nienawiść. Zarówno w Czhilgolu jak i w 
Mangyongde dorośli patrzyli na mnie ze śmiertelnie bladymi twarzami, głęboko 
współczując i dzieląc ze mną zmartwienie. 

 Zacząłem się przygotowywać do podróży z mocnym postanowieniem podjęcia walki, 
nawet ryzykując własne życie, aby zemścić się na wrogach ojca, mojej rodziny i mego 
narodu. 

Gdy oznajmiłem, że chciałbym udać się do Badaogou, rodzina mojej matki radziła, 
abym pojechał po ukończeniu szkoły. Namawiał mnie także do tego dziadek z 
Mangyongde. 

 - Jak minie parę miesięcy to skończysz szkołę, pogoda się ociepli i wtedy pojedziesz. 
Ale ja nie mogłem czekać. Czyż mógłbym się tu spokojnie uczyć, gdy ojca spotkało 

takie nieszczęście! Muszę spieszyć do matki, cierpiącej samotnie z młodszymi braćmi. 
Dokądkolwiek miałbym jechać - muszę zrobić to, co do mnie należy. 

 Przekonawszy się, że nie można mi tego wyperswadować, dziadek zmienił swoje 
zdanie, zgodził się ze mną i powiedział: 

 - Cóż, ojciec zamknięty. Teraz twoja kolej... 
Następnego dnia ruszyłem w drogę. Odprowadzali mnie dorośli całymi rodzinami. 

Płakali - dziadzio, babcia, stryjek. Płakała cała nasza nieszczęsna rodzina. Płakał także 
niepocieszony młodszy wujek ze strony matki, Kang Czhang Sok, odprowadzający mnie 
na pheniański dworzec. Płakał i Kang Yun Bom, z którym razem uczyłem się w Czhilgolu. 

Kang Yun Bom był moim najbliższym kolegą w czhandokskiej szkole. Często do 
mnie przychodził. Nie miał kolegów, którzy by się z nim zgadzali charakterami. Mieliśmy 
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obaj zwyczaj chodzenia razem do miasta. 
Kiedy nadszedł czas odjazdu, podał mi kopertę oraz paczkę ugotowanego ryżu. 

Powiedział: 
- Nie jestem pewien kiedy znów cię zobaczę. Napisałem więc tych kilka słów. 

Przeczytaj je w wagonie. 
Po ruszeniu pociągu otworzyłem kopertę. Znajdował się w niej króciutki liścik i trzy 

wony. Jak mnie poruszył wówczas ten list i te pieniądze! Ktoś, kto nie darzy swego 
przyjaciela tak wielkim sercem- czegoś takiego by nie uczynił. W tym okresie zdobyć trzy 
wony w tak dziecięcym wieku, było nielekko. Ruszyłem w drogę zdecydowany pomścić 
ojca, ale pieniądze na podróż były problemem. On mnie wybawił z tego kłopotu. A jestem 
pewien, że nie bez trudu przyszło mu zdobyć wówczas te trzy wony... 

Zaraz po wyzwoleniu kraju odwiedzał mnie i podczas pierwszego spotkania 
wspomniałem mu o tym zdarzeniu sprzed 20 laty, kiedy byłem mu tak wdzięczny za te 
pieniądze. Wówczas przyznał się, jak trudno mu było je zdobyć. Te pieniądze od niego 
były mi droższe niż miliony wonów u bogaczy. Czym jednak można zrównoważyć ciężar 
czystej i przepięknej przyjaźni, zawartej w tych trzech wonach! Uczucie przyjaźni rodzi się 
nie w pieniądzach, bo będzie przyjaźń, będą i pieniądze. Przyjaźń rodzi wszystko, co 
najdroższe na świecie. 

Podczas owego spotkania Kang Yun Bom mówił do mnie: 
 - Wy, Szanowny Dowódco, prowadziliście w nieprzebytych głuszach walkę o 

odrodzenie Ojczyzny, a ja tu niczego szczególnego nie zdziałałem. 
Zaproponowałem mu, aby odtąd wspólnymi siłami budować nowe państwo. 

Zapytałem go, czy nie zechciałby się zająć częścią problemu, jakim jest budownictwo 
szkół. Obecnie, z uwagi na niedobór kadr, jest to jedno z najważniejszych zadań państwa. I 
on chętnie się zgodził na to. Wkrótce wybudował szkołę we wsi Czo i zwrócił się do mnie 
z prośbą o nadanie jej imienia. A ja nazwałem ją samhuńską średnią szkołą "Samhun" - co 
oznacza rozwój trzech elementów: rozwoju umysłowego, moralnego i wychowania 
fizycznego, czyli przyswojenie sobie głębokiej wiedzy, wielkiego morale i fizycznego 
hartu. 

Następnie Kang Yun Bom zajął się sprawą budowy uniwersytetu. Obecnie 
wzniesienie jakiejkolwiek uczelni nie stanowi już takiego wielkiego problemu, ale w 
tamtych czasach ze względu na brak środków, materiałów i specjalistów w dziedzinie 
budownictwa, pojawiało się wiele trudności. Ilekroć miał trudności w czasie pracy, 
przychodził do mnie, nocował i do późna w nocy dyskutowaliśmy nad wynikłymi pro-
blemami. 

Kang Yun Bom był niezapomnianym towarzyszem i przyjacielem, który odprowadzał 
mnie z takim otwartym sercem w drogę, wiodącą mnie ku odrodzeniu Ojczyzny. Do tej 
pory pamiętam jak on ze łzami w oczach żegnał mnie na pheniańskim dworcu. A jego list! 
"Kochany Song Dżu! Żal mi rozstawać się z Tobą. Łzy przesłaniają mi oczy. Czy szybko 
zobaczymy się znowu po rozstaniu? Niech nas oddzieli nawzajem daleka droga, ale nie 
zapomnimy jeden drugiego, będziemy pamiętać o latach nauki w czhandokskiej szkole! 
Będziemy pamiętać o rodzinnej wsi, o swoim kraju!" Taka była treść jego listu. 

Natchniony uczuciem takiej przyjaźni i zarazem zobowiązania, znów zacząłem 
wówczas pokonywać jedną za drugą strome góry i przełęcze. Wieczorem, w 13 dniu po 
wyruszeniu z Mangyongde, dotarłem do Phophengu. Podszedłem do przeprawy, ale nie 
mogłem przejść przez rzekę Amnok i przechadzałem się nad jej brzegiem. Należało iść do 
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Badaogou, ale raz po raz przyciągały mnie ku sobie z powrotem ojczyste góry i rzeki. Nie 
mogłem się ruszyć z miejsca, zupełnie jakby same nogi przyrosły do ojczystej ziemi. W 
mojej pamięci jak w kalejdoskopie wyłaniały się obrazy babci i dziadka. Kiedy 
opuszczałem rodzinną wieś, odprowadzili mnie do plecionej furtki, i ze łzami w oczach 
głaskali moje ręce, obciągali i poprawiali kołnierz, niepokojąc się z powodu nadciągającej 
śnieżnej burzy. Stojąc teraz nad rzeką czułem, że jeśli przeprawię się przez nią, 
strumieniami popłyną mi gorzkie łzy rozłąki z rodzinnym krajem. 

Ogarniając wzrokiem ojczyste góry i rzeki, pozostający za mną w niedoli ojczysty 
kraj, i stojąc tak na ponurej granicy dwóch krajów, gdzie hula zimny wiatr, czułem jak 
usiłuje zawładnąć mną nieprzezwyciężona chęć powrotu do ukochanego kraju i do 
rodzinnego naszego domu. 

Spędziłem w ojczystym kraju tylko dwa lata. Ale pomogły mi one nauczyć się wielu 
rzeczy i wiele doświadczyć. Najcenniejsze doświadczenie - to głębokie zrozumienie 
naszego narodu. Naród nasz, to naród skromny, pracowity, a jednocześnie dzielny i 
wytrwały, naród obdarzony silną wolą, nieulegający jakimkolwiek ciężkim próbom i trud-
nościom, naród cechujący się czystością, wielką dobrocią i nieprzejednany wobec 
niesprawiedliwości. Gdy narodowi reformiści pod szyldem "Towarzystwa Studiów 
Polityki" prowadzili reakcyjną kampanię na rzecz "autonomii", to robotnicy, chłopi, 
młodzież i studenci, szerokie masy ludowe przelewały krew, stawiając opór japońskiemu 
imperializmowi. W ich walce całym sercem odczuwałem narodową godność i żelazną 
wolę walki o niepodległość, których żadnymi siłami nie można zbezcześcić. Od tej pory 
uważałem nasz naród za najwspanialszy w świecie. Uwierzyłem w to, że w pełni można 
doprowadzić do odrodzenia kraju, jeśli uda się wysiłki takiego narodu właściwie 
zorganizować i zmobilizować. 

Obserwując wojsko japońskie i policję, a także więzienia, liczba których 
nieprzerwanie rosła pod szyldem "zarządzania kulturowego" oraz widząc pociągi i statki z 
towarami, nieprzerwanie wywożące rozgrabiony majątek naszej Ojczyzny, głęboko 
utwierdziłem się w tym, że nikt inny, tylko japoński imperializm jest najbardziej 
bezwzględnym dusicielem wolności i godności naszego narodu, bezwzględnym 
eksploatatorem i grabieżcą, skazującym nasz naród na trudną do zniesienia nędzę i głód. 

Zatęchła rzeczywistość w Ojczyźnie jeszcze bardziej umocniła moją wiarę w to, że 
naród koreański tylko drogą walki wypędzić może japońskich imperialistów i rozpocząć 
szczęśliwe życie w niepodległej Ojczyźnie. Moje serce pałało pragnieniem, aby jak 
najszybciej wyzwolić Ojczyznę, uczynić wszystko na wieki swoim, koreańskim. 

Kryjąc się przed oczami policji, posuwałem się dalej w dół od przeprawy PhophY0ng 
i dotarłem do wąskiego miejsca z płycizną. Ciężkim krokiem postawiłem swą stopę na 
zamarzniętej rzece Amnok, która w tym miejscu miała nie więcej niż 100 cza (miara 
odległości, 1 cza = 30,3 cm - red.) szerokości. Jeśli przejdę tę rzekę, tam już po drugiej 
stronie jest miasteczko Badaogou, a na ulicy przylegającej do brzegu - mój dom. Ale ja nie 
mogłem ruszyć się z miejsca aby przejść przez rzekę. Moją duszę przenikała myśl: 
"Żegnam się z Ojczyzną, ale czy kiedykolwiek będę mógł przeprawić się z powrotem 
przez tę rzekę?" 

Obróciłem się ku brzegowi, podniosłem jeden z leżących kamyków, położyłem na 
dłoni i silnie ścisnąłem w pięści. Ogarnęło mnie pragnienie wziąć i święcie chronić 
wszystko cokolwiek tu jest, jeśli tylko będzie mi ono przypominać Ojczyznę i rodzić 
będzie wspomnienie o Niej. 
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W tym dniu nad brzegiem rzeki Amnok przeżywałem męczące, ciężkie uczucia. 
Przeżycia te utkwiły w sercu nieuleczalnym bólem i dlatego po zwycięskim powrocie do 
Ojczyzny, na bankiecie wydanym na moją cześć przez działających w kraju patriotów, 
opowiadałem im przede wszystkim o przeprawie przez rzekę Amnok. 

 Powoli stąpałem w stronę tamtego brzegu, cicho nucąc skomponowaną przez kogoś 
"Pieśń o rzece Amnok". 

 
Pierwszego marca roku dziewiętnastego 
Uciekałem za rzekę Amnok. 
Wierzyłem, że będę z wrogami bić się tam 
I powrócę z upragnionym zwycięstwem. 
O Amnok, kraju marzenia mojego, czy szybko 
Spotkam się z tobą i serce zagrzeję? 
Jeśli zginę tej północy czarnej, 
I tak nie zapomnę ojczystych przestrzeni, 
Sercem wrócę do wolnej Korei. 
 
Owładnięty gniewem i żalem wielokrotnie ogarniałem wzrokiem ojczyste góry i rzeki. 

Myślałem: 
- Żegnaj ukochana Koreo! Opuszczam Cię teraz. Wiedz, że nawet przez jedną chwilę 

nie mógłbym z dala od Ciebie żyć, ale przekraczam Amnok po to, by Cię wywalczyć i 
odzyskać. Tam za rzeką jest obcy kraj, ale ja o Tobie nawet tam nie zapomnę. Czekaj mnie 
ukochana Koreo! 

Pogrążony w takich myślach zacząłem nucić "Pieśń o rzece Amnok". Nucąc tę pieśń 
myślałem - kiedy będę mógł znowu wrócić do swego ojczystego kraju, w którym 
wyrosłem, w którym spoczywają prochy moich przodków? Na taką myśl moje dziecięce 
serce z trudem wytrzymywało nieprzemożny smutek. Mając przed oczyma mroczną 
rzeczywistość panującą w Ojczyźnie, podjąłem nieugięte postanowienie, że nie powrócę 
dopóty do kraju, dopóki Korea nie odzyska niepodległości. 

 
 

             6. Moja matka 
 
Ściemniało się już, kiedy wkroczyłem na ulice Badaogou. Podczas całej drogi przez 

tysiące li serce moje wciąż ściskała nieustanna trwoga. I oto przede mną - próg mojego 
domu. Wszystko się we mnie sprężyło. 

Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem na twarzy matki niezwykłe skupienie i 
powściągliwość. Przyjęła mnie oczywiście z otwartymi ramionami, uradowana z mojego 
przybycia, mówiąc: 

- Synku mój! Wróciłeś! Przeszedłeś tysiące li! A ja ani razu czegoś takiego nie 
dokonałam. Mężczyzna to mężczyzna. 

Opowiedziałem jej krótko o rodzinnej wsi i zapytałem co z ojcem. Ona zaś zniżywszy 
głos odrzekła, że ... wszystko w porządku. I nic innego nie powiedziała. Jednak po wyrazie 
jej twarzy domyśliłem się, że niebezpieczeństwo zagrażające ojcu już minęło, ale coś nadal 
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mu grozi, i stąd ona - wydawało mi się - boi się bardzo "oczu i uszu" naszego otoczenia. 
Ja zaś myślałem, że ucieszę braciszków przywiezionymi cukierkami. A nawiasem 

mówiąc - podarunek ten kupiłem za zaoszczędzone w drodze pieniądze, które otrzymałem 
przy wyruszeniu w drogę z Mangyongde. No i miałem nadzieję, że całą noc będę się dzielił 
z rodziną najskrytszymi myślami. 

Po kolacji matka w sposób nieoczekiwany mówi mi, że muszę natychmiast opuścić 
mieszkanie. 

 - Uciekaj niezwłocznie! Wokół nas czai się czujny wzrok wroga... I nadal nic mi nie 
powiedziała gdzie jest ojciec. Dodała tylko: twój ojciec szczęśliwie uciekł. I ty musisz 
uciekać! 

Ona, która była zwykle bardzo czuła i dobra, tym razem zupełnie nie liczyła się z 
moim zdaniem i z moimi zamiarami. Nie zapraszała nawet mnie abym się przespał tej nocy. 
Mnie, który przeszedł tak daleką drogę, tysiące li podczas trzaskających mrozów, z którym 
nie widziała się całe dwa lata, nagle wydaje polecenie: zaraz, teraz, tej samej nocy znów 
ruszaj w drogę! Stałem przed nią oszołomiony i za brakło mi słów. 

- Zabierz synku i swoich braciszków - dźwięczał głos matki. Z wielkim trudem 
ośmieliłem się zapytać: 

- A co będzie z tobą, mamo? 
- Czekam na twojego stryja. On wróci tu z Sinpha. Uporządkuję gospodarstwo. 

Uporam się z ostatnimi sprawami. Uciekajcie szybciej dzieci ... 
Oto tylko tyle powiedziała. 
A dokąd kazała nam iść? Do Linjiangu, do domu Ro Yong Du. - Tylko wyruszajcie 

cichutko i potajemnie, aby nikt nie zauważył waszej ucieczki. 
Potem poprosiła nadzorcę Songa o sanie z konnym zaprzęgiem. Song chętnie spełnił 

prośbę mamy. Jego nazwisko i imię brzmiało Song Byong Czhol. A ponieważ miał on 
przyzwyczajenie przybierać pozę ważności, jako nadzorca w miejscu pracy, mieszkańcy 
Badaogou nazywali go nadzorcą Songiem. 

 A więc z pomocą owego nadzorcy potoczyliśmy się na saniach z Badaogou do 
Linjiangu. 

W ciągu całego mojego życia na rewolucyjnej drodze miałem wiele rozstań i spotkań, 
ale to stało się szczególnie trudnym do wspominania doświadczeniem. 

- Uciekaj niezwłocznie! Wokół nas czai się czujny wzrok wroga... I nadal nic mi nie 
powiedziała gdzie jest ojciec. Dodała tylko: twój ojciec szczęśliwie uciekł. I ty musisz 
uciekać! 

Ona, która była zwykle bardzo czuła i dobra, tym razem zupełnie nie liczyła się z 
moim zdaniem i z moimi zamiarami. Nie zapraszała nawet mnie abym się przespał tej nocy. 
Mnie, który przeszedł tak daleką drogę, tysiące li podczas trzaskających mrozów, z którym 
nie widziała się całe dwa lata, nagle wydaje polecenie: zaraz, teraz, tej samej nocy znów 
ruszaj w drogę! Stałem przed nią oszołomiony i za  brakło mi słów. 

- Zabierz synku i swoich braciszków - dźwięczał głos matki. Z wielkim trudem 
ośmieliłem się zapytać: 

- A co będzie z tobą, mamo? 
- Czekam na twojego stryja. On wróci tu z Sinpha. Uporządkuję gospodarstwo. 

Uporam się z ostatnimi sprawami. Uciekajcie szybciej dzieci ... 
Oto tylko tyle powiedziała. 
A dokąd kazała nam iść? Do Linjiangu, do domu Ro Yong Du. - Tylko wyruszajcie 



 

 

63

63

cichutko i potajemnie, aby nikt nie zauważył waszej ucieczki. 
Potem poprosiła nadzorcę Songa o sanie z konnym zaprzęgiem. Song chętnie spełnił 

prośbę mamy. Jego nazwisko i imię brzmiało Song Byong Czhol. A ponieważ miał on 
przyzwyczajenie przybierać pozę ważności, jako nadzorca w miejscu pracy, mieszkańcy 
Badaogou nazywali go nadzorcą Songiem. 

 A więc z pomocą owego nadzorcy potoczyliśmy się na saniach z Badaogou do 
Linjiangu. 

W ciągu całego mojego życia na rewolucyjnej drodze miałem wiele rozstań i spotkań, 
ale to stało się szczególnie trudnym do wspominania doświadczeniem. 

Z Mangyongde szedłem pieszo około pół miesiąca. Nawet nie zdążyłem rozpakować 
swojego podróżnego węzełka, i oto znów przyszło mi ruszać w drogę. I to pośród nocy! 
Dużo, dużo myślałem o mojej matce. Cechował ją charakter czuły i zrównoważony. A 
charakter ojca, jako rewolucjonisty, był twardy i surowy. Stąd bardziej odczuwałem ciepło 
miłości ze strony mamy. 

Dwa lata temu, kiedy wybierałem się w drogę do Ojczyzny po naukę, było jej tak 
trudno puścić mnie samego w taką dal. Była taka dobra, czuła i tkliwa. Wtedy razem z 
nami był ojciec, "straszniejszy od tygrysa" - jak powiedziała babcia w Mangyongde. Matka 
nic wówczas nie mogła poradzić, nie mogła zatrzymać mnie przy sobie. I mówiąc prawdę, 
głęboko odczuwałem wówczas całą ciepłotę jej macierzyńskich uczuć. 

Załóżmy, że to nie ja, jej syn, a inny chłopiec w wieku trzynastu lat pokonał drogę 
tysiąca li, i dotarł do domu gdy było już ciemno, to w takim przypadku moja matka 
zaproponowałaby mu aby odpoczął pod jej dachem, nakarmiłaby go do syta oraz 
przygotowałaby przemęczonemu ciepłą pościel. 

W którymś roku wiosną, dokładnej daty nie pamiętam, z Huczhangu z za rzeki 
przyniesiono do naszego domu chorego chłopczyka. Miał owrzodzoną lewą nogę i tylną 
część szyi. W takim ciężkim stanie niósł go na plecach jego wuj. Matka jego wskutek 
rodzinnego dramatu rozwiodła się z mężem, a biednego chłopczyka wziął pod swoją opie-
kę wuj. 

Mój ojciec, jako lekarz, zbadał chłopczyka i rzekł do matki: 
- Poważna z nim sprawa. Trzeba będzie operować mu nogę i przez pewien czas nie 

będzie mógł chodzić. Niech więc zamieszka u nas na czas leczenia. 
- Nie ma o czym mówić, niech pomieszka - od razu zgodziła się. 
Po operacji w każdym dniu przykładano mu plastry-taką papkę z pszennej mąki, sody 

i miodu. Matka pomagała ojcu przykładać tę leczniczą masę w miejscach bardzo 
ropiejących. Pomimo, że rany były ropiejące, nieprzyjemne, matka ani razu nie 
zmarszczyła brwi przy tych zabiegach. 

 Wielodniowe starania moich rodziców doprowadziły do wyleczenia chłopca. No i 
udało mu się szczęśliwie wrócić do domu. 

 Wujek, który przyniósł owego chłopca do nas, podając ojcu banknot o wartości 
jednego yuana (1 yuan = 100 fenów) rzekł: 

 - Opłata za takie leczenie powinna normalnie wynosić setki yuanów. Ale proszę 
przyjąć choć ten banknot jako podziękę od naszej biednej rodziny. Mam nadzieję, że 
chociaż trochę wódki można za to kupić. Załamał się i nie dokończył tego, co zapewne 
chciał powiedzieć. Przyglądająca się temu matka rzekła serdecznie do niego: 

- Czymże biedny może płacić za leczenie? Do nas nie wolno tak mówić. Mnie serce 
boli, że niezbyt dobrze odżywiałam chore dziecko. Proszę, nie mówmy o zapłacie. 
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Wuj chłopczyka wciąż uparcie prosił rodziców, aby wzięli tę skromną zapłatę. Gdyby 
był człowiekiem bogatym, byłaby zupełnie inna sprawa. Ale gdzież on miał zarobić 
pieniądze na leczenie? Może aby zarobić tego yuana, musiał zgarniać na zboczu góry 
suche igliwie sosnowe i sprzedawać je na opał. Dla moich rodziców była to bardzo 
kłopotliwa sytuacja. Ojciec zmieszany zapytał matki: 

 - Widzisz - nie weźmiemy? - gość się obrazi. Jak postąpić?  Jak myślisz? 
 - Jest to prośba serdeczna. Przyjmijmy, i już!... 
 Przyjęli. Matka od razu wybiegła z pieniędzmi na ulicę i kupiła pięć cza (l cza = 30,3 

cm - red.) perkalu. Po powrocie podarowała ten zakup chłopcu. 
 - Wiesz chłopczyku, zbliża się wiosenne święto "tano". Jak będziesz w domu, poproś 

aby uszyli ci z tego ubranko - powiedziała matka. 
 W tym czasie perkal na targu sprzedawano po 35 fenów za jeden cza. Oznacza to, że 

matka kupiła tę tkaninę za jednego yuana i 75 fenów. Wynika więc, że dołożyła swoich 
własnych 75 fenów, aby zakupić potrzebny dla chłopca perkal. 

Matka żyła biednie, ale nie była wyrachowana. Nie była skąpa. Żyła wedle innych 
zasad. Człowiek umiera nie dlatego, że nie ma pieniędzy, lecz dlatego, że jest śmiertelny. 
Pieniądze przechodzą z rąk do rąk. Taka była filozofia mojej matki. 

Była ona obdarzona wyjątkowo dobrym sercem, łagodnością i szczodrością. 
Bywało, że ojciec niekiedy za jakąś to przykrość, czy nieostrożność czynił jej wyrzuty, 

a ona na to nie odcinała się, raczej przepraszała za to, że się coś złego stało i obiecywała, 
że już się to nie powtórzy. Zdarzało się, że my dzieciaki, okropnie dokazywaliśmy, walając 
w błocie odzież, albo coś łamiąc, albo podnosząc straszny hałas, to wtedy nawet babcia 
zwracała jej uwagę: 

- Dlaczego ty ich od razu nie skrzyczysz za to? 
- Po co łajać ich za te dziecinne psoty? - mówiła po prostu w odpowiedzi. Upominania 

nic tu nie pomogą. 
Nigdy nie można było od niej usłyszeć żadnych ostrych słów. 
Mąż był rewolucjonistą i dla niego robiła wszystko. Nie ma co ukrywać, jeśli 

popatrzeć na nią całkiem bezstronnie, to jej życie było szeregiem niekończących się, 
przekraczających jej siły poniewierek i mąk. Niewiele zaznała spokojnego, zgranego i 
rodzinnego życia z mężem. Było to zrozumiałe - mąż zawsze przebywał na obczyźnie, 
pogrążony po uszy w działaniu na rzecz niepodległości kraju. Mogę powiedzieć, i całkiem 
w to wierzę, że żyła radośnie z mężem tylko przez jeden rok w Kangdonie, gdzie pracował 
jako nauczyciel. I jeszcze być może, rok - dwa w Badaogou, gdzie nasza rodzina jako tako 
urządziła sobie życie. 

Więzienny pobyt męża, po tym choroba, policyjny nadzór, niekończąca się tułaczka, 
śmierć podpory rodziny, wstąpienie syna na drogę rewolucji, jego częste ucieczki z domu 
przed policją, wszystko to sprawiło, że nie poznała smaku prawdziwie spokojnego życia 
rodzinnego. Całe jej życie - to życie w niedoli i w nieustannym napięciu. 

Także w Mangyongde ciążyły nad nią zawsze liczne kłopoty. Trzeba było, jako 
starszej synowej, zatroszczyć się o egzystencję dużej rodziny, składającej się z dwunastu 
osób. Nie mówiąc już o pomocy dla męża, o poszanowaniu roli teścia i teściowej. Musiała 
sprzątać pokoje i podwórze, krzątać się w kuchni, prać bieliznę, prząść przędzę słowem nie 
miała ani chwili dla wyprostowania pleców. A w dzień, od świtu do zmroku schylała się na 
polu, nie miała wręcz czasu aby podnieść głowę ku słońcu. Być starszą synową w dużej 
rodzinie w owych czasach, kiedy panowały wciąż feudalne obyczaje także w życiu ro-
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dzinnym oraz zawiłe reguły etykiety - nie było sprawą prostą. A były też i takie przypadki, 
że gdy gotowano ryż, jej w udziale przypadało przypalone, pozostające na dnie ziarno. 
Innym razem, kiedy na stole postawiono rzadką polewkę, matka brała z niej dla siebie 
tylko wywar. Tyle się jej tylko dostawało. 

Kiedy już do cna wycieńczona była, razem z moją cioteczką, żoną brata ojca, szła do 
kościoła. W tym okresie w Songsanie - gdzie dzisiaj jest akademia wojskowa - wznosił się 
kościół prezbiteriański. We wsi Nam i jej okolicach było niemało wierzących chrześcijan. 

Niektórzy z nich rozumowali: "Życie nasze na tej ziemi jest wręcz nieludzkie, 
będziemy wierni nauce Jezusa Chrystusa, to po śmierci pójdziemy do nieba". 

Razem z dorosłymi chodziły do kościoła także ich dzieci, gdzie były obecne na 
nabożeństwach. Aby powiększyć szeregi wiernych w kościele, niekiedy rozdawano 
młodzieży cukierki i zeszyciki. Dla dzieciaków była to atrakcja i w każdą zatem niedzielę 
gromadami chodziły do Songsanu. 

Mnie także z początku ciągnęło tam z ciekawości. Niekiedy chodziłem do Songsanu 
ze swoimi rówieśnikami. Ale dość szybko znudziło mi się patrzeć na religijne obrzędy. 
Takie były surowe, nie odpowiadające duchowemu światu dzieci, by słuchać monotonnych 
kazań pastorów. Dlatego coraz rzadziej odwiedzałem ten kościół. 

 Pewnego razu, w niedzielę, jedząc cukierki z podsmażaną fasolą, przygotowane 
przez babcię, powiedziałem do ojca: 

 - Tatusiu, dzisiaj nie pójdę do kościoła. Nie interesuje mnie oglądanie nabożeństwa. 
 Ojciec posadził mnie, takiego małoletniego, nierozumnego, i powiedział spokojnie: 
- Pójdziesz, czy nie pójdziesz - to twoja sprawa. Właściwie w kościele nic takiego nie 

ma. I jeśli nie pójdziesz, nic strasznego się nie stanie. Trzeba ci bardziej wierzyć w swój 
kraj, w swoich rodaków, niż w Jezusa. I jeszcze: "Trzeba myśleć o wielkich sprawach, z 
korzyścią dla swojego kraju". 

Po tej rozmowie z ojcem przestałem chodzić do kościoła. I kiedy uczyłem się w 
Czhilgolu nigdy nie szedłem się modlić, chociaż w szkole kontrolowano kto chodzi do 
kościoła, i tych, którzy nie chodzili uważano za podejrzanych. Pomyślałem sobie, że 
ewangelia Jezusa niewiele ma wspólnego z tragedią naszego narodu. Doktryna chrześci-
jańska głosi humanizm, ale w moich uszach - głęboko przeżywającego los narodu - 
bardziej wyraziście dźwięczał okrzyk historii, wezwanie do ocalenia Ojczyzny. 

Mój ojciec był ateistą. Ale wokół niego byli liczni wierzący, ponieważ on sam uczył 
się w sungsilskiej średniej szkole, gdzie wykładano teologię. I naturalnie ja także często 
obcowałem z wierzącymi. Ten i ów zapytywał mnie: "Czy chrześcijaństwo w okresie 
Waszego dorastania nie wywarło większego wpływu na Wasz rozwój?". Nie! Nie byłem 
uzależniony od religijnych wpływów, ale otrzymywałem dużą pomoc od chrześcijan w 
aspekcie ludzkich stosunków. Równocześnie i ja sam wywierałem na nich swój 
ideologiczny wpływ. 

Osobiście myślę, że duch chrześcijaństwa, jakiego pragną zaszczepić jego głosiciele, 
nauczając, że ludzie na całej kuli ziemskiej winni żyć w pokoju i zgodzie oraz moja 
ideologia polegająca na głoszeniu prawa do samodzielnego życia człowieka, nie są 
sprzeczne. 

Do Songsan chodziłem tylko wówczas, gdy matka szła do kościoła. Uczęszczała tam, 
ale w Jezusa nie wierzyła. Pewnego razu spytałem ją po cichutku: 

 - Mamo, ty chodzisz do kościoła tylko dlatego, że rzeczywiście  wierzysz iż 
Bóg istnieje? 
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 Ona uśmiechnęła się, pokiwała głową i rzekła: 
- Chodzę nie dlatego, że tam coś jest. Po co trafiać do "raju" po śmierci? Jestem 

bardzo zmęczona i słowo ci daję, idę tam aby trochę odpocząć. 
 Usłyszawszy to, było mi jej bardzo żal. I poczułem, że duchowo jestem jeszcze 

bliżej niej. Ogromnie zmordowana, modląc się w kościele, zasypiała na siedząco. Kiedy 
kończyło się kazanie pastora wszyscy wstawali, wołając: "Amen", i dopiero wtedy ona się 
przebudzała. Bywało, że po tym "Amen" nie od razu otrząsnęła się ze snu. Takie 
opanowywało ją zmęczenie. Ja cicho, cichutko poruszałem ją i mówiłem, że modlitwa się 
skończyła. 

Przypominam sobie, że pewnego dnia wieczorem przechodziliśmy z dzieciakami obok 
domu pogrzebowego, na przełęczy za wsią Mangyongde. Chowane tam były różnego 
rodzaju przybory pogrzebowe. W dzieciństwie bardzo baliśmy się tego miejsca. Pewnego 
razu w momencie gdy tamtędy przechodziliśmy, jeden z moich rówieśników przeraźliwie 
krzyknął: 

- Demon stamtąd wychodzi! ... 
 Opanował nas nagle niewyobrażalny strach. Przywidziało się nam, że lada chwila 

zwali się na nas coś strasznego. Rzuciliśmy się do ucieczki ile sił w nogach. Tylko pięty 
migały. Nie zauważyliśmy nawet, że pospadały nam z nóg buty. 

W tę noc wszyscy byliśmy zdjęci strachem. Nie śmieliśmy wracać do domów i 
nocowaliśmy u kolegi. Dopiero gdy się rozwidniło wróciliśmy do domów, zbierając 
pogubione obuwie. W domu opowiedziałem wszystko co się działo. Wysłuchawszy mnie 
matka powiedziała: 

 - Jak przechodzisz koło takiego miejsca to śpiewaj pieśni, bo śpiew rozprasza strach. 
 Po tym zdarzeniu za każdym razem gdy przechodziłem koło tego domu - śpiewałem 

jakąś pieśń. 
 Zwykle moja matka była bardzo łagodna, dobra. Ale w stosunku do wrogów była 

zadziwiająco śmiała i nieugięta. 
Było to we wsi Ponghwa. W kilka godzin po aresztowaniu mojego ojca wdarła się do 

naszego domu japońska policja, aby dokonać rewizji. Mieli nadzieję znaleźć i zagarnąć 
konspiracyjne dokumenty. Zaczęli szperać po wszystkich kątach domu. Śmiertelnie 
rozgniewana matka krzyknęła z całej siły: 

- Rewidujcie, jeśli chcecie! 
 Swoimi rękami rozerwała odzież będącą w skrzyni i rzuciła im pod nogi. Tym 

piekącym gniewem wyraziła sprzeciw wobec japońskich "stróżów porządku". Zaskoczeni 
jej postawą stracili jakby rezon i szybko się oddalili. Taka to była moja matka. 

Przypomina mi się, że owego wieczoru na brzegu rzeki Amnok rozszalała się 
potworna zawieja. Ciemność głębokiej nocy pełna była zwierzęcego lamentu i groźnego 
szumu wichrów, które – wydawało się - powalą stosy drzemiącego lasu. Nocna ciemność 
pulsowała we mnie jak żywa struna, szarpała moją duszą, pełną obawo losy mojej 
Ojczyzny. 

Objąłem silnie braciszków, drżących ze strachu. Sanie sunęły po lodzie na granicy 
spowitych mrokiem dwóch krajów. Na saniach nachodziła mnie myśl, że "nie prosta jest 
droga rewolucji i nielekko przychodzi surowa, macierzyńska miłość". 

Wszyscy trzej ogromnie drżeliśmy od mrozu, przykrywając się kocem. Ząb na ząb nie 
trafiał. I do tego nie przenikniona ciemność. Bracia, śmiertelnie przerażeni, ani na chwilę 
nie odrywali się ode mnie. 
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Na nocleg zatrzymaliśmy się na brzegu koreańskiej ziemi, która nazywała się Ogubi. 
Następnego dnia przybyliśmy do Linjiangu. 

Okazało się, że człowiek o imieniu Ro Gyong Du był znanym nam już gospodarzem 
zajazdu. Wcześniej, gdy mieszkaliśmy w Linjiangu, pomagał nam w znalezieniu 
mieszkania. Często przychodził do mojego ojca i opowiadał o losie kraju. Gospodarz ten 
przyjął nas, trzech braci, ciepło jak drogich gości i bardzo życzliwie zwracał się do nas. 

Gospoda ta była domem w zwyczajnym, koreańskim stylu, z siedmioma pokojami po 
obu stronach korytarza. Powierzchnia mieszkalnych pomieszczeń wynosiła 7 kan 
(jednostka miary powierzchni, 1 kan równy około 2,8 m2 - red.). Zatrzymaliśmy się w 
najbardziej cichym, drugim pokoju po cichszej stronie korytarza. Naprzeciwko naszych 
pokoi znajdowały się przedzielone kuchnią trzy gościnne pokoje, w których zawsze było 
pełno ożywionych gości. W tej gospodzie zatrzymywali się zwykle podróżnicy, kursujący 
na drodze od Mandżurii do Korei, przez Linjiang i z powrotem. Po odpoczynku w tej 
gospodzie ruszali w dalszą drogę. Dom Ro Gyong Du służył w rzeczywistości jako zajazd 
dla uczestników ruchu niepodległościowego. 

Ro Gyong Du był nacjonalistą o głęboko antyjapońskich poglądach. Był cichego 
usposobienia, ale uparty i o silnej woli. Część dochodu jaki uzyskiwał z usług zajazdu, 
przeznaczał na pomoc bojownikom o niepodległość. Handlował kaszą i jakoś żył z dnia na 
dzień. Prawda, i takie zajęcie można uważać za pracę. Jakie losy przygnały go tu do 
Linjiangu? Tego dokładnie nie znam. Według opowiadań ludzi owych czasów, chcąc 
zdobyć pieniądze na potrzeby ruchu niepodległościowego, zaangażował się w jakiejś 
sprawie dywersyjnej, związanej z wywozem rudy wolframowej nielegalnymi kanałami, i z 
tego powodu musiał później przez pewien czas ukrywać się w rejonie Danduna. A potem, 
kiedy głośna sprawa przycichła, poszukując bardziej bezpiecznego schronienia, przeniósł 
się do Linjiangu. 

Rodzinną miejscowością jego była wieś Ha, gminy Kophyon, powiatu Tedong, która 
przez rzeczkę Sunhwa sąsiaduje z moją rodzinną okolicą- wsią Nam. Wcześniej Ro Gyong 
Du był ciężko pracującym rolnikiem. Później, jak poznał się z moim ojcem, mówiono że 
rzadko bywał w domu, i krążąc wszędzie angażował innych do działania nie-
podległościowego. W swej własnej rodzinie nie był lubiany. Zarzucano mu bowiem, że 
zamiast zajmować się uprawą roli, prowadzi się jak domokrążca, handlujący różnymi 
rzeczami. Bywało, że każdorazowo po odpływie przeprawiał się przez rzeczkę Sunhwa i 
przychodził do mojego ojca. Ta znajomość, być może, oddziaływała na niego. Dobrze nas 
karmił i niezawodnie chronił od wrogich oczu. 

Dla mnie i mojej rodziny Ro Gyong Du był wielkim dobroczyńcą. Przez okres około 
miesiąca, gdy mieszkaliśmy w zajeździe, niczego dla nas nie żałował ze swojego 
gospodarstwa. We wszystkim starał się o nas, a przy tym traktował nas uprzejmie, zawsze 
z miłym uśmiechem. Pewnego razu na własny koszt zamówił rozmowę telefoniczną na 
dużą odległość, abyśmy porozmawiali z ojcem w Fuszunie. Dzięki temu po raz pierwszy w 
moim życiu rozmawiałem przez telefon. Ojciec powiedział, że chce usłyszeć głosy 
wszystkich dzieci w rodzinie, i my - trzej bracia oraz matka - rozmawialiśmy, każde z 
osobna. 

W umówiony dzień matka z moim stryjem Hyong Gwonem przyjechali do Linjiangu. 
Po przybyciu od razu zaprosiła nas do obejrzenia miasteczka i przyprowadziła do chińskiej 
restauracji. Dla każdego z nas zamówiła po jednej porcji chińskich kołdunów i zaczęła roz-
pytywać się o tym i owym. 
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Początkowo myślałem, że mama chce nakarmić nas do syta, serwując smaczne dania 
nam, dzieciom, które przez około miesiąca przeżyły w cudzych kątach. I bez szczególnego 
zastanowienia weszliśmy do restauracji. Ale okazało się, że sedno sprawy nie w tym tkwiło. 
Wreszcie zrozumiałem, iż ona wyszła z nami na ulicę aby usłyszeć jak nam się tu wiedzie. 

- Czy nie pojawiali się w zajeździe podejrzani ludzie? Nie szukali was? Czy nie było 
przypadku abyście byli w gościnie w czyichś domach? Ile ludzi wie, że zatrzymaliście się 
w domu Ro Gyong Du? ... 

 Takie wypytywania sypały się nam jedne za drugimi. I matka jeszcze raz nam 
przykazywała: 

- Gdziekolwiek będziecie nie opowiadajcie, że jesteście synami Kim Hyong Dżika. 
Bądźcie ostrożni i uważni na każdym kroku, póki nie przeniesiemy się do nowej 
miejscowości. 

Również w Linjiangu nie mogła ona przez nas spokojnie spać. W głuchą i ciemną noc, 
usłyszawszy jakiś szelest na ulicy, wstawała z pościeli, wstrzymywała oddech i 
przysłuchiwała się wszystkiemu dookoła. 

Tak więc nie miała ona ani minuty spokoju, bojąc się aby nie spadło na dzieci 
nieszczęście. Ale cóż właściwie skłoniło ją do tego, że okazała się być tak stanowczą w ten 
dzień, kiedy wyprawiała nas do Linjiangu? 

Była to, wierzę, prawdziwa miłość matki do swoich dzieci, miłość macierzyńska. 
Żadna miłość na świecie nie może być tak gorąca, tak szczera, tak niezawodna jak miłość 
matki. Nawet jeśli matka skrzyczy lub zbije swoje dzieci, to ich tym nie zrani. Taka jest 
bowiem miłość matki. Dla swych dzieci matka gotowa jest ściągnąć gwiazdkę z nieba. 
Miłość matki nie oczekuje też ani zapłaty, ani nagrody. 

Do dnia dzisiejszego nie raz we śnie zamigocze mi jasny obraz matki, takiej, jaką ona 
była w te niezapomniane dni. To jest nieśmiertelne ... 

 
 

7. Spuścizna 

 
W okresie, kiedy mieszkaliśmy w Badaogou, częstym gościem u nas był człowiek o 

nazwisku Hwang. Pozostawił on niezatarty ślad na życiowej drodze mojego ojca. W 
Huczangu wydobył mojego ojca z łap japońskiej policji. 

Ojciec przedostał się do Korei w Phophyongu aby nawiązać kontakt z krajowymi 
organizacjami. Konspiracyjnym miejscem była niewielka gospoda, gdzie sprzedawano 
kuksu. W jej pobliżu ojciec wpadł w zasadzkę policji. Donosicielem okazał się Son Se Sim, 
właściciel gospody położonej na tyłach naszego domu. Człowiek ten był dość częstym 
gościem u nas. Siadywał obok ojca, prawił mu pochlebstwa, mełł językiem, operując 
słówkami "panie Kim". Ojciec nie wiedział, że Son Se Sim jest szpiclem. 

Policyjny departament generalnego gubernatora aresztowanie ojca utrzymywał w 
ścisłej tajemnicy. Cel tego był jasny - wykryć podziemne organizacje. Dlatego też władze 
policyjne z północno-pheniańskiej prowincji posłały niezwłocznie grupę wysokiej rangi 
urzędników dla przeprowadzenia śledztwa w sprawie mojego ojca. Sierżantowi policji 
nazwiskiem Akiszima oraz szeregowemu phophyongskiego posterunku policji zlecono 
pilne zadanie: pod konwojem doprowadzić aresztowanego do władz policyjnych w 
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prowincji Sinyidżu, za pośrednictwem policji w Huchang. Podjęcie takiego 
natychmiastowego działania ze strony wrogów nie było bez podstawy. Obawiali się 
bowiem, aby aresztowanego nie odbili bojownicy Armii Niepodległości, działający na 
obszarze dorzecza rzeki Amnok. 

Dopóki ojciec przetrzymywany był w izbie zatrzymań w Phophyongu, policjanci nie 
dopuszczali mojej rodziny do posterunku, dlatego nie wiedzieliśmy nawet, że skierowany 
został pod konwojem do Sinyidżu. To właśnie Hwang przybiegł do nas i poinformował 
matkę: 

,,- Madame! Proszę się nie martwić. Zaangażuję adwokata. Niech na to pójdzie nawet 
cały majątek mojej rodziny. Poczekam do sądowego procesu, potem wrócę. Proszę tylko o 
kilka butelek wódki, jeśli ją macie". 

Hwang zabrał do plecionej z sitowia kobiałki kilka butelek gorzkiej wódki oraz pęk 
suszonych mintajów, i w pewnej odległości niezauważenie podążał śladem ojca. 

Policjantów odprawiono z samego rana. Zbliżał się czas obiadu, kiedy dotarli do wsi 
Yonpho, gdzie znajduje się gospoda. Narzekając na głód policjanci poprosili właściciela 
gospody, aby przygotował im obiad. Hwang doszedłszy do wsi za konwojem, wszedł do 
gospody i postanowił nie przepuścić szansy, wykorzystać okazję. Wyjął wódkę z kobiałki i 
poczęstował nią policjantów. 

Początkowo odmawiali, utrzymując, że eskortują więźnia. Jednak Hwang usilnie 
zapraszał ich aby wypili szklankę, no... dwie. W końcu "chwycili" za kubki, mówiąc: 
"Widzimy, że porządny z ciebie chłop". 

 Sprytny Hwang nie zmarnował szansy, i powiedział do zamroczonych: 
- Wypadałoby chyba nakarmić także aresztanta. W efekcie wyperswadował 

policjantom, aby zdjęli kajdanki chociażby z jednej ręki mojego ojca. Hwang wypił 
porządnie, ale nie stracił przytomności 

Mocna wódka zwaliła z nóg Akiszimę, który wraz z szeregowym policjantem, 
Koreańczykiem, zasnęli chrapiąc. Natychmiast ojciec z pomocą Hwanga pozbył się 
kajdanków i obaj wybiegli z gospody. 

Wdrapali się razem na położoną na przeciw górę Piodżok i dotarli na jej szczyt. 
Zaczął padać śnieg. 

Pijani ocknęli się i w osłupieniu wybałuszyli oczy: konwojowanego aresztanta nie 
znaleźli. W popłochu, prując powietrze z karabinów, puścili się w pościg za ojcem. 
Strzelanina groziła śmiercią i na szczycie przyszło się ojcu rozstać z Hwangiem. Nigdy 
potem ojcu już się nie udało z nim spotkać. 

Po wyzwoleniu Korei robiłem wszystko, co było możliwe, aby tego Hwanga znaleźć. 
W kraju zapanował już całkowity spokój, ale wbrew moim oczekiwaniom nie pojawił się. 
On, który w ciężkich czasach ryzykując swoim życiem, nie wahał się okazać pomocy 
mojemu ojcu. 

Hwang powiedziałbym, gotów był pójść na szafot za mojego ojca. Był dla niego 
prawdziwym przyjacielem, wiernym towarzyszem. 

Bez pomocy tak wiernego towarzysza jak Hwang mojemu ojcu bez wątpienia nie 
udałoby się uciec w tak krytycznym momencie, w tak niebezpiecznej sytuacji. Całkowicie 
sprawdziło się to, co przyjaciele mówili do ojca: "Spotkało cię ogromne szczęście - masz 
oddanych przyjaciół". 

Nie żałował on samego siebie w imię ojczyzny i narodu, dzielił radości i smutki z 
wieloma uczestnikami ruchu niepodległościowego. Dlatego właśnie skupiło się wokół 
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niego tylu ludzi, wielu przyjaciół i towarzyszy rewolucji. 
Szczegółowe epizody o ucieczce mojego ojca udało mi się zasłyszeć także od Li Guk 

Ro w czasie wojny koreańskiej, a dokładniej w okresie strategicznego wycofywania się 
Armii Ludowej. 

Wczesną jesienią tego roku, kiedy zaczęła się wojna, władze KRL-D podjęły działania, 
zmierzające do przyspieszenia składania podatków w naturze. W tym celu skierowano w 
teren wielu członków Gabinetu Ministrów Republiki, jako pełnomocników rządu. W 
owym czasie minister bez teki Li Guk Ro został także wydelegowany do rejonu, który był 
w owym czasie częścią prowincji Północny Phenian. 

Kiedy wypełnił on swoje zadanie a Armia Ludowa rozpoczęła strategiczny odwrót, ja 
znajdowałem się właśnie w rejonie Kanggie. Pewnego dnia przybył on do mnie, ponieważ 
chciał złożyć raport Gabinetowi Ministrów, i nagle zaczął opowiadać o gospodzie we wsi 
Yonpho. Po zakończeniu pracy w powiecie Huczhan, minister skierował się do Kanggie. 
Wziął ze sobą naczelnika władz milicyjnych tego powiatu. Po drodze wstąpił do wsi 
Yonpho, a tam na własne oczy zobaczył ową gospodę, z której zbiegł mój ojciec. Stary 
dom był cały. Do tego czasu Kanggie i Huczhan należały do prowincji Północny Phenian. 

Zadziwiające, a nawet wręcz dziwne było dla mnie słuchać o tej gospodzie od Li Guk 
Ro, który prawie całe życie spędził w Południowej Korei i za granicą, a po wyzwoleniu 
kraju, przed utworzeniem nowego państwa, przeszedł na Północną stronę kraju. Nie 
byłbym tak zdziwiony, gdyby wówczas były - jak obecnie - szeroko znane historyczne 
zasługi mojego ojca. Ja po prostu nie mogłem wyjść ze zdumienia słysząc o tym wówczas, 
kiedy prawie nikomu nie była znana gospoda we wsi Yonpho. 

I nie ukrywając ciekawości zapytałem gościa: - Skąd znacie całą historię mojego ojca? 
A on odpowiedział: 

 - Imię Kim Hyong Dżika jest mi znane już od dwudziestu lat. 
W Kirinie, wiecie Dowódco, jakiś sympatyczny człowiek szczegółowo opowiadał o 

waszej rodzinie. Kiedy skończy się ta wojna, chciałbym napisać biografię waszego ojca. 
Ale mam wątpliwości, czy byłby ze mnie dobry pisarz, dlatego boję się do tego zabrać. 

 Li Guk Ro był zwykle małomówny i cichy. A w tym dniu nie wytrzymując swego 
podniecenia, wiele i wiele opowiadał. 

Wyszliśmy z zatłoczonej, głośnej sali, gdzie znajdował się Gabinet Ministrów. 
Spacerowaliśmy i gawędzili ponad godzinę, chodząc wzdłuż brzegu rzeki Tokyo 
(Czangdża), tam, gdzie rzadko stąpała ludzka noga. 

Okazało się, że o moim ojcu opowiadał mu Hwang Bek Ha, ojciec Hwang Gwi Hona. 
Li Guk Ro przyjechał wówczas do Mandżurii w składzie delegacji towarzystwa Singanhwe 
(Towarzystwo Nowych Prądów - red.), którego misją było niesienie pomocy koreańskim 
rodakom, poszkodowanym w powstaniach 30 maja i 1 sierpnia. W związku ze stałym 
wzrostem liczby poszkodowanych, kierownictwo Singanhwe wysłało do Mandżurii swoją 
delegację, aby udzielić pomocy Koreańczykom. Wówczas Li Guk Ro spotkał się w 
Szenianie z Czwe II Czhonem. Właśnie Czwe zarekomendował mu, żeby się spotkać z 
Hwang Bek Ha. 

Zgodnie z jego radą Li Guk Ro spotkał się w Kirinie z Hwang Bek Ha. Od niego 
otrzymał niezbęr1ną pomoc przy organizowaniu wspomagania i dowiedział się o moim 
ojcu. Od tego czasu Li - jak sam mówił - wiedział, że wieś Yonpho znajduje się w 
powiecie Huczhang, i że powiat ten był ważną areną działalności mojego ojca. To, że Sin-
ganhwe skierowało Li jako swojego przedstawiciela do Mandżurii, związane było z jego 
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biografią - był on tam przez wiele lat nauczycielem. Przez pewien czas Li pracował tam 
również jako instruktor w jednostce Armii Niepodległości w Naidaoshan, a następnie 
nauczał w peksańskiej szkole w Fuszunie i tonczhańskiej szkole w powiecie Huanyen. 
Było zatem całkiem zrozumiałe, że w Mandżurii Li Guk Ro słyszał o moim ojcu. Li 
opowiadał dalej: 

- Wiecie, naczelnik powiatowych władz milicyjnych prawie nie znał historii tej 
gospody. No i ja go za to trochę skrytykowałem, mówiąc że jest hańbą dla ludności 
powiatu Huczhang iż nie wie o gospodzie. Następnie powiedziałem mu, aby z całą 
odpowiedzialnością troskliwie otoczył opieką ten dom. 

 Li Guk Ro z zaniepokojeniem dodał: - Jeśli młodzi ludzie nie znają historii walki 
swoich patriotycznych poprzedników, to staną się oni bezwartościowi, zwłaszcza, iż nawet 
nasi współpracownicy nie bardzo aktywnie wychowują ludzi na tradycjach naszych walk. 

Wystąpił z wezwaniem, żeby ochraniać rewolucyjne tradycje, i to w tym trudnym 
okresie, gdy nasza młoda, dwuletnia Republika znalazła się na pograniczu życia i śmierci. 
Słuchając go, byłem właściwie głęboko mu wdzięczny. Opanowało mnie niepowstrzymane 
wzruszenie. Dosłownie jakby w oka mgnieniu przed moimi oczami przemykały się dusze 
poległych przodków, bojowników o odzyskanie ziemi ojczystej, jak gdyby oni sami 
gorącym sercem wzywali mnie: "Walczcie, a zwyciężycie! Brońcie do końca rodzinnej 
ziemi!" 

Opowiadanie Li Guk Ro o wsi Yonpho dodało mi energii w owym właśnie czasie, 
gdy głoszono, że Korea skazana jest teraz na zagładę! 

Po rozstaniu się z Hwangiem mój ojciec cały dzień błąkał się po lesie aż w końcu 
niedaleko gospody, na przełęczy Kaduk, znalazł samotną chatkę-ziemiankę, i poprosił 
gospodarza o pomoc. Przedstawiając się nawzajem podał swoje nazwisko i imię, a także 
dowiedział się, że gospodarz także nazywa się Kim, i pochodzi z Czhondzu. Gospodarz ów 
uradował się, że także w takiej głuszy, jak przełęcz Kaduk, spotkał rewolucjonistę 
noszącego takie same nazwisko, i do tego pochodzącego z tych samych okolic. Staruszek z 
całą sympatią odniósł się do ojca i z całego serca udzielił mu niezbędnej pomocy. 

Staruszek Kim ukrył zbiega w słomie z czumizy, składowanej w pobliżu chatki. 
Podczas tych dni ojcu przemarzły nogi, kolana i cała dolna część ciała. Całymi dniami 
przyszło mu przesiedzieć bez ruchu, w kucki, z podkurczonymi nogami i rękami w tej 
stercie, którą przenikał ostry wiatr. I tu właśnie nabawił się nieuleczalnej choroby. 

Staruszek donosił mu do tego schowka to co mógł. A to garść ryżu, to pieczone 
ziemniaki i wszelkimi sposobami ochraniał go przed nieprzyjacielskimi oczami. 

Za ucieczkę aresztowanego spotkała Akiszimę ostra reprymenda ze strony jego 
zwierzchnictwa. Prowincjonalne władze policyjne Północnego Phenianu wzmocniły 
kordon i zarządziły w dorzeczu Amnok szczegółowe i drobiazgowe przeszukiwania terenu. 
W strefie od Huczhangu do wsi Czukdżon przez kilka dni bez przerwy przeprowadzano 
rewizje. Ale jednak sterta słomy stojąca na przełęczy Kaduk, nie zwróciła na siebie uwagi. 
Myślę, że wówczas ojciec właściwie ocenił sytuację i trafnie wybrał sobie to właśnie 
schronienie. 

Staruszek Kim chodził na brzeg rzeki Amnok i uważnie śledził czy rzeka jest 
zamarznięta, czy nie. Uczył także ojca jak przeprawić się przez rzekę przy pomocy tyczki. 
Lód nie był wystarczająco gruby i nie wolno było w sposób nieprzemyślany przeprawiać 
się przez rzekę. 

Tak, jak uczył staruszek Kim, mój ojciec położył na lodową pokrywę tyczkę i - 
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czołgając się przy pomocy obu rąk - posuwał się naprzód. W ten sposób przeprawił się 
bezpiecznie przez rzekę Amnok. 

Jeśli ma się ze sobą długi drążek, to nie można się utopić, nawet jeśli lód załamie się 
pod człowiekiem. Był to unikalny sposób przebycia rzeki pokrytej tylko cienką warstwą 
lodu. Wszelako podczas przeprawy ojciec powtórnie przemarzł. Wywołało to dreszcze i 
stało się jeszcze jedną zgubną przyczyną jego śmierci, która nastąpiła w rok później. 

Po pomyślnym przeprawieniu się przez rzekę w tak desperackich warunkach, ojciec 
leczył się przez kilka dni we wsi Taolaizhao. Po tym w towarzystwie Kong Yonga i Pak 
Dżin Yonga udał się do Fuszunu. Przewodnicy ci byli bojownikami Armii Niepodległości, 
podporządkowanej nacjonalistycznej frakcji Czongibu. Oddział ten pod dowództwem 
Czang Czhol Ho znajdował się w Fuszunie. 

Opowiadałem już jak mój ojciec zaznajomił się z Kong Yongiem z rekomendacji O 
Dong Dżina. Młody Kong Yong pochodził z powiatu Byok z Pektongu. Temu wiernemu 
człowiekowi ojciec mój pomagał już w okresie, gdy należał on do pyoktońskiego 
młodzieżowego związku niepodległości i wziął za broń w Specjalnym Obozie Pyokpha. Z 
moim ojcem utrzymywał on bardzo bliskie kontakty. Przychodził do nas i z sympatią 
nazywał mnie "Son Dżu". Ja zaś ze swej strony nazywałem go po prostu wujem. 
Oczywiście dotąd, dopóki nie został on komunistą i naszym towarzyszem broni. 

Po śmierci mojego ojca Kong Yong mieszkał już w Wanlihe i mniej więcej raz w 
tygodniu przychodził do nas ze zbożem i opałem, i jak mógł, pocieszał w smutku moją 
matkę. Razem z mężem i jego żona przynosiła na głowie koszyczek pełen jadalnych roślin. 
Dla zachowania pamięci o moim ojcu przez długi czas nie zdejmował żałobnego ubrania. 

Po drodze do Fuszunu ojciec razem z dwoma towarzyszami wpadli w ręce konnych 
bandytów. Było to w rejonie Manjiangu. Zatem znowu nieszczęście. Był to okres, kiedy 
wszędzie grasowały lokalne bandy rozbójników. Do zrodzenia się bandytyzmu 
doprowadziła ówczesna szczególna sytuacja chaosu i niestabilności, gdy rozmaici dy-
gnitarze, w różnych częściach kraju, byli z sobą "na noże", walcząc między sobą o władzę. 
Rozbójnictwem zaczęło się zajmować także wiele ludzi z najniższych warstw 
społeczeństwa, którzy nie znaleźli innej drogi dla zapewnienia sobie egzystencji. Niestety 
japońscy imperialiści infiltrowali przez swoich agentów szajki bandyckie i sterowali ich 
prowodyrami, albo też dodatkowo korumpowali, biorąc ich "na swój garnuszek" w celu 
osłabienia sił antyjapońskich. 

Lokalni bandyci przenosili się całymi hordami z miejsca na miejsce, robili naloty na 
ludzkie osiedla, lub też zabierali podróżującym pieniądze i ich rzeczy. W najgorszym 
przypadku uciekali się nawet do oburzających zbrodni. Obcinali ludziom uszy i głowy. 
Dlatego też dwie osoby, eskortujące ojca nie mogły chronić go bez większego wysiłku. 

Ojciec powiedział im, że z zawodu jest lekarzem. Ale ci konni bandyci, 
niewykształceni i prymitywni, nie chcieli wypuścić ze swoich rąk zatrzymanych uważając, 
że lekarz musi mieć dużo pieniędzy. Ojciec ich przekonywał: "Jakie tam u lekarza 
pieniądze? Leczę choroby i ledwo, ledwo na wyżywienie zarabiam". Dodał, że jeśli któryś 
z nich jest chory, to może pomóc go wyleczyć. Wypuśćcie nas - zażądał. Po powrocie nie 
złożymy na was meldunku. Ale żadne argumenty na nich nie działały. Sprawa nie ruszała z 
miejsca. Kong Yong czekał na jedyną możliwą szansę: kiedy rozbójnicy po kolacji palili 
opium i byli mniej czujni, zgasił kaganek i pomógł uciec ojcu i Pak Dżin Yongowi. Potem 
zaś zręczną walką na pięści zwalił z nóg około dziesięciu bandytów i wyskoczył z ich 
legowiska. 
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Tak rozegrał się prawdziwy dramat, przypominający wręcz jakiś film przygodowy. 
Podczas tej ucieczki Kong Yong dokonał prawdziwie ofiarnego wyczynu. Mój ojciec 

często dzielił się tymi niezapomnianymi wrażeniami. Kong Yong był bojownikiem pełnym 
poświęcenia, nigdy też nie oszczędzał siebie, śpiesząc z pomocą towarzyszom. 

Po kilku dniach ojciec spotkał się w Fuszunie z Czang Czhol Ho. Człowiek ten 
jeszcze przed kilku laty zajmował się pracami mierniczymi, później stał się wojownikiem, 
i już dowodził kompanią Armii Niepodległości. Bardzo go zmartwił schorowany wygląd 
mojego ojca. Czang zaproponował mu aby w przygotowanym dla niego miejscu odpoczął 
do czasu poprawienia się jego zdrowia. Tak radzili mu i inni. 

W tym czasie mój ojciec po prostu był już w takim stanie, że na dłuższą metę nie 
będzie mógł utrzymać się na nogach, jeśli nie zatroszczy się o swoje zdrowie. On sam 
także w to nie wątpił. A zima w tym roku była szczególnie surowa. Ale mimo to, ojciec nie 
zdążył nawet położyć choć jednego kompresu, chociażby na pierś, i niezwłocznie ruszył w 
drogę na północ. 

Sam dowódca kompanii Czang doprowadził go do miejsca przeznaczenia. Przybył on 
mianowicie do Huadianu i Kirinu. Nie zważając na przenikające go dreszcze, śpieszył w 
tak odległe miejsca głównie po to, aby przyśpieszyć proces integrowania organizacji ruchu 
niepodległościowego we wspólnym froncie zespolenia antyjapońskich, patriotycznych sił. 
W okresie tym także wśród uczestników ruchu niepodległościowego na porządku 
dziennym znajdowała się kwestia utworzenia partii. 

W miarę rozwoju ideologii i pogłębiania ideału rewolucji, tendencją tych czasów stała 
się polityka prowadzona pod przewodnictwem partii. Praktyka ta szybko rozpowszechniła 
się na politycznej arenie świata. Zarówno burżuazyjni politycy, jak i komuniści, popierali 
politykę partii. Po Rewolucji Październikowej w Rosji, a także w różnych krajach Azji 
powstawały partie komunistyczne. Wraz z rozprzestrzenieniem się nowego, 
ideologicznego prądu, również na Wschodzie nastąpiła epoka partyjnej polityki. I tak w 
1921 roku w sąsiednim kraju - Chinach powstała partia komunistyczna. 

W tej sytuacji koreańscy prekursorzy tych tendencji także wzmagali tempo procesu 
tworzenia takiej organizacji, która byłaby zdolna do objęcia kierownictwa politycznego 
nad walką narodowo-wyzwoleńczą. 

Polityka partii wymaga - jako warunek wstępny - ustanowienia i rozwinięcia idei i 
ideału, które by stały się przewodnimi zasadami tej polityki. Tylko wówczas staje się ona 
możliwa do zrealizowania. 

We współczesnej historii Korei burżuazyjny nacjonalizm, jako swego rodzaju 
ideologiczny nurt, ukierunkowywał ruch narodowo-wyzwoleńczy, ale zamierał, nie mając 
własnej politycznej partii. Miejsce burżuazyjnego nacjonalizmu na arenie narodowo-
wyzwoleńczej walki zaczęły zajmować nowe, komunistyczne prądy ideologiczne. Pre-
kursorzy nowego pokolenia głęboko utwierdzili się w tym, że burżuazyjny nacjonalizm nie 
może być dalej sztandarem narodowo-wyzwoleńczej walki. Wśród nich w przyśpieszonym 
tempie rosły szeregi zwolenników komunizmu. Także w obozie nacjonalistów wiele po-
stępowych osób zmieniło nastawienie w swojej działalności, kierując się w stronę ruchu 
komunistycznego. 

Kurs na reorientację ruchów nakreślony na Kuandiańskiej Naradzie, nie ograniczał się 
tylko do deklaracji. Wewnątrz nacjonalistycznego ruchu, dzięki wysiłkom przodujących 
działaczy, wytyczne te zaczęły wstępować w stadium praktycznej realizacji. Jako pierwszy 
zaczął stosować je w praktyce właśnie O Dong Dżin. Po naradzie w Kuandian, w oddziale 
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Armii Niepodległości, którym dowodził O Dong Dżin, przybywało sympatyków 
ideologicznego prądu marksizmu i leninizmu. Pojawiające się w tym okresie nowe siły, 
japońscy imperialiści określali jako "trzecie siły". 

W połowie lat dwudziestych, czyli w czasie gdy ojciec wyrwawszy się z łap 
japońskiej policji udał się przez Fuszun do Kirinu, wewnątrz ruchów narodowych 
przyśpieszał proces rozdzielania się grup na dwie: na nowatorską, dążącą do reorientacji 
ruchów, i na konserwatywną, występującą przeciw tym zmianom. 

Na podstawie wnikliwej analizy sytuacji w tych tendencjach, mój ojciec doszedł do 
wniosku, że nadszedł czas na utworzenie politycznej organizacji, która mogłaby 
urzeczywistnić ideał reorientacji. 

Do tego czasu ruchy narodowościowe Koreańczyków w Mandżurii rozwijały się w 
imię ideałów odzyskania państwowej władzy, głównie drogą bezpośredniego działania 
zbrojnego i rozwoju samorządów, a za ich podstawowe pole działania uznano problem 
wykształcenia i warunków egzystencji ludności. Jednak nie było organizacji zdolnej 
politycznie ukierunkowywać ten ruch. Wychodząc z tej realnej rzeczywistości, ojciec 
razem z nacjonalistami nowatorskiego odłamu działającymi w rejonie Kirinu, przystąpił do 
pracy przygotowawczej, mającej na celu utworzenie nowej organizacji, która mogłaby 
zapewnić polityczne kierownictwo nad wszystkimi wojskowymi i samorządowymi 
organizacjami, istniejącymi w rozproszeniu na terytorium Mandżurii. 

Pierwszym krokiem na tym odcinku było zebranie w Niumaxiangu w Kirinie, zwołane 
z inicjatywy mojego ojca. Odbywało się ono na początku 1925 roku w domu Pak Gi Beka 
(ojciec Pak Ił Pcha), który znajdował się pod Bejszanem w Kirinie. Obecni na nim byli: 
Riang Gi Thak, Hyon Ha Dżin, O Dong Dżin, Czang Czhol Ho, Kim Sa Hon, Ko Won Am, 
Kwak Dżong De i inni, którzy byli weteranami lub przywódcami średniego szczebla w 
ruchu niepodległościowym. 

Wszyscy oni uznali za niezbędne powołanie politycznej organizacji, zdolnej jednolicie 
kierować ruchem niepodległościowym, i podjęli jednogłośnie postanowienie o utworzeniu 
w najbliższej przyszłości jednej, określonej partii. Na zebraniu przedyskutowano także 
cały szereg zagadnień związanych z tworzeniem partii. 

Według wspomnień Li Gwan Rin, na zebraniu najbardziej ożywionym tematem 
dyskusji była kwestia dotycząca nazwy partii. Jak nazwać przyszłą partię - Rewolucyjną 
Partią Korei czy Korio? Uczestnicy uważali, że nazwa partii również jest ważna, ale 
jeszcze ważniejsze jest właściwe opracowanie zadań i programu partii, zgodnie z za-
łożeniami jej działalności. Biorąc to pod uwagę, partię nazwali Rewolucyjną Partią Korio, i 
podjęli. dyskusję nad jej programem. 

Kierownictwo ruchu niepodległościowego, które wzięło udział w obradach w 
Niumaxiangu, po roku razem z przedstawicielami reformistycznego odłamu, 
wywodzącego się z religii czhondogio, przedstawicielami towarzystwa Hyonphensa i 
delegatami z Kraju Nadmorskiego przeprowadziło wspólną naradę, na której powołano 
Rewolucyjna Partię Korio. Celem tej partii była "budowa jednego, pokojowego państwa na 
bazie systemu komunistycznego, drogą likwidacji obecnego systemu prywatnej własności i 
zlikwidowania istniejącej machiny państwowej". 

Mój ojciec nie mógł być obecny na tej naradzie z uwagi na swą chorobę. 
Po dokonaniu przeglądu beiszańskiego oraz jiangnanskiego parku taboru wojskowego, 

ojciec wrócił do Fuszunu i spotkał się z kierownictwem młodzieżowej organizacji osiedla 
Xinantun. Z Fuszunu telefonicznie polecił nam opuścić Linjiang. 
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Po przewędrowaniu krótkiego dystansu z Linjiangu spotkaliśmy na drodze dwóch 
bojowników Armii Niepodległości w żałobnych opaskach na głowach, zrobionych z 
konopnego płótna, skierowanych przez dowódcę kompanii Czang Czhol Ho nam na 
spotkanie. Żałobny strój służył do zamaskowania, aby agenci przeciwnika nie zorientowali 
się, co ta za jedni. Na ich zaprzęgu skierowaliśmy się do Fuszunu. 

Ojciec spotkał nas w Dainie, oddalonym w przybliżeniu 40 li od miasta Fuszun. 
Twarz jego wyglądała wyraźnie schorowana, ale jego szeroki uśmiech uradował nas. 
Poczuliśmy się, jakby cały ciężar spadł nam z pleców. Wziąwszy braciszków za ręce 
pobiegłem mu na przeciw. 

Zanim zdążyłem się pokłonić ojcu, braciszkowie rzucili się ku niemu i od razu przelali 
z siebie wszystkie myśli, jakie nagromadziły się w nas podczas dwumiesięcznej rozłąki. 
Odpowiadając na wszystkie ich dziecięce pytania, ojciec nie odrywał oczu od mojej twarzy 
i z radością mówił do mnie: 

 - Widzę, że w Ojczyźnie wodzianka nie jest zła! Odprawiłem cię ale spokojnie spać 
nie mogłem. Jak ty bardzo podrosłeś! 

W tę noc cała nasza rodzina siedziała we własnym kręgu i do świtu dzieliła się swoimi 
najskrytszymi myślami. Właśnie tej nocy usłyszałem o Hwanie i o staruszku Kimie 
pochodzącym z Czhondzu, który pomógł ojcu w ucieczce z konwoju. Usłyszałem też o 
śmiałych wyczynach Kong Y onga w legowisku mancziańskich bandytów. 

Opowiadałem ojcu o tym co widziałem i doznałem w Ojczyźnie, o moim 
postanowieniu, że drugi raz nie przeprawię się przez rzekę Amnok, dopóki Korea nie 
stanie się niepodległą. On z satysfakcją patrzył na mnie i rzekł: 

- Tak właśnie powinien postąpić syn Korei. Następnie wypowiedział uwagę: 
 - Niech ci się nie wydaje, że nauka, poznanie i zrozumienie Korei zakończone 

zostały na czhandokskiej szkole. Także na nowym miejscu trzeba jeszcze pilniej się uczyć, 
aby głębiej poznać Koreę, znać swój naród. 

Po kilku dniach przyjęto mnie do fuszuńskiej podstawowej szkoły Nr l. Moim 
najbliższym przyjacielem w tej szkole został chiński chłopiec Chang Wel-hua. Był on 
synem drugiego czy trzeciego pod względem zamożności właściciela domu w Fuszunie. 

Na przykład jego straż domowa liczyła kilkudziesięciu żołnierzy. Prawie wszystkie 
żeńszeniowe plantacje w Dunganie powiatu Fuszun należały do rodziny Changa. Każdego 
roku jesienią rodzina Changów zbierała plony żeńszenia. Ów korzeń życia wieziono na 
koniach lub osłach do innych miejscowości na sprzedaż. W czasie transportu straż 
ochraniała go przez całą drogę na przestrzeni 10 li. Ojciec Changa Wei-hua słynął jako 
znany bogacz, ale był człowiekiem rzetelnym. Nienawidził imperializmu i kochał swoją 
Ojczyznę. Takim był także jego syn. W późniejszych latach, w toku działalności 
rewolucyjnej, nieraz dzięki ich pomocy zostałem uratowany. 

 Wśród koreańskich uczniów moimi bliskimi byli Ko Dże Bong, Ko Dże Riong, Ko 
Dże Rim i Ko Dże Su. 

Wówczas gdy ojciec rozwijał działalność rewolucyjną, głównie w Fuszunie i w jego 
okolicach, panowała nader niepomyślna sytuacja. Reakcyjna klika wojskowa Chin 
skłaniała się ku projapońskiej orientacji i wszelkimi sposobami przeszkadzała działalności 
koreańskich patriotów. Co więcej - zdrowie ojca coraz bardziej się pogarszało. 
Uwidaczniały się następstwa okrutnych tortur w Phenianie oraz odmrożeń. Ale on ani na 
jedną chwilę nie przerywał swojej rewolucyjnej walki. 

Nad naszym domem przy ulicy Xiaonanmen pojawił się nowy szyld "Lecznica 
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Murim". Właściwie to wówczas stan zdrowia mojego ojca nie pozwalał mu leczyć innych. 
On sam powinien się leczyć. Ale ojciec kolejny raz znów udał się w drogę. 

Wszyscy odradzali mu tego. Wstrzymywali go także Czang Czhol Ho, Kong Yong, 
Pak Dżin Yong i wszyscy inni bojownicy o niepodległość w Fuszunie. Również ja i mój 
stryj Hyong Gwon staraliśmy się go zatrzymać. Nawet moja matka, która zawsze go 
popierała i udzielała otuchy we wszystkich jego poczynaniach, usilnie go błagała, by się 
powstrzymał tym razem od wyjazdu. Ojciec jednak nie zmienił swojego planu i wyjechał. 
Bardzo go martwiła wiadomość o tym, że w rejonie koło góry Nedo, ludzie z wyższego 
szczebla Armii Niepodległości nie osiągnęli zgody w działaniach i rozdzielili się na kilka 
grup, kłócąc się miedzy sobą o wpływy, a to groziło niebezpiecznym rozkładem oddziałów 
Armii. 

Przysłany z rozkazu Czang Czhol Ho przewodnik towarzyszył ojcu do Antu. Do 
plecaka włożył zapas żywności dla obydwóch: pięć-sześć twe (miara ciał sypkich, 1,8 litra 
- red.) czumizy i niewielki dzban z sojową pastą. Przypiął sobie topór oraz rewolwer i udali 
się w drogę do wyznaczonego miejsca, odległego o setki li. Droga była bezludna. 
Słyszałem, że wędrując przez ten niezamieszkały rejon, doznali wielu męczarni. Noce 
spędzali pod gołym niebem, bez przykrycia, przy ognisku, przytulając się do sterty pni. 
Spali z przerwami, a przerywany sen, to nie sen. Ojciec mocno kaszlał, stąd przewodnik 
nie miał ani minuty spokoju. 

Po powrocie z Antu u ojca przedłużał się duszący kaszel. Ale już po kilku dniach, 
mimo złego stanu zdrowia, rozpoczął zabiegi na rzecz uzyskania upoważnienia do 
otwarcia peksańskiej szkoły. 

Ta prywatna szkoła miała długą historię. Założona była przez koreańskich 
emigrantów i naszych poprzedników w Fuszunie, we współpracy z rolnikami. Zbudowano 
ją w czasach kiedy w Korei panowałożywiony ruch zakładania prywatnych szkół. 

Mówiono mi, że początkowo szkoła ta była maleńka, nie większa od sunhwaskiej 
prywatnej szkoły w Mangyongde, gdzie uczył mój ojciec. Oznacza to, że pod względem 
swoich rozmiarów równa była dwom razem wziętym izbom obecnego chłopskiego domu. 

Jednak i ta w małej skali peksańska szkoła zmuszona była na długi czas zamknąć 
swoje drzwi ze względu na brak środków finansowych. 

Kiedy przenieśliśmy się do Fuszunu, przeprowadzono intensywne prace na rzecz 
wznowienia działalności tej szkoły. Wszelako klika wojskowa, podjudzana przez 
imperialistów japońskich, nie wydała zezwolenia na uruchomienie tej uczelni. Bardzo to 
martwiło i męczyło mojego ojca. 

Dokądkolwiek się on udawał - zawsze i wszędzie przywiązywał największą uwagę 
przede wszystkim do sprawy rozwoju ruchu oświatowo-wychowawczego. W wielu 
rejonach założył uczelnie. 

Po wielu staraniach, zezwolenie na otwarcie szkoły w Fuszunie uzyskano. W 
przeddzień otwarcia tej szkoły ojciec razem z Czang Czhol Ho, wziąwszy furmankę z 
ławkami i ławeczkami, wykonanymi w warsztacie stolarskim, przybyli do jej pomieszczeń. 
Chociaż nad naszym domem była wywieszka "Lecznica Murim" i ojciec nie zaprzestał 
leczenia, to serce jego zawsze ciągnęło do szkoły. 

Ojciec, jako honorowy dyrektor tej szkoły, sam nie wykładał, ale wykazywał stałe 
zainteresowanie tym, czego w niej uczono, jak również udzielając jej swojego wsparcia. 
Występował w szkole z przemówieniami, często kierował nadprogramowymi zajęciami dla 
dzieci. 
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Ojciec własnoręcznie napisał podręcznik "Ojczysty język", z którego korzystano w tej 
szkole. Po jej otwarciu pojechał do Sanianipu powiatu Liuhe. Po powrocie do domu razem 
z Pak Gi Bekiem (Pak Bom Dżo) ułożył ten podręcznik. Napisane przez ojca naukowe 
materiały wydrukowane zostały w Sanianipu i rozesłane po całej Mandżurii. Zajmowali się 
tym powołani do tego ludzie. W Sanianipu funkcjonowała drukarnia, podlegająca frakcji 
Czongibu. Drukowali tu podręczniki. Książki były pięknie drukowane sposobem 
litograficznym. Wydrukowane tu książki wykorzystywane były w koreańskich szkołach w 
Mandżurii. 

W Fuszunie ojciec zwoływał wielokrotnie zebrania, na których omawiano specjalnie 
problemy nauczania. Wykazujących talent ludzi kierował do Antu, Huadian, Dunihua, 
Czanbaj i do innych miejscowości, celem zakładania dziennych i wieczorowych szkół we 
wszystkich rejonach, gdzie mieszkali Koreańczycy. W tym czasie otworzono także 
yugyonską szkołę we wsi Deyongcun w Shibadaogoa w powiecie Changbai. 
Wychowankami tej szkoły byli: Li Dże U, który w późniejszym okresie został 
bojownikiem Koreańskiej Rewwolucyjnej Armii i członkiem Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu, a także antyjapoński bojownik Kang Don. 

Kiedy praca w peksańskiej szkole uwieńczona została sukcesem, ojciec znów 
objeżdżał całą Mandżurię, prowadząc pracę wśród bojowników ruchu 
niepodległościowego. Główną domeną działalności w tym okresie była praca zmierzająca 
do osiągnięcia jedności i zwartości szeregów ruchu niepodległościowego. Z racji tego, że 
czołowe miejsce na porządku dnia zajmowało utworzenie jednej partii, zdolnej wcielać w 
życie linię na zmianę kursu, problem osiągnięcia jedności szeregów w ruchu 
niepodległościowym, który był tego warunkiem wstępnym, stawał się niezmiennie pilnym 
zadaniem, jakiego nikt nie mógł ignorować. Wyłącznie tej sprawie ojciec poświęcił 
ostatnie lata swojego życia. 

W tym czasie drobne, różnorodne organizacje ruchów niepodległościowych, działając 
w rozproszeniu w trzech prowincjach północno-wschodnich Chin, połączyły się w trzy 
frakcje. Nastał zatem w Mandżurii nowy okres istnienia trzech frakcji: Czongibu, 
Sinminbu i Czhanmibu. Ale i te trzy frakcje pogrążyły się w kłótniach o sfery swoich 
wpływów, co stało się przedmiotem szyderstw i pogardy ze strony ogółu ludzi. 

W tej sytuacji mój ojciec, który był przekonany, że jedność i zwartość bojowników 
jest wielką historyczną potrzebą, prowadził dyskusję na temat środków wiodących do 
osiągnięcia tych celów. 

W Fuszunie, w sierpniu 1925 roku, omawiał łącznie z przedstawicielami 
Koreańskiego Towarzystwa Narodowego w kraju i za granicą oraz zbrojnych organizacji, 
niezbędne środki dla osiągnięcia zwartości szeregów ruchów niepodległościowych i 
utworzył Towarzystwo Wspólnoty Koalicji Narodowych Organizacji. 

Intencją ojca w tym czasie najwyraźniej było to, aby za pośrednictwem tego 
Towarzystwa przyśpieszyć proces utworzenia jednej partii. Ojciec śpieszył się z tą sprawą, 
codziennie intensywniej pracował niż zwykle, dosłownie walczył z czasem, wykorzystując 
każdą minutę i sekundę. Wydaje się, że on sam wtedy przeczuwał, iż jego dni są już 
policzone. 

 Wkrótce złożyła go ciężka choroba. Od wiosny 1926 roku ciężkie cierpienia 
przykuły go do łóżka. 

Na wiadomość o tym, że jest chory, wielu ludzi z różnych miejsc odwiedzało mój 
dom. Za każdym razem, gdy wracałem ze szkoły, na schodkach przyzby leżało zawsze to 
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pięć, to sześć par nieznanych mi butów. Przychodzili dowiadywać się o jego zdrowie. 
Każdy przynosił ze sobą jakieś lekarstwa, wierząc w to, że będą skuteczne. Wszyscy 
pocieszali chorego ciepłymi słowami. Prawie każdy z odwiedzających, choćby był biedny, 
przynosił co najmniej po jednym korzeniu życia (żeń-szenia). Ale choroba ojca 
zaawansowana była już tak bardzo, że medycyna stawała się bezradna. Wiosna przynosiła 
obfite soki życia wszystkiemu na ziemi, śpiewała o nadchodzącym nowym czasie, sezonie, 
ale ku wielkiemu żalowi nie mogła przynieść zdrowia ojcu, czego tak serdecznie życzyli 
mu wszyscy i każdy z jego przyjaciół. 

A ja straciłem ochotę na uczęszczanie do szkoły. Pewnego dnia rankiem, w połowie 
drogi do szkoły, zaniepokojony stanem ojca, zawróciłem i przyszedłem do domu. 

- Czemu ty nie idziesz do szkoły? Surowo zapytał mnie ojciec. W odpowiedzi na to 
pytanie nie byłem zdolny ani słowa wydobyć z siebie, tylko głęboko westchnąłem. Zaś 
ojciec rzekł: 

 - Idź synku. Mężczyzna o takim słabym sercu nie dokona nigdy niczego wielkiego.
 . 

W ten sposób zmusił mnie do pójścia z powrotem do szkoły. 
Pewnego dnia przyjechał z Kirina zobaczyć się z ojcem O Dong Dżin razem z Czang 

Czhol Ho. O Dong Dżin powiedział, że kierując się kursem fuszuńskich obrad, starał się za 
wszelką cenę o zjednoczenie antyjapońskich, patriotycznych sił, ale sprawy nie potoczyły 
się według jego życzenia. Z ciężkimi myślami na duszy przyjechał on aby odwiedzić 
chorego, a zarazem zasięgnąć u niego rady. Z gniewem potępił rozłamowców. 

Należałoby się z nimi jak najszybciej policzyć! - nie wytrzymał swojego gniewu 
Czhang Czhol Ho - człowiek prostego i gwałtownego charakteru. 

Uważnie wysłuchawszy obydwóch, ojciec wziął obu przyjaciół za ręce i powiedział: 
- Nie! Tak nie można. Trzeba koniecznie osiągnąć zjednoczenie, jeśli nawet ma to 

kosztować wiele wysiłków. Musimy połączyć się i razem, z bronią w ręku, przeciwstawić 
się wrogowi. Inaczej nie da się osiągnąć niepodległości. 

Goście wyjechali. Potem z głęboką obawą opowiadał on nam o niesnaskach między 
ugrupowaniami, które ciągną się od czasów dynastii Li. 

- Walka między frakcjami - mówił on - strąciła kraj w przepaść zagłady, a oni 
samozwańczy uczestnicy ruchów o niepodległość, jeszcze nie oprzytomnieli. Podzieleni są 
na grupki, skonfliktowani ze sobą wokół sprawy: kto pierwszy! Jeśli nie nastąpi kres tych 
zmagań między frakcjami, nie będzie można osiągnąć ani niepodległości, ani cywilizacji, 
ani oświecenia. Walka między ugrupowaniami przyczynia się do upadku potęgi narodu i 
zarazem przyciąga obce siły. Jeśli obce siły przychodzą, to kraj popada w ruinę. Nakazem 
waszego pokolenia jest to, aby wykorzenić walki frakcyjne, osiągnąć jedność i wciągnąć 
do walki ludowe masy. 

Kiedy wracałem ze szkoły do domu, aby pielęgnować chorego ojca, prosił mnie abym 
usiadł blisko niego i opowiadał mi o wielu sprawach. Mówił głównie o swych życiowych 
doświadczeniach. Były one bardzo pouczające. Jedną rzeczą, jakiej nie potrafię zapomnieć 
po dziś dzień, jest jego uwaga na temat trzech nieprzewidzianych okoliczności, na jakie 
rewolucjonista powinien być przygotowany. 

Gdziekolwiek rewolucjonista się znajdzie zawsze powinien być przygotowany na trzy 
rodzaje śmierci: z głodu, od bitew i od zimna. Oznacza to, że trzeba być gotowym umrzeć 
z głodu, zginąć w walce lub zamarznąć. Mając takie przekonania rewolucjonista nigdy nie 
odstąpi od wielkiego, pierwotnego zamysłu. 
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Wyryłem te słowa ojca głęboko w moim sercu. Pouczające było także jego 
opowiadanie o przyjaciołach i przyjaźni. 

Człowiek nie powinien zapomnieć przyjaciela, z którym zaprzyjaźnił się w trudnym 
momencie. Powiadają, że w domu należy opierać się na rodzicach, a za progiem - na 
przyjaciołach. Są to słowa głęboko przemyślane. Przyjaciel, gotowy dzielić z tobą smutek i 
radość, jest ci nawet bliższy niż rodzeni bracia.... 

Ojcowskie opowiadania o przyjaciołach i przyjaźni trwały godzinami. 
- Wiesz - powiedział on - zacząłem walkę od pozyskania towarzyszy. Są ludzie, 

którzy zaczynają ruch o niepodległość od zdobywania pieniędzy i sześcionabojowych 
rewolwerów. Ale ja, gdziekolwiek się znalazłem, zyskiwałem przede wszystkim dobrych 
towarzyszy. Dobry towarzysz nie spada z nieba i nie wyrasta spod ziemi. Jego trzeba 
szukać i znajdywać, jak wydobywa się złoto i drogocenne kamienie. Trzeba znaleźć i 
hołubić, dokładając wszystkich swych sił. Dlatego, jak wiesz, całe życie chodziłem po 
Korei i po Mandżurskiej równinie, aż do wystąpienia bąbli na nogach. I dlatego twoja 
mama całe życie głoduje i poniewiera się, starając się nie o siebie, lecz o przychodzących 
gości. Jeśli oddaje się całą swoją duszę sprawie kraju i narodu, można pozyskać dobrych 
towarzyszy. Sedno sprawy leży w twoich myślach i w twojej duszy. Bez pieniędzy można 
się obejść. Przy zgodnych myślach ludzi jeden drugiemu może być towarzyszem, i dlatego 
przyjaźń, której nie można kupić, nawet za górę złota, pozyskasz dzięki ofiarowanej 
szklance wody lub za plasterek kartofla. 

Mój ojciec nie był zamożnym, nie piastował wysokiego stanowiska. Miał za to wielu 
dobrych przyjaciół. Jeśli uważać to za majątek, to oznacza to, że był posiadaczem 
największego ze wszystkich bogactw. Nie żałował on niczego, jeśli było to z korzyścią dla 
towarzyszy. I dlatego oni, ryzykując własnym życiem, ochraniali go. Potrafił on pokonać 
wszelkie udręki i z poświęceniem służył ruchowi na rzecz niepodległości Ojczyzny. Było 
to możliwe dzięki okazywaniu mu przez towarzyszy bezinteresownej pomocy. 

Nie wstając, przykuty do łóżka mówił, że najbardziej ze wszystkich tęsknot, jakie 
odczuwa, to tęsknota za przyjaciółmi i przykazywał mi przyjaźnić się ze wszystkimi 
dobrymi towarzyszami. 

- Tylko ten, kto jest gotów umrzeć za towarzysza, może mieć dobrego towarzysza. 
Jego słowa tkwią wciąż głęboko w mojej pamięci. 
Przez kilka miesięcy moja matka zapominając o jedzeniu i śnie, robiła wszystko co 

mogła, pielęgnując chorego, zmagającego się w walce ze śmiercią. Jej troska o chorego 
pobudzała do łez. Z niczym nie porównywalna była ciepłota jej rąk. Czy można by znaleźć 
taką jeszcze u kogoś? Ale i te nadludzkie starania nie mogły uratować ojca. 

5 czerwca 1926 roku odszedł od nas pod maleńkim dachem na obczyźnie, oddalonej 
tysiące li od rodzinnego kraju. Odszedł, nie rozwiewając goryczy spowodowanej zagładą 
kraju. Przed śmiercią powiedział jeszcze do mamy: 

"Gdy opuszczaliśmy nasz dom, powiedzieliśmy sobie, że osiągniemy niepodległość i 
powrócimy wspólnie. Ale obawiam się, że ja nie będę mógł wrócić. Kiedy kraj odzyska 
niepodległość - wracajcie do domu razem z Song Dżu. Nie chcę odejść z tego świata bez 
osiągnięcia mego celu. Powierzam tobie Song Dżu. Chcę aby został wykształcony w 
stopniu wyższym niż daje to średnia szkoła. Ale myślę, że stanie się to niemożliwe. Jeśli 
można, proszę, poślij go przynajmniej do średniej szkoły, nawet gdybyś musiała, czyniąc 
to, żyć jedząc tylko rzadką polewkę. A co do młodszych chłopców - wszystko to powie-
rzam i uzależniam od Song Dżu". 
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Ostatnią swą wolę mój ojciec wypowiadając do mojej matki, rozpoczął właśnie tymi 
słowami. Potem pokazał matce dwa pistolety, które stale nosił przy sobie, i powiedział: 

- Jeśli tę broń wykryto by po mojej śmierci byłyby kłopoty. Zakop ją w ziemi, a 
później, kiedy Song Dżu podrośnie i wkroczy na drogę walki - daj mu ją. Odchodzę, nie 
osiągnąwszy swojego celu. Wierzę jednak w was. Nie wolno wam zapomnieć, że należycie 
do tego kraju i tego narodu. Musicie odzyskać waszą utraconą Ojczyznę, bez względu na 
koszty jakie trzeba będzie ponieść, nawet za cenę tego, że wasze kości zostałyby 
roztrzaskane, zaś ciała wasze porozrywane na kawałki. 

Gorzko zaszlochałem, śmierć ojca w okamgnieniu roznieciła we mnie cały ładunek 
goryczy z powodu utraty Ojczyzny. 

Mój ojciec umarł, poświęciwszy całe życie sprawie Ojczyzny. Wszystko co było mu 
drogie - złożył na ołtarzu Ojczyzny. Nawet kiedy zagroziła mu śmiertelna choroba 
spowodowana po wielokroć znoszonymi przez niego bestialskimi torturami, jakich nie 
szczędził mu wróg i skrajnymi przemarznięciami, on zawsze, bez wahania był z narodem, 
blisko swoich towarzyszy. A kiedy wyczerpywały się jego siły, opierając się na lasce, 
przezwyciężając głód, brał do ust sypką grudkę śniegu. Ani chwili nie oglądał się do tyłu, 
ani razu się nie zatrzymał, tylko szedł prosto do przodu. 

W swoim życiu mój ojciec do żadnego ugrupowania partyjnego nie należał, żadnej 
władzy nie pragnął. Całe swoje życie bez chwili wahania poświęcił sprawie odrodzenia 
Ojczyzny, sprawie szczęścia ludzi pracy. Wolny był całkowicie od pożądania rzeczy 
ziemskich, doczesnych, nie szukał nigdzie własnych korzyści. Gdy miał pieniądze, potrafił 
w sobie stłumić pragnienie kupienia swoim dzieciom słodyczy. Wolał za zaoszczędzone 
pieniądze zakupić organy i bezpłatnie podarował je szkole. Zamiast pomyśleć o sobie, 
rozmyślał o losie narodu. Zanim zatroszczył się o swoją rodzinę, niepokoił się o dolę Oj-
czyzny. Tak stawiając czoła najzimniejszym wiatrom, całe swe życie szedł on zawsze 
naprzód i naprzód. Jako człowiek żył on bezinteresownie życiem czystym, a jako 
rewolucjonista - uczciwie i sumiennie. 

Ja ani razu nie usłyszałem, aby kiedykolwiek ojciec mówił o swoim rodzinnym 
gospodarstwie. Odziedziczyłem po nim wiele w sensie bogactwa moralno-ideowego, ale 
niczego w postaci majątku czy pieniędzy. Inwentarz gospodarstwa wiejskiego i wszelki 
domowy sprzęt, eksponowane obecnie w moim rodzinnym domu-muzeum, pozostawił 
nam mój dziadek, a nie ojciec. 

Idea "cziwon", trzech gotowości, myśl o pozyskiwaniu towarzyszy, dwa pistolety - 
oto wszystko co otrzymałem od ojca. To dziedzictwo zakładało okrutne męczarnie i ofiary. 
Ale było to dla mnie najbardziej drogocenne dziedzictwo. 

Pogrzeb ojca miał charakter publiczny. W dniu pogrzebu ulica Xiaonanmen 
zapełniona była potokami ludzi, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swoje współczucie. 
Ze wszystkich krańców Północnej i Południowej Mandżurii, z Jiandao i Korei, 
nieskończonym potokiem napływali do Fuszunu ludzie - towarzysze i przyjaciele zmarłego, 
jego uczniowie i dawni pacjenci, wszyscy, którzy odnosili się z szacunkiem i uznaniem do 
ojca za jego życia. Na pogrzebie obecny był także naczelnik fuszuńskiego urzędu 
powiatowego, mając ze sobą wiązankę żałobnych, aromatycznych kadzideł w złotej folii. 
Przed mogiłą osobiście sam zapalił kadzidła na ogniu, i ze łzami w oczach pokłonił się do 
ziemi - duchowi mojego zmarłego ojca. 

Miejsce mogiły wybrano we wsi Jangdicun na brzegu rzeki Tandao Songhua w 
odległości około dziesięć li od ulicy Xiaonanmen~ Za życia ojciec często bywał w tej wsi. 
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Leczył chorych, rozmawiał z mieszkańcami, był z nimi w bardzo bliskich stosunkach, jak 
w rodzinnym kręgu. I być może po śmierci ojciec chciałby być obok tych ludzi, z którymi 
tak blisko się zaprzyjaźnił za życia. 

W tym dniu wzdłuż całej 4-kilometrowej drogi z Xiaonanmen do  Jangdicun nie 
cichło głośne szlochanie. Szlochali także uczestnicy ruchu niepodległościowego, którzy 
nieśli trumnę. 

Koreańskie kobiety w rejonie Fuszunu przez pół miesiąca nie zdejmowały ze swoich 
głów żałobnych, białych wstążek... 

Tak utraciłem ojca. W jednej chwili straciłem nauczyciela i przewodnika. Był on 
moim ciałem i krwią, był nauczycielem i mentorem, który nieustannie, nieprzerwanie 
wiódł mnie po drodze rewolucji od najwcześniejszych lat. Jego śmierć była dla mnie 
wielkim i nieodwracalnym ciosem. Serce we mnie opustoszało po tej niepowetowanej 
stracie. 

Czasami siedziałem samotnie na brzegu rzeki i zalewając się łzami, wpatrywałem się 
w rysujące się w oddali sine niebo Ojczyzny. 

Myślę, że miłość ojca do mnie była niezwykła. Kiedy podrastałem, ojciec zawsze 
otwarcie i wnikliwie opowiadał mi o przyszłych losach kraju i narodu. Miłość jego była 
bezgranicznie surowa i równocześnie nieskończenie głęboka. Od nikogo już nigdy nie 
mogłem oczekiwać takiej miłości, takiego przewodnictwa i nie mogłem też więcej się 
spodziewać. 

Jednak ze smutku i łez podniosła mnie właśnie ta niezwykła spuścizna pozostawiona 
przez ojca - "Cziwon", trzy gotowości, pozyskiwanie towarzyszy, dwa pistolety... 

I cóż robić teraz? 
Tego sam rozstrzygnąć nie mogłem. Męczyła mnie beznadziejność, bezradność i 

bezgraniczny smutek. 
Ale ja z tej spuścizny czerpałem energię i zacząłem szukać sobie drogi naprzód... 
 
ROZDZIAŁ DRUGI 
 
 

Niezapomniany Huadiań  
l. Uczelnia "Hwasong Uisuk" 
 
Po pogrzebie ojca jego przyjaciele zatrzymali się na kilka dni w Fuszunie i rozważali 

kwestię mojej przyszłości. Zgodnie z ich radą i rekomendacją w połowie czerwca 1926 
roku wyjechałem do uczelni "Hwasong Uisuk". 

Działo się to natychmiast po demonstracjach Ruchu Niepodległości, do jakich doszło 
w naszym kraju po 10 czerwca. 

Była to masowa, antyjapońska demonstracja, zorganizowana przez komunistów, 
którzy po Pierwszomarcowym Powstaniu Ludowym wystąpili ponownie na arenie walki 
narodowo-wyzwoleńczej. 

Szeroko znane jest całemu światu, że powstanie l marca było punktem zwrotnym w 
walce narodowo-wyzwoleńczej w naszym kraju, zwłaszcza w jej przejściu z pozycji ruchu 
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nacjonalistycznego na pozycje ruchu komunistycznego. W toku powstania ludzie, którzy 
byli prekursorami tych zmian dogłębnie utwierdzili się w tym, że burżuazyjny nacjonalizm 
nie może już dłużej być sztandarem walki narodowo-wyzwoleńczej i dlatego szybko rosła 
wśród nich akceptacja nowych ideowych prądów. Dzięki ich działalności szybko się 
rozprzestrzeniał marksizm-leninizm. 

W następnym roku po Pierwszomarcowym Powstaniu Ludowym pojawiła się w Seulu 
związkowa organizacja pod nazwą "Rodong Kongdżehwe" (Towarzystwo Samopomocy 
Pracujących - red.), a w ślad za nią - chłopskie, młodzieżowe, kobiece i inne masowe 
organizacje. 

Z początkiem lat dwudziestych naszego stulecia pod ich kierownictwem 
aktywizowała się masowa walka w obronie praw i interesów niezamożnych mas ludowych 
przed kolonialną polityką japońskiego imperializmu. W 1921 roku wybuchł powszechny 
strajk robotników portowych w Pusanie. W późniejszym czasie robotnicy podejmowali 
kolejne strajki w takich ośrodkach przemysłowychjak: Seul, Phenian, Inczhon i wielu 
innych rejonach kraju. Pod wpływem ruchu robotniczego fala strajków dzierżawnych 
przeciw japońskim obszarnikom i występnym koreańskim właścicielom ziemskim, objęła 
Namuryjską Równinę Dżeryongu i wyspę Amthe. Powszechnie w całym kraju wybuchały 
strajki młodzieży i studentów pod hasłem walki przeciw oświacie kolonialnej, 
podporządkowanej programowi ujarzmiania i zniewalania, a także o wolności akademickie. 

Japońscy imperialiści zasłaniając reżim szabli figowym listkiem "zarządzania 
kulturowego", przyciągnęli niewiele tylko projapońskich elementów do udziału w 
"Doradczej Radzie", działającej przy generalnym gubernatorze, aby stworzyć pozory 
poszerzenia uczestnictwa Koreańczyków w życiu politycznym, pod fałszywym szyldem 
"swobodnego wyrażania woli narodu". Zezwolono na wydawanie zaledwie kilku gazet i 
czasopism w języku koreańskim i podnieśli hałaśliwą wrzawę, twierdząc jakoby nadeszła 
era prosperity. Ale naród nasz nie dał posłuchu takim oszustwom i kontynuował walkę 
przeciw agresorom. 

Tendencja rozwijania masowych ruchów, szczególnie robotniczych, wymagała 
prężnych, politycznych i przewodnich sił, zdolnych do faktycznego, scentralizowanego 
kierowania tymi ruchami. Aby wyjść naprzeciw takiemu historycznemu nakazowi - w 
kwietniu 1925 roku utworzono w Seulu Komunistyczną Partię Korei. Był to okres gdy w 
szeregu krajów Europy powstały już liczne polityczne partie klasy robotniczej. 

W pierwszym okresie swojej egzystencji Komunistyczna Partia Korei nie miała 
przewodniej ideologii odpowiadającej rzeczywistości, nie mogła zatem zapewnić jedności 
w swoich szeregach i głęboko zapuścić korzeni w gąszczu mas ludowych. Z uwagi na te 
zasadnicze ograniczenia nie była ona zdolna do wykreowania siebie do roli awangardy 
klasy robotniczej. Niemniej jednak jej założenie było doniosłym wydarzeniem, 
ukazującym zmianę dotychczasowych ideowych prądów i jakościową przemianę walki 
narodowo-wyzwoleńczej. Sprzyjało to, ogólnie biorąc, ujednoliceniu oraz aktywizacji 
masowych ruchów narodowo-wyzwoleńczych, przede wszystkim robotniczych, chłopskich 
i młodzieżowych. 

 Komuniści w skali całego kraju przygotowywali się do nowej, antyjapońskiej 
demonstracji. 

 W tym okresie zmarł Sundżong, ostatni król z dynastii Li. Śmierć jego spowodowała 
wybuch anty japońskich nastrojów w narodzie koreańskim. Kiedy ogłoszono wiadomość o 
śmierci króla, wszyscy Koreańczycy, bez względu na wiek i płeć, w żałobnym nastroju na 
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głos płakali gorzko. Mimo, że kraj został zrujnowany, to Sundżong jako ostatni - 
symbolizował dynastię Li. Teraz więc gdy on umarł, nagromadzony latami smutek i boleść 
z powodu utraconej państwowości kraju, znowu eksplodowały. Następującąpieśń śpiewali 
niektórzy studenci, wtórując grającej jednocześnie orkiestrze, co spowodowało wśród mas 
jeszcze większy smutek: 

 
 Żegnaj pałacu Czhangdok! 
 Na wieki żegnaj! 
 Idę ja na tamten świat, 
 W ten kraj ponury. 
 Czy wrócę ja znów 
Nikt tego nie wie. 
Żyjcie wieki 
I wieki bądźcie zdrowi, 
Biało ubrani rodacy 
Dwadzieścia milionów! 
 
Gorzki płacz i szlochanie narodu były silnym jak bomba wstrząsem i bodźcem do 

ponownego zrywu gniewu japońskich okupantów. W miejscach, gdzie Koreańczycy 
zbierali się i płakali, pojawiała się japońska policja konna, biła szablami i pałkami i 
bestialsko rozpędzała tłumy. Bezlitosne ciosy pałek spadały również na dzieci ze szkół 
podstawowych. 

Czego pragnęli Japończycy? Chcieli, aby Koreańczycy nie tylko nie rozpaczali po 
zmarłym królu, ale co więcej! Chodziło im o to, aby przy tej okazji nie wyrażali bólu z 
powodu zniewolenia ich Ojczyzny. Taka była prawdziwa natura rządu generalnego 
gubernatora, który dokonał manewru zastąpienia "reżimu szabli" "rządami cywilnymi" 
("zarządem kulturowym"). 

Okrutne represje i bestialstwo wroga dolewały oliwy do ognia w antyjapońskich 
nastrojach naszego narodu, które rozgorzały jaskrawym płomieniem. 

Wychodząc naprzeciwko antyjapońskim nastrojom wśród ludowych mas, komuniści 
wykorzystali okazję pogrzebu Sundżonga do przygotowania antyjapońskich demonstracji 
w skali całego kraju. Jednak tajemnica tych przygotowań została zdradzona japońskim 
imperialistom. Donosicielami byli frakcjoniści, którzy przeniknęli do komitetu 
przygotowującego demonstrację. W wyniku tego, przygotowania do antyjapońskiej 
demonstracji pociągnęły za sobą ostre represje. 

Mimo represji, patriotycznie nastrojony naród nie przerywał prac nad 
przygotowaniem się do wystąpień. 10 czerwca, kiedy pogrzebowa procesja przechodziła 
ulicą Czongro, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Seulu rozpoczęło masową demonstrację, 
wznosząc hasła: "Niech żyje niepodległość Korei!", "Precz z japońskimi wojskami !", 
"Bojownicy ruchów o niepodległość - łączcie się!". Gniew i wzburzenie nagromadzone 
przez siedem lat "rządów cywilnych" wybuchły w końcu głośnym wezwaniem "Niech żyje 
niepodległość!" 

Nawet uczniowie szkół podstawowych, jedenasto-lub dwunastoletnie dzieciaki 
ustawiły się w szeregach i wyszły na ulice. Demonstranci odważnie walczyli w ostrych 
starciach z uzbrojonym po zęby nieprzyjacielskim wojskiem i policją. 

Wskutek intryg frakcjonistów demonstracja 10 czerwca poniosła klęskę, nie 
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wytrzymując okrutnych, barbarzyńskich represji Japończyków. 
O ile idee służalczości burżuazyjnych nacjonalistów były jedną z głównych przyczyn 

klęski Pierwszomarcowego Ludowego Powstania, to frakcyjne akcje komunistów 
początkowego okresu stały się podstawową przyczyną niepowodzenia demonstracji 10 
czerwca. Frakcja Hwajopha, stojąc na czele demonstracji organizowała ją ze swojego, 
frakcyjnego punktu widzenia, a przeciwny jej odłam Seulpha zajmował się 
obstrukcjonistycznym działaniem. 

W rezultacie demonstracji z 10 czerwca aresztowano większość czołowych działaczy 
z kierownictwa Komunistycznej Partii Korei. 

Demonstracja ta i towarzyszące jej incydenty całkowicie zdemaskowały przed całym 
światem zakłamanie i przewrotność "rządów cywilnych". Natomiast naród nasz 
zademonstrował swoją niezłomną wolę i ducha walki w najtrudniej szych nawet 
warunkach i udowodnił, że gotów jest bronić godności swojego narodu, i odzyskać 
utraconą Ojczyznę. 

Jeśliby komuniści, wyzwoliwszy się od frakcyjnych poglądów, w jednym szyku i 
układzie organizowali się i stali na czele tej walki, to ruch 1 O czerwca przyjąłby bardziej 
szeroki rozmach, przekształciłby się w ogólnonarodową walkę i zadałby dotkliwszy cios 
kolonialnemu reżimowi japońskiego imperializmu. 

Ruch 10 czerwca stał się poważną lekcją uczącą, iż bez pokonania frakcyjności nie 
będzie można doprowadzić ani do rozwoju komunistycznego ruchu, ani do zwycięstwa w 
antyjapońskiej narodowo-wyzwoleńczej walce. 

W owych dniach ja ze swego punktu widzenia analizowałem rezultaty ruchu 10 
czerwca. Dla mnie było bardzo dziwne, dlaczego organizatorzy tej walki zastosowali tę 
samą pokojową metodę jaka miała miejsce w powstaniu 1 marca.  

Jest takie powiedzenie: "Przygotuj żołnierzy do bitwy mającej trwać tysiąc dni, po to, 
by ich wykorzystać w jednodniowej walce". Podobnie jeśli chce się zmobilizować masy 
ludowe do bitwy jeden raz, to trzeba je wychowywać, organizować i w dostatecznym 
stopniu przygotować do walki. Jednakże ci, którzy organizowali i stali na czele ruchu 10 
czerwca, nie przeprowadzili wcześniej starannego przygotowania i postawili przed 
uzbrojonymi po zęby wojskami oraz policją dziesiątki tysięcy bezbronnych ludzi. W ten 
sposób nie uniknęli tragicznych następstw. 

Irytowało mnie to i martwiło, nie mogłem zasnąć myśląc o antyjapońskich ruchach, 
które przy każdym wybuchu ponosiły klęskę za klęską, pociągając za sobą masowe mordy. 
Niepowodzenia te sprawiały, że wszystko we mnie wrzało. Jeszcze bardziej umacniała się 
we mnie wola walki, aby rozgromić japońskich imperialistów i doprowadzić do odrodzenia 
Ojczyzny. 

Owładnięty takim ideowym bodźcem postanowiłem należycie kontynuować lata nauki 
w uczelni "Hwasong Uisuk", nie zawieść nakazu ojca, nadziei matki i oczekiwań ludowych 
mas. 

Była to dwuletnia wojskowo-polityczna uczelnia, należąca do ugrupowania Czongibu, 
założona z początkiem 1925 roku, w celu przygotowania kadr dla Armii Niepodległości. 

Uczestnicy ruchów niepodległościowych i patriotycznie nastrojeni krzewiciele 
oświaty, którzy upatrywali drogę do narodowego odrodzenia w przygotowaniu 
niezbędnych do tego sił, przywiązywali wielką wagę nie tylko do tworzenia 
ogólnokształcących szkół, ale także do zakładania wojskowych uczelni, których zadaniem 
winno być przygotowanie personelu wojskowego. 
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Na skutek ich wysiłku w różnych rejonach Mandżurii otwarto szereg wojskowych 
uczelni: kursy "Sinhung" (w powiecie Liuhe), Shilipińska Szkoła Wojskowa (w pow. 
Wancin), Xiaoshahejski Wojskowo-Naukowy Ośrodek (w pow. Antu), uczelnia "Hwasong 
Uisuk" (w pow. Haudian) i inne. 

Główną rolę w tworzeniu tych wojskowych uczelni odegrali tacy wielcy działacze 
ruchów niepodległościowych jak: Ryang Gi Thak, Li Si Yong, O Dong Dżin, Li Bom Sok, 
Kim Giu Sik, Kim Czwa Dżin i inni. 

Do uczelni "Hwasong Uisuk" wstępowali żołnierze służby czynnej, wytypowani w 
kompaniach ugrupowania Czongibu. Wstępujących rekrutów z różnych kompanii 
dobierano i kierowano odgórnie do uczelni, selekcjonując najlepszych żołnierzy. Kiedy 
słuchacze przeszli pełny, dwuletni kurs nauki, kierowani byli do ich własnych kompanii z 
nowymi służbowymi stopniami, przyznawanymi w zależności od ich postępów w nauce. 
Bywało, że niektórzy młodzi ludzie wstępowali do uczelni nie z Armii Niepodległości, a z 
rekomendacji określonych osobistości, ale to były rzadkie przypadki. Dlatego młodzi, 
zdolni ludzie, ożywieni szlachetną wolą oraz będący w kwiecie wieku, marzyli o 
wstąpieniu właśnie do tej uczelni. 

Teraz nie ma już prawie nikogo wśród żyjących towarzyszy z uczelni "Hwasong 
Uisuk", którzy mogliby powspominać o tych przeżytych przez nas latach. 

Jeszcze za życia mojego ojca prawie nie zwracałem uwagi na sprawę mojej 
przyszłości i na rodzinne gospodarstwo, ale po śmierci ojca musiałem się zatroszczyć o 
swoją przyszłość i wiele innych problemów, związanych z utrzymaniem rodziny. 

Przygnębiony głębokim smutkiem i boleścią po stracie ojca, zastanawiałem się nad 
przyszłością, mając jedynie pragnienie, aby za wszelką cenę wypełnić wolę ojca: 
poświęcić całe swoje życie i całego siebie dla ruchu na rzecz niepodległości kraju oraz 
ambicję pójścia na wyższą uczelnię, gdy tylko pozwolą na to warunki, nawet jeśliby to 
obarczyło matkę. 

Odchodząc od nas ojciec nakazywał, aby stworzyć mi możliwość ukończenia średniej 
szkoły, ale warunki naszej rodziny nie pozwoliły mi nawet ujawnić życzenia o dalszej 
nauce, niezależnie od tego jak bym tego chciał. 

Jeśli ja pójdę do szkoły, to opłata za naukę spadnie ciężkim brzemieniem na barki 
matki. Niewielki zarobek matki, jaki uzyskiwała pracując ponad swe siły przy praniu 
cudzej bielizny oraz szyjąc i haftując dla innych, nie wystarczał na opłacenie mojej 
edukacji, ponieważ przeznaczony był na utrzymanie naszej biednej rodziny. 

Działo się to w okresie, gdy zaraz po śmierci ojca stryjek Hyong Gwon, który był do 
niedawna jeszcze jego pomocnikiem w aptece pozostawionej przez ojca, stracił swą pracę, 
ponieważ nie było już prawie lekarstw. Właśnie wówczas przyjaciele ojca zaproponowali 
mi naukę w uczelni "Hwasong Uisuk". W testamencie, który ojciec zostawił matce 
żegnając się z nami, wyrażona była także wola ojca odnośnie mojej dalszej nauki na 
wyższej uczelni. 

Ostatnią prośbą ojca do matki i stryja było, aby napisać o tym przyjaciołom i 
skorzystać z ich pomocy w zapewnieniu mi wstąpienia na wyższą uczelnię. 

Zgodnie z testamentem matka napisała do nich listy. Nic nie można było poradzić, 
czasy były tak bezlitosne, że ani dnia nie sposób było przeżyć bez szczerej pomocy 
życzliwych ludzi. Tak więc po pogrzebie ojca kwestia mojej przyszłości stała się tematem 
rozmów wśród uczestników ruchu niepodległościowego, którzy pozostali w Fuszunie. 

O Dong Dżin powiedział do mnie: 
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 - Posłałem pisemną rekomendację do Czwe Dong O (jego pseudonim Isan). Udaj się 
do uczelni "Hwasong Uisuk", edukacja militarna na pewno zaspokoi twoje ambicje i 
będzie ci odpowiadała. Jak mawiał twój ojciec, niepodległości nie osiągniemy za pomocą 
jałowej dyskusji. Jak ukończysz uczelnię - weźmiemy odpowiedzialność za twoją dalszą 
przyszłość. Idź do uczelni i ucz się tam do woli. 

Wynikało z tego, że przyjaciele ojca zamierzali przygotować mnie jako przyszłego 
członka do kadry rezerwowej, która w przyszłości objęłaby spuściznę po nich. 
Kierownictwo Armii Niepodległości troszczyło się o przygotowanie swoich rezerwowych 
kadr i kładło nacisk na ich wychowanie. Było to działanie godne pochwały. 

Z zadowoleniem zgodziłem się z propozycją O Dong Dżina. Byłem bardzo wdzięczny 
działaczom ruchów o niepodległość za tak serdeczną troskę o moją przyszłość. Ich zamiar 
posłania mnie do wojskowej uczelni oraz przygotowania i włączenia do kadry ruchów 
niepodległościowych, odpowiadał całkowicie moim pragnieniom, aby poświęcić całe 
swoje życie sprawie wyzwolenia Ojczyzny. Tylko wojenne zmagania doprowadzą do 
zwycięstwa nad japońskim imperializmem i ten, kto sprawny w sztuce wojennej, może 
stanąć w pierwszych szeregach ruchów niepodległościowych. Takie były moje poglądy w 
ówczesnym czasie. Teraz otworzyła się droga do urzeczywistnienia mojego marzenia. W 
uczelni tej widziałem prostą drogę wiodącą ku arenie anty japońskiej walki o 
niepodległość. Z lekkim sercem i radością w duszy rozpocząłem pospieszne przygotowanie 
do wyjazdu do Huadian. 

Kiedyś, po latach, jeden z działaczy politycznych z zagranicy zaPYtał mnie: "Jakim 
sposobem Panu, Panie Prezydencie jako komuniście udało się dostać do wojskowej uczelni 
kierowanej przez nacjonalistów?" . 

Myślę, że postawienie takiego zapytania było w pełni uzasadnione.  
W owych czasach moje poglądy na świat, gdy wstępowałem do uczelni "Hwasong 

Uisuk" ,jeszcze nie były dostatecznie dojrzałe, abym mógł wtedy już uznawać marksizm i 
leninizm całkowicie za swoją doktrynę. Cała moja ówczesna wiedza z zakresu komunizmu, 
to było zaledwie przeczytanie w Fuszunie broszury "Ogólny zarys socjalizmu" oraz "Życie 
Lenina". Tym, co mnie wówczas pociągało w socjalizmie i społeczeństwie 
komunistycznym były realizowane w dopiero co powstałym Związku Radzieckim, ideały 
socjalizmu, o czym dowiadywałem się na podstawie napływających nowości. 

Wokół mnie było więcej nacjonalistów niż komunistów. Za każdym razem przy 
przenoszeniu się z jednego miejsca na drugie, wykładowcy szkół, w których się uczyłem, 
wpajali we mnie więcej idei nacjonalizmu niż komunizmu. Żyliśmy w otoczeniu 
nacjonalistycznym, który miał przeszło pół wieku liczącą historię i chociaż sądzone mu 
było ustąpić miejsca nowemu ideowemu prądowi, to jednak jego wpływów nie wolno 
ignorować. 

Fakt, że w szkole "Hwasong Uisuk" znajdowało się wielu mocnych i śmiałych 
młodych ludzi i że uczelnia ta stwarzała możliwość kształcenia się zarówno w dziedzinie 
politycznej, jak i wojskowej, przy czym nauka była bezpłatna, zdecydował o tym, że 
udałem się do Huadian. Nie mogłem nawet pomyśleć o bardziej idealnej sytuacji i 
warunkach nauki! Nie mając możliwości zdobycia pieniędzy na opłatę za naukę, mimo że 
chciałem się dalej uczyć, pieściłem wręcz marzenie aby wstąpić na drogę odrodzenia 
Ojczyzny zgodnie z nakazem Ojca. 

Szczerze mówiąc, w tym czasie pokładałem wielką nadzieję na kształcenie się w 
uczelni "Hwasong Uisuk". Byłem także zadowolony z tego, że w ciągu dwóch lat nauki w 
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tej uczelni można przejść pełny kurs średniej szkoły, a w dodatku jeszcze zdobyć wiedzę z 
zakresu spraw wojskowych. 

Wychodząc z domu często oglądałem się za siebie, na wieś Jangdicun, gdzie 
spoczywają prochy ojca i na odprowadzających mnie, widocznych z daleka, matkę i 
młodszych braci. 

Z zaniepokojeniem myślałem o matce pozostającej z młodszymi braćmi, dla której 
teraz nastaną ciężkie czasy. Samej matce utrzymać rodzinę na takiej zapadłej, zapomnianej 
i odciętej od świata ziemi jak Fuszun, było w owych czasach nielekko. 

Pamiętając polecenie matki: podróżnik nigdy nie ogląda się do tyłu, starałem się 
zapanować nad sobą i nie upadać na duchu. 

Droga od Fuszunu do Huadiania wynosiła w przybliżeniu 300 U. Bogaci ludzie 
pokonywali ją komfortowo w zamkniętych karetach, zwanych Hanlinche, ale ja niewiele 
miałem pieniędzy na drogę i nie mogłem sobie na to pozwolić. 

Huadian - to górskie miasteczko w prowincji Kirin, położone około 50-60 U od 
miejsca, gdzie łączą się rzeki Songhua i Hujfa. Było ono jednym ze znanych ośrodków 
ruchu niepodległościowego w Południowej Mandżurii. Kiedy wyruszyłem w podróż, jeden 
z działaczy ruchu niepodległościowego w Fuszunie powiedział, że uczelnia "Hwasong 
Uisuk" znalazła się w skrajnie trudnym położeniu, i z tego powodu wyraził zaniepokojenie, 
że mogę mieć kłopoty. 

Pomyślałem, że jeśli w Armii Niepodległości występuje finansowy kryzys" to może 
warunki życia w internacie uczelni będą niezadawalające, ale takie trudności były dla mnie 
drobiazgiem. Ja wszak wyrastałem żywiąc się polewką z nieoczyszczonego ziarna, chodzi-
łem w ubraniu z grubego, bawełnianego płótna i myślałem: choćby było ciężkie życie na 
uczelni, chyba nie będzie cięższe niż życie w rodzinnym domu w Mangyongde. 

Jedno mnie tylko trochę zatrważało: czy przyjmą mnie na uczelni "Hwasong Uisuk"? 
Przecież jestem jeszcze zwykłym podrostkiem, bez wojskowego doświadczenia. Jednak 
cieszyła mnie i była dużym oparciem myśl o tym, że mieszkają tam przyjaciele mojego 
ojca: w Huadianie Kim Si U, a w uczelni Kang Dże Ha. 

Po przybyciu do Huadiania, stosownie do polecenia matki, w pierwszej kolejności 
odwiedziłem Kim Si U. Pełnił on gospodarsko-intendencką służbę w Huadianie przy 
ugrupowaniu Czongibu. Była to samorządowa instytucja, zajmująca się opieką nad życiem 
Koreańczyków zamieszkałych w podległym im rejonie. Instytucje takie były i w Fuszunie i 
w Panshi, a także w takich rejonach, jak: Kuandian, Wangingmen, Sanyuanpu. 

Kim Si U - działacz ruchów niepodległościowych, utrzymywał kontakty z moim 
ojcem jeszcze za czasów, kiedy mieszkał on w powiecie Dżasong. Po Pierwszomarcowym 
Ludowym Powstaniu wyjechał do Chin i działał w rejonach Linjiagu i Danduna. W 1924 
roku przeniósł się do Huadiania. Zbudował tu fabrykę oczyszczania ryżu i gromadził 
pieniądze dla ruchu niepodległościowego, aktywnie działając także w dziedzinie oświaty 
wśród mas. 

Wybudowana przez niego fabryka - to Jongphungska Fabryka Oczyszczania Ryżu 
przy ulicy Nande. Pełniąc w tym czasie jednocześnie stanowisko zarządzającego w fabryce, 
uzyskane z tej działalności dochody przeznaczał na zaopatrzenie w artykuły żywnościowe 
dla Armii Niepodległości, a także wspierał pod względem finansowym uczelnię "Hwasong 
Uisuk" oraz położoną niedaleko od niej koreańską wzorcową szkołę podstawową. 

Jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem w Linjiangu, jego prostota, otwarta natura i 
twardy charakter, jako mieszkańca Północy - zachwycały mnie. Bardzo go lubiłem i 
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szanowałem. I zarządzający Kim także szczerze mnie lubił, jak swojego rodzonego syna, 
jak bratanka. 

Kim Si U i jego żona naprawiali na podwórku kurnik i kiedy mnie zobaczyli, klasnęli 
w ręce z okrzykami zdziwienia i radości. I ciepło mnie przyjęli. Kur na ich podwórku było 
tak dużo, że o mało nie nadepnąłem na nie. 

Razem z Kim Si U udaliśmy się do uczelni "Hwasong Uisuk". Towarzyszył mi w 
ubraniu przesiąkniętym zapachem ryżowych otrąb, właściwym dla przemysłowca 
prowadzącego zakład oczyszczania ryżu. 

Uczelnia położona była na brzegu rzeki Hujfa. Zza niewielkiego zagajnika złożonego 
z wiązów, widać było stromo nachylony słomiany dach i ciemnawe ściany z zielonych 
cegieł, jakie zwykle bywały w każdej miejscowości Mandżurii. Za budynkiem szkoły, 
naprzeciw boiska, znajdował się uczelniany internat. 

Zarówno uczelnia jak i internat były takie mizerne, jakich sobie nie wyobrażałem. 
Całkowicie rozczarowany starałem się pocieszać: "Niech tam! Budowla niepozorna, ale to 
nic nie znaczy, byleby nauka była na poziomie, byleby w takim marnym domku można 
było nauczyć się wielu mądrych rzeczy, a to mi wystarczy". 

Sportowy plac jednak był tu solidny i bardzo obszerny. Podchodząc do uczelni z 
nadzieją i ciekawością ją oglądałem. Przypomniałmi się przypadek, gdy mieszkaliśmy w 
Badaogou, w zimowy mróz, bez futrzanej czapki, przychodził do nas O Dong Dżin i razem 
z moim ojcem długo naradzali się w sprawie powołania uczelni "Hwasong Uisuk". Patrząc 
na budynek tej uczelni, do której wstępuję, popadłem w głęboką zadumę. 

Przyjął mnie w swoim gabinecie naczelnik uczelni, człowiek średniego wieku, 
niskiego wzrostu, z wywierającą dobre wrażenie twarzą i łysą głową. Był to Czwe Dong O. 

Był on uczniem Son Byong Hi, głowy trzeciego pokolenia wyznawców religijnej 
sekty czondoistowskiej, jeden z inicjatorów Pierwszomarcowego Ludowego Powstania, 
nazywanych "grupą 33-ch". Po ukończeniu kursów organizowanych przez Son Byong Hi 
wrócił on do swojego rodzinnego domu w Idżu. Otworzył tam prywatną szkołę "sodang", 
w której uczył dzieci wyznawców swojej religii. Tak rozpoczął działalność w ruchu 
niepodległościowym. Uczestniczył w pierwszomarcowym powstaniu, a potem 
wyemigrował do Chin, gdzie powołał Religijną Radę wyznawców czondoizmu i rozwijał 
patriotyczną religijną działalność wśród rodaków, którzy znaleźli się na emigracji. 

Naczelnik szkoły z bólem serca przypomniał, że nie udało mu się wziąć udziału w 
pogrzebie mojego ojca, i że to z całą pewnością przez całe życie będzie ciążyć mu 
kamieniem na sercu. Razem z zarządzającym długo wspominali o moim ojcu. Bardzo 
wziąłem sobie do serca wskazówki, jakich mi Czwe Dong O w tym dniu udzielił. 

- Song Dżu - mówił on - przyszedłeś we właściwym czasie do naszej uczelni. Ruch o 
niepodległość kraju przeżywa nowy okres, potrzebuje talentów. Odeszły bezpowrotnie w 
przeszłość czasy Hong Bom Do i Riu Rin Soka, kiedy działano na chybił~trafił. Aby 
uzyskać przewagę nad nowymi japońskimi metodami prowadzenia bojów i rodzajami 
uzbrojenia, konieczne są własne nowe metody walki i nowe rodzaje broni. Kto będzie 
rozwiązywał te zagadnienia? Powinno tego dokonać właśnie nowe pokolenie, takie jak ty, 
Song Dżu... 

Naczelnik uczelni mówił mi również o wielu sprawach, które powinny mi posłużyć 
jako lekcja. Podkreślił, że utrzymanie i zakwaterowanie są skromne. Zachęcał jednak, iż 
nie raz trzeba ścierpieć i znosić takie czy inne trudności, mając na uwadze przyszłość 
niepodległej Korei. Pierwsze moje wrażenie mówiło mi, że jest to miły i szlachetny 
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człowiek, posiadający zdumiewający dar wymowy. 
W tym dniu, w domu Kim Si U przygotowano dla mnie kolację. Przy skromnie 

nakrYtym stole, świadczącym o szczerości i serdeczności gospodarzy, usiadłem z 
przedstawicielami starszego, ojcowskiego pokolenia. 'Opanowały mnie głębokie uczucia. 

Na skraju okrągłego stołu stała butelka zbożowej wódki. Myślałem, że przyniósł on ją 
dla siebie, aby pić w czasie jedzenia, ale ku mojemu zdziwieniu, nalewając kieliszek, 
zaproponował ją mnie. Było mi tak niezręcznie, że zamachałem obydwoma rękami, 
wymawiając się od takiej propozycji. Zmieszałem się nie na żarty, gdyż po raz pierwszy w 
życiu zwracano się do mnie jak do dorosłego. Był taki przypadek, kiedy Czang Czhol Ho 
proponował mi szklankę wódki na pogrzebie mojego ojca widząc mój głęboki żal, ale to 
był gest wobec młodego człowieka w żałobie po stracie ojca i nic więcej. 

Ale Kim Si U traktował mnie jak dorosłego, o czym świadczył także ton jego głosu. 
Wszystko to było dla mnie niezwykłe. 

- Jak się dowiedziałem, że przyjedziesz, ze smutkiem wspominałem twego ojca. 
Kiedy twój ojciec przyjeżdżał do Huadiania i siadaliśmy przy stole, zawsze wypijaliśmy 
kieliszek wódki. Dzisiaj ty wypij zamiast ojca ten kieliszek. Przecież ty jesteś teraz głową 
rodziny! 

Z tymi słowami zarządzający w sposób niewymuszony zaproponował mi kieliszek, 
ale mnie nie łatwo przyszło go podnieść. Kieliszek był tak maleńki, że dałoby się go 
schować w jednej dłoni, ale krył się w nim niezmiernie wielki ciężar. 

Za tym stołem gdzie Kim Si U zwracał się do mnie jak do dorosłego, doznawałem 
uczucia wielkiego zobowiązania, inspirującego mnie abym postępował jak dorosły, w imię 
Ojczyzny i narodu. 

Przydzielił mi on pokój użytkowany przez niego na sypialnię i jako gabinet. 
Zaskoczyło mnie to, co powiedział głosem nie dopuszczającym żadnego sprzeciwu, a 
mianowicie, że już dyskutował z dyrektorem uczelni i w rezultacie tego ja zostanę tu, w 
jego domu, i nie powinienem sobie głowy zaprzątać z internatem. Przypomniał jeszcze, że 
przed śmiercią ojciec mój przysłał do niego list z prośbą o opiekowanie się mną, i że on 
czuje się w obowiązku spełnić tę prośbę. 

Tak więc w Fuszunie i w Huadianie przyjaciele mojego ojca odnosili się do mnie z 
pełną życzliwością. Myślę, że takim stosunkiem do mnie starali się oni spłacić swoje 
zobowiązanie wobec mojego ojca. Taka ich szczerość i poczucie długu wdzięczności 
zmuszało mnie wówczas do zastanowienia się nad wieloma sprawami. Kryła się w nich 
najskrytsza nadzieja i życzenie przedstawicieli pokolenia ojca, aby nowe pokolenie godnie 
wypełniło swoją powinność w imię niepodległości kraju. Ich oczekiwania zmusiły mnie, 
syna Korei, przedstawiciela nowego pokolenia do poczucia głębokiej odpowiedzialności 
wobec Ojczyzny. Wówczas to twardo postanowiłem, aby chronić święcie w swoim sercu 
nakazy ojca oraz pilnie się uczyć i wykonywać szkolenie wojskowe tak, by nie zawieść 
oczekiwań mas ludowych. 

W następnym dniu rozpocząłem nowe życie na wojskowej uczelni. Czwe Dong O 
wprowadził mnie do klasy. Studenci ujrzawszy mnie okazywali zdziwienie: skąd się wziął 
taki malutki bojownik o niepodległość! Widocznie przypuszczali, że ja, podrostek trafiłem 
do nich jako goniec po wykonaniu jakichś zleceń w jednej z kompanii. 

Znajdowało się tam ponad 40 studentów. Nie było jednak ani jednego tak młodego jak 
ja. Większość z nich to młodzi ludzie w wieku około 20 lat. Niektórzy nosili już rzadki 
zarost, a niektórzy mieli już nawet dzieci. Wszyscy wyglądali jakby byli moimi starszymi 
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braćmi lub nawet wujkami. Kiedy dyrektor uczelni przedstawił mnie - wszyscy zgodnie 
zaczęli klaskać. 

Przeszedłem do przedniego rzędu koło okna i zająłem miejsce, które wskazał mi 
nauczyciel. Obok mnie siedział student o imieniu Pak Czha Sok z pierwszej kompanii. Za 
każdym razem, gdy zaczynała się nowa lekcja, szeptał mi do ucha krótko o ich - jak się mu 
wydawało znamiennych cechach osobistego charakteru. 

Z największym szacunkiem opowiedział mi o wojskowym instruktorze Li Dngu. 
Według niego Li Dngjest członkiem Wojskowej Rady ugrupowania Czongibu, i uczył się 
w oficerskiej szkole Huangpu. Był to czas, kiedy do absolwentów tej wojskowej uczelni 
odnosili się wszyscy z szacunkiem, jak do ważnych osobistości. Mówił mi, że jego ojciec 
prowadzi w Seulu dużą aptekę, dlatego często przysyłają mu insam (żeń-szeń), że jego 
wadą jest biurokratyczne usposobienie, ale imponuje szeroką wiedzą i osiągnięciami, jest 
wszechstronnie uzdolniony i cieszy się szacunkiem wśród studentów. 

Mówił dalej, że w uczelni wykłada się takie przedmioty, jak historia Korei, geografia, 
biologia, matematyka, kultura fizyczna, wojskowość, historia światowej rewolucji i na 
karteczce podał mi rozkład dnia w uczelni. 

Tak zawiązana została moja przyjaźń z Pak Czha Sokiem, który później, kiedy 
prowadziliśmy walkę zbrojną, pozostawił w moim sercu nieustający ból. W późniejszym 
czasie zboczył on z drogi, ale podczas lat nauki w tej uczelni nasza przyjaźń była 
wyjątkowa. Odnosiliśmy się do siebie jak krewniacy. 

Po południu tego dnia odwiedził mnie w domu Kim Si D, Czwe Czhang Gol z szóstej 
kompanii razem ze swoimi towarzyszami, a było ich ponad dziesięciu. Widocznie 
wywarłem na nich po pierwszym spotkaniu korzystne wrażenie, i wydawało mi się, że - 
może z ciekawości - odczuwali pilną potrzebę spotkania ze mną z tej racji, że trafiłem na tę 
uczelnię tak młody. 

Na głowie u Czwe Czhang Gola była duża blizna. Miał wysokie czoło i czarne brwi, 
jak przystoi mężczyźnie. Był wysokiego wzrostu, mocnej budowy, taki urodziwy, że 
gdyby nie ta blizna na głowie można by go uznać jako mężczyznę o wyjątkowej urodzie. 
W jego sposobie mówienia i sposobie bycia odczuwało się coś ujmującego. Jego 
uprzejmość zjednywała mu sympatię. Podczas tego pierwszego spotkania wywarł na mnie 
wielkie wrażenie. 

- Mówisz, że zaledwie masz czternaście lat. Ale wyglądasz na bardzo wysoko 
rozwiniętego pod względem umysłowym jak na twój wiek. Jak to się stało, że ty, tak 
młodo służysz w Armii Niepodległości, i jak udało ci się wstąpić do naszej uczelni? 

To było pierwsze pytanie jakie mi zadał. Na jego ustach bez przerwy błąkał się 
uśmieszek i nie spuszczał mnie z oka, jakby spotkał się z serdecznym przyjacielem, z 
którym się przyjaźnił pod jednym dachem długie lata. 

Powiedziałem mu całą prawdę, krótko odpowiadając na każde interesujące go sprawy. 
Dowiedziawszy się, że jestem najstarszym synem Kim Hyong Dżika, już nie dziwili 

się oni niczemu, tylko spoglądali na mnie zazdrosnymi oczami i z jeszcze większą 
serdecznością odnosili się do mnie. Aby dowiedzieć się więcej o rzeczywistości w naszej 
Ojczyźnie, którą ja poznałem z autopsji, zasypywali mnie różnymi pytaniami. 

Po chwili ja ze swej strony pytałem Czwe Czhang Gola o jego służbie w Armii 
Niepodległości. On zaczął swoje opowiadania od tego, skąd wzięła się blizna na jego 
głowie. Opowiadał zabawnie i nie raz żartował. Opowiadanie jego było interesujące i 
oryginalne. Siebie przedstawiał zawsze w trzeciej osobie, co było jego osobliwością. Tam, 
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gdzie powinno się było mówić "Tak zrobiłem" lub "Byłem oszukany", mówił: "Tak zrobił 
Czwe Czhang Gol", "Czwe Czhang Gol został oszukany". W ten sposób wzbudzał śmiech 
słuchaczy. 

Zdarzyło się to w czasie - zaczął on - kiedy Czwe Czhang Gol był szeregowym 
żołnierzem Ryang Se Bonga. Pewnego razu Czwe Czhang Gol złapał szpicla pod 
Kaiyuanem i konwojując go zatrzymał się w zajeździe. Ale jaki ślamazarny był ów Czwe 
Czhang Gol! Przed szpiclem zasypiał na siedząco. Zmęczenie dało o sobie znać. Pokonał 
bowiem dziesiątki .li. A szpicel wówczas rozwiązał sznur, wziął topór i uderzył nim Czwe 
Czhang Gola w głowę. No i zbiegł co sił w nogach, gdzie oczy poniosą. Na szczęście 
łajdak ten nie uderzył zbyt mocno. I oto taką tragiczną historię ma ta "dekoracja" na głowie 
Czwe Czhang .Gola. Jeśli człowiek jest nieostrożny, to nie uniknie tego, co spotkało Czwe 
Czhang Gola... 

Rozmawialiśmy tak od serca około dwie godziny. Był on bardzo interesującym 
człowiekiem. Iluż miałem towarzyszy w czasie młodych lat! Było ich setki, tysiące! Ale 
takiego interesującego chłopaka jak Czwe Czhang Gol widziałem po raz pierwszy. Zawsze 
przedstawiał siebie w trzeciej osobie, umiał mówić pięknie, jego słowa płynęły gładko, jak 
po maśle. 

W późniejszym czasie dowiedziałem się jeszcze szczegółowo o jego życiowej drodze. 
Jego ojciec prowadził nieduży hotelik w Fuszunie. Ojciec życzył sobie aby syn pomagając 
mu, zajął się przedsiębiorstwem. Ale on opuścił dom i wstąpił do armii z postanowieniem, 
iż poświęci się walce o niepodległość kraju. Kiedy służył w Armii Niepodległości, babcia 
nie raz przyjeżdżała do Sanyuanpu, aby wyperswadować wnukowi obraną przez niego 
drogę. Ale on pozostawał nieugięty, mówiąc: "Teraz nie czas siedzieć w hoteliku, gdy kraj 
skazany jest na zagładę". 

Oprócz Czwe Czhang Gola, Kim Ri Gaba, Ke Yong Czhuna, Li Dże U, Pak Gun 
Wona, Kang Byong Sona, Kim Won U, zaprzyjaźniłem się jeszcze z licznymi młodymi 
ludźmi, którzy trafiali do naszej uczelni z różnych rejonów Południowej Mandżurii i Korei, 
z tym samym pragnieniem uczestniczenia w ruchu antyjapońskim. 

Prawie codziennie po południu przychodzili do mnie do domu Kim Si ,U, aby 
porozmawiać ze mną. Byłem wdzięczny, ale i zdziwiony, że przychodzili do mnie nie 
jeden, dwóch, lecz liczni koledzy szkolni. Zapoznałem się więc od samego początku z 
ludźmi, którzy byli starsi ode mnie 5 do 10 lat, a nie z tymi, którzy byli w moim wieku. 
Tym się tłumaczy, że wielu towarzyszy broni w okresie młodzieżowo-uczniowskiego 
ruchu i podziemnej, rewolucyjnej działalności było starszych ode mnie. 

W ciągu kilku dni nauki w uczelni zorientowałem się, że jej materialna sytuacja jest 
trudniejsza niż słyszałem o tym od jednego z działaczy ruchu niepodległościowego w 
Fuszunie. Jeśli można było nazwać jakimś majątkiem tej uczelni, to były to tylko stare 
stoły i krzesła oraz kilka przyrządów do ćwiczeń sportowych. 

 Postanowiłem jednak żyć wielkim marzeniem. Niech pomieszczenia budynku będą 
ciasne, ciemnawe i w niczym nie godne uwagi, ale jacy pewni i niezawodni młodzi ludzie 
żyją i rosną pod tą słomianą strzechą! Uczelnia nie ma pieniędzy, ale ma licznych, 
dzielnych młodych ludzi. W tym rozumieniu można ją było w pełni nazwać bogatą. 

 I to radowało mnie najbardziej. 
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2. Rozczarowanie 

 
Do życia w tej uczelni szybko przywykłem. W ciągu około dwóch tygodni nauki nie 

było tu prawie trudnych dla mnie przedmiotów. Studenci za najtrudniejszy, przyprawiający 
o ból głowy przedmiot, uważali matematykę. Pewnego dnia podczas lekcji nauczyciel 
wzywał po kolei kilku studentów do tablicy, aby rozwiązali długie, arytmetyczne zadanie 
składające się z czterech działań, ale nikt tego nie potrafił rozwiązać. A ja rozwiązałem go 
bez trudu. Byli tym zdumieni. Z czego to wynikało? Nie było w tym cudu. Byli oni przez 
szereg lat oderwani od regularnych zajęć w szkołach, służyli w Armii Niepodległości i 
wiele rzeczy zapomnieli. 

Od tego czasu sprawiali mi wiele kłopotów z matematyką. Niektórzy wąsaci 
młodzianie, nie mając ochoty do łamania sobie głowy nad zadaniami, za każdym razem, 
gdy trzeba było rozwiązać domowe zadania arytmetyczne, przychodzili do mnie z 
prośbami i pytaniami. 

 Ale być może w zamian za to opowiadali mi o swoich przeżyciach, a w ich 
opowiadaniach było wiele pouczających rzeczy. 

Także w godzinach gdy prowadzone były ćwiczenia wojskowe, wymagające 
większego wysiłku fizycznego, wszelkimi sposobami starali się mi pomagać. 

 W trakcie tego wszystkiego staliśmy się bliskimi przyjaciółmi.Dzieliliśmy się nawet 
najskrytszymi myślami. Daj Boże, abym ja, młody pierwszoroczny student nie stał się 
ciężarem dla starszych. Starałem się nadążać za innymi w nauce i w ćwiczeniach 
wojskowych. Łatwo kontaktowałem się z towarzyszami nauki, nie skąpiąc na to także 
codziennego życia. Oni także ciepło i życzliwie odnosili się do .mnie, nie licząc się z 
różnicą wieku. 

W ogóle można powiedzieć, że moje otoczenie było-dobre. Po pewnym jednak czasie 
zacząłem stopniowo odczuwać niezadowolenie z programu nauczania w szkole "Hwasong 
Uisuk". 

Pomimo że uczelnia ta założona została przez przyjaciół ojca, że prowadzona jest 
przez współuczestników działań mojego ojca, widziałem w niej przeżytki idei i metod, 
będące dziedzictwem poprzedniego pokolenia. 

Historia ruchu burżuazyjno-nacjonalistycznego obejmowała całe dziesięciolecia, ale w 
programie nauczania nie było naukowej teorii, która by uogólniała tę historię, 
przeprowadziła krytyczną analizę i wyprowadziła poważne wnioski. Przewodząc przez 
kilkadziesiąt lat ruchom nacjonalistycznym, burżuazyjni politycy, nie pozostawili cho-
ciażby kilku na przyzwoitym poziomie napisanych rozpraw lub podręczników, które 
mogłyby posłużyć jako wytyczne dla ruchu i stać się dla niego pożyteczną lekcją. 

Liderzy armii niepodległości oraz osobistości o nastawieniu patriotycznym, którzy 
składali wizyty w tej uczelni, także nie mieli wyraźnego planu, tylko w sposób wymijający, 
nieokreślony, wzywali do walki o niepodległość kraju, bijąc przy tym pięściami w pulpit. 
Ale jak przygotować rewolucyjne siły, jak mobilizować masy, jak zapewnić jedność i 
zwartość szeregów ruchów o niepodległość - w tej sprawie nie mieli żadnego własnego 
planu. Niezadowalające były także instrukcje i taktyka walki zbrojnej. Także przedmiotu 
historii Korei nauczano głównie opisując królewskie dynastie, a podstawą ich historii 
światowej rewolucji była rewolucja burżuazyjna. 
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W szkole nauczano tylko idei nacjonalizmu i przestarzałego programu ćwiczeń 
wojskowych. Pachniało to starą Koreą. 

Przeniknięci do szpiku kości nacjonalizmem nauczyciele, chociaż wiele mówili o 
antyjapońskiej walce i narodowej niezależności, ale ich metody walki, jakie proponowali, 
przeżyły się. Administracja uczelni często zapraszała doświadczonych w walkach 
bojowników Armii Niepodległości, aby opowiadali nam o swoich wojennych wyczynach. 
Jednak w ich opowiadaniach na pierwszy plan wysuwały się metody indywidualnego 
terroru, jakie stosowali An Dżung Gun, Dżan In Hwan, Kan U Giu, Li Dże Myong, Ra Sok 
Dżu i inni. 

Studenci wyrażali niezadowolenie: "Ech, wojskowa uczelnia -to tylko z nazwy. Niby 
przygotowuje kadry dla Armii Niepodległości, ale nie ma nawet naboi do strzelb. 
Wojskowe przygotowanie prowadzi się przy użyciu drewnianych karabinów. Czy można 
będzie tym sposobem wypędzić Japończyków?". , 

Był i taki przypadek, gdy jeden ze studentów zwrócił się do wojskowego instruktora z 
pytaniem: 

 - Kiedy będziemy dysponować współczesną bronią? 
 Zakłopotany nie na żarty instruktor, wahając się z odpowiedzią, wymówił: 
- Będzie ona u nas szybko... Obecnie kadry Armii Niepodległości prowadzą aktywną 

działalność, aby zabezpieczyć środki finansowe dla armii i sprowadzić broń z takich 
krajów jak USA i Francja... 

 I o takie oto kilka karabinów spoglądano na kraje Zachodu,znajdujące się za górami 
i lasami, daleko od Korei. 

Za każdym razem w czasie zajęć wojskowych, biegając z wypełnionymi piaskiem 
woreczkami przy nogach, myślałem: czy można takim sposobem rozgromić japońskich 
najeźdźców? 

Dawno temu armia Tonghak na czele z Dzon Bong Dżunem na przełęczy Ugumczhi, 
która liczyła kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, rozgromiona została doszczętnie przez wojska 
japońskie liczące tysiąc żołnierzy. Wojsko japońskie było wówczas uzbrojone w 
nowoczesną broń. A sytuacja była korzystna. Gdyby każdych stu bojowników armii 
Tonghak wzięło na siebie po jednym Japończyku, mogliby wyzwolić Kondżu i skierować 
się do Seulu. Ale słabe uzbrojenie i siły bojowników spowodowały, że ponieśli klęskę. 

Także uzbrojenie Armii Sprawiedliwości niewiele odbiegało od uzbrojenia armii 
Tonghak. Warmii tej było kilka nowych karabinów, ale ich ilość była ograniczona, a 
większość bojowników uzbrojona była w miecze, kopie lub lontowe strzelby. I nie 
przypadkowo historycy nazywają walkę Armii Sprawiedliwości walką prowadzoną między 
lontowymi strzelbami, a karabinami typu ,,38". Nie trudno wyobrazić sobie, jak wielkie 
cierpienia trzeba było znosić i jaką nierówną bitwę prowadzić, aby przeciwstawić się 
prymitywnymi strzelbami karabinom typu ,,38". Przy każdym strzale z lontowej strzelby 
trzeba było zapalać ręką lont, podczas gdy z karabinu typu ,,38" oddawano ponad dziesięć 
strzałów w ciągu minuty. 

Dopóki charakterystyka lontowej strzelby stanowiła tajemnicę bojowników Armii 
Sprawiedliwości, każdy wystrzał powodował u Japończyków panikę. Ale kiedy poznali jej 
działanie, nic sobie z niej nie robili. Jest oczywiste, jakie były rezultaty walki! Bojownicy 
tej armii rekrutowali się z rodzin konfucjańskich uczonych, wiernych szlacheckiemu 
morale i wiernych nakazom buddyjskim. Przystąpili oni do bitwy w krepujących ruchy 
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długich togach oraz topho (rytualny chałat z długimi rękawami - red.) i w kapeluszach z 
szerokim rondem. Ci ochotnicy zostali dosłownie zmiecieni z powierzchni ziemi przez 
japońskie wojska, uzbrojone w armaty i karabiny maszynowe. A przecież teraz potęga 
wojskowa Japonii niepomiernie wzrosła w porównaniu z tamtymi czasami. Czyż można za 
pomocą ćwiczeń wojskowych polegających na bieganiu z piaskowymi woreczkami przy 
nogach pokonać wojska imperialistycznego kraju, produkującego seryjnymi metodami 
czołgi, armaty, okręty wojenne, samoloty i inne rodzaje współczesnej broni i ciężkiego 
wyposażenia? 

Najbardziej ze wszystkiego smuciło mnie na uczelni ideowe zacofanie. 
Władze uczelni kroczyły tylko drogą nacjonalizmu, broniąc się przed innymi prądami 

ideowymi, a studenci siłą rzeczy podążali w tym samym kierunku. 
W uczelni byli także studenci, którzy wierzyli wciąż w rządy królewskiej dynastii lub 

snuli iluzje na temat demokracji według wzoru amerykańskiego. Takich tendencji 
ujawniało się najwięcej podczas seminariów z historii światowej rewolucji. Wzywani przez 
wykładowcę studenci powtarzali tylko treść materiału przerobionego na zajęciach i 
obszernie opowiadali o rozwoju kapitalizmu. 

Nie byłem w stanie ukryć swojego niezadowolenia z tak dogmatycznego podejścia do 
nauki. Na zajęciach z przedmiotów politycznych nie poruszano wcale zagadnień 
dotyczących realnej rzeczywistości, takiej jak problem niepodległości Korei i jej ludowych 
mas. W sposób mechaniczny nauczano programów z pedagogicznych podręczników i 
powtarzano tego, co ich nauczono. 

Będąc przekonany, że tematem dyskusji powinny stać się praktyczne zagadnienia 
związane z przyszłością losów Korei, pewnego razu zwróciłem się do studenta, który 
właśnie włączył się do debaty, z zapytaniem: "Jakie społeczeństwo - według ciebie - 
należy utworzyć w naszym kraju po osiągnięciu niepodległości?". 

Ten, bez wahania, z miejsca odpowiedział, że należy wybrać drogę kapitalistyczną. 
Powiedział: 

- Nasz naród utracił swoją państwowość na rzecz Japończyków, ponieważ nasi 
feudalni władcy bezużytecznie spędzali czas deklamując wiersze na łonie natury, kiedy 
inne kraje podążały do przodu drogą kapitalizmu. Musimy zbudować społeczeństwo 
kapitalistyczne i w ten sposób uniknąć powtórzenia się takiej przeszłości. 

Inni byli zdania, że należy przywrócić feudalną, królewską dynastię. Żaden student się 
nie domagał zbudowania demokratycznego społeczeństwa lub społeczeństwa, którego 
gospodarzami byłyby masy pracujące. Był to okres, kiedy w narodowo-wyzwoleńczym 
ruchu dokonywał się zwrot z pozycji nacjonalistycznych ku pozycjom komunistycznym. 
Ale oni widocznie zupełnie nie brali pod uwagę tego, przeważającego trendu ideowego 
owych czasów. 

Byli i tacy studenci, którzy siedząc z założonymi rękami oświadczali: "Nad tym jakie 
społeczeństwo zbudować po osiągnięciu niepodległości należy się zastanowić i 
dyskutować potem. To jest sprawa przyszłości. Jeszcze nie osiągnąwszy niepodległości 
stawiać kwestię: za kapitalizmem czy za przywróceniem królewskiej dynastii to prze-
lewanie z pustego w próżne". 

Słuchając takich wystąpień całym sercem utwierdziłem się w przekonaniu, że 
nacjonalistyczne kształcenie, jakie prowadzone było w uczelni, przeżyło swój czas. 
Wszystko: czy twierdzenie o konieczności przywrócenia feudalnej, królewskiej dynastii, 
czy też twierdzenie o kapitalistycznej drodze rozwoju - wydawało mi się czymś ana-
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chronicznym i było po prostu bardzo frustrujące, sprawiało mi wielki zawód. 
 Nie mogłem tego dłużej. znosić. Wstałem z miejsca i powiedziałem, że w naszym 

kraju nie można realizować burżuazyjnej rewolucji, jaka dokonała się w krajach 
europejskich, a tym. bardziej nie można przywracać starego mechanizmu feudalnego 
panowania. 

Mówiłem, że zarówno kapitalistyczne, jak i feudalne społeczeństwo stanowią 
społeczeństwa, gdzie ludzie mający pieniądze żyją wystawnie, kosztem wyzysku mas 
pracujących. Po osiągnięciu niepodległości w Korei nie można budować takiego 
niesprawiedliwego społeczeństwa. Błędem byłoby patrzeć tylko na przemysłową 
cywilizację kapitalizmu, a zamykać oczy na jego złe strony. Byłoby również absurdalnym 
przywracanie feudalnej dynastii. Któż byłby zdolny popierać takie rządy dynastyczne, 
które zaprzedały kraj zagranicznym siłom. Co robili królowie? Rujnowali naród, skazywali 
na ścięcie lub wygnanie lojalnych poddanych tylko za to, że mówili prawdę. Cóż więcej 
dokonali? 

Po osiągnięciu niepodległości Korei powinniśmy zbudować na ojczystej ziemi 
społeczeństwo, w którym nie będzie miejsca na wyzysk i ucisk. Społeczeństwo, w którym 
robotnicy i chłopi oraz inni ludzie pracy, prowadzić będą w swej Ojczyźnie beztroskie 
życie, pełne obfitości. 

Wielu studentów wyraziło swoją sympatię dla moich wywodów. Kto może sprzeciwić 
się propozycji zbudowania bogatego i potężnego społeczeństwa, wolnego od wyzysku i 
ucisku i w którym wszyscy są równi? 

Po zakończeniu zajęć także Czwe Czhang Gol mocno uścisnął mi rękę, poparł mnie, 
podkreślając, iż miałem świetne wystąpienie. Zauważył zarazem z wielką satysfakcją, że 
znakomicie opowiedziałem się za ideami komunistycznymi, nie wspominając o 
komunizmie ani razu. 

Ograniczoność uczelni "Hwasong Uisuk" odzwierciedlała w miniaturze 
ograniczoność samego nacjonalistycznego ruchu. W tej uczelni mogłem dojrzeć w całej 
pełni prawdziwe oblicze ruchu nacjonalistycznego. 

W tym czasie także oddziały Armii Niepodległości stawały się bezsilne. 
Zaangażowane były w walkę tylko o sfery własnych wpływów. Nie rozwijano prawie 
praktycznej działalności wojennej, jaką często prowadziły w pierwszej połowie lat 
dwudziestych na obszarze Korei i w dorzeczu rzeki Amnok. Rozlokowały się w 
kontrolowanym przez siebie rejonie i zajęły się zbieraniem jedynie funduszy dla armii. 

Także działacze Szanghajskiego Tymczasowego Rządu, podający się za 
ogólnokrajowy rząd, reprezentujący koreański naród, rozbici byli na frakcje "zwolenników 
autonomii" i "zwolenników niepodległości" i prowadzili zaciekłą walkę o hegemonię. Tym 
tłumaczy sięczęsta zmiana szefów tymczasowego rządu. Bywało nawet, że w ciągu 
jednego roku miała miejsce dwukrotna zmiana gabinetu. 

W czasie Paryskiej Konferencji Pokojowej w wyniku podłych intryg przedstawicieli 
USA i mocarstw Ententy, nie udało się nawet włączyć do porządku dziennego "petycji o 
uznanie niepodległości Korei". Zamiast wyciągnąć właściwe wnioski z tej lekcji, 
przedstawiciele tymczasowego rządu dopraszali się z nędznymi petycjami, wdeptując w 
błoto nawet narodową godność. 

Kiedy tak zwana "parlamentarna amerykańska grupa inspekcyjna Wschodu" 
przyjechała przez Szanghaj do Seulu, doszło do tego, że jej członkowie pozwalali sobie 
nawet na sugestie wobec proamerykańsko nastawionych miejscowych służalców, aby 
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obdarowywali amerykańskich kongresmanów korzeniem żeń-szeń (insam), srebrami stoło-
wymi i innymi drogocennymi wyrobami. 

Ale nawet taki rząd tymczasowy ze względu na kryzys finansowy w połowie lat 
dwudziestych nie był w stanie przetrwać, i w końcu chcąc utrzymać swą nędzną 
egzystencję, znalazł się na utrzymaniu rządu Czang Kai-szeka. 

Wielu przywódców ruchów narodowych wywodzących się z klas posiadających 
cechowało niezdecydowanie polityczne. Z przestrachu przed rewolucyjnymi 
wystąpieniami mas pracujących dopuszczali się zdrady i kapitulowali przed wrogiem. Po 
prostu tak znikczemnieli, że z "patriotów" przeobrazili się w zdegenerowanych sługusów 
japońskiego imperializmu i w nacjonalistycznych reformistów. Zaczęli przeszkadzać 
ruchowi narodowo-wyzwoleńczemu. 

Pod szyldem "kulturowego zarządzania" imperialiści japońscy głosili, że skoro 
Koreańczycy pragną niepodległości narodowej, to - zamiast występować przeciwko 
japońskiemu rządowi – powinni współpracować z nim politycznie, dokładać starań dla 
uzyskania autonomii w ramach kolonialnego panowania Japonii, rozwijać swą kulturę i 
ekonomikę oraz doskonalić i wzbogacać swój naród. 

Taką oto linię w całości zaakceptowali wywodzący się z klas posiadających 
przywódcy ruchu narodowego. Pod płaszczykiem "reformy narodowej" i "przygotowania 
realnych sił", głosili konieczność "rozwoju" oświaty i przemysłu. Nawoływali do "pracy 
każdego nad sobą" i toczyli boje o "klasową współpracę", "powszechną zgodę" i 
"narodową autonomię". 

Taki reformistyczny powiew opanował także uczelnię "Hwasong Uisuk". W pokoju 
położonym w górnej części domu Kim Si U zawsze panowało ożywienie wśród młodych 
ludzi, którzy przychodzili do mnie podyskutować o polityce. Wówczas z zapałem czytałem 
książki o marksizmie-leninizmie z biblioteki Kim Si U, i dlatego temat rozmów 
sprowadzał się głównie do politycznych zagadnień. 

Kiedy byłem w Fuszunie, również przeczytałem kilka takich książek, jak: "Życie 
Lenina" i "Ogólny zarys socjalizmu", ale w Huadianie czytałem tych książek znacznie 
więcej. Poprzednio ograniczałem się po prostu do poznania treści książek, a po przyjeździe 
do uczelni "Hwasong Uisuk", czytając książki myślałem równocześnie o zasadach 
rewolucji przedstawianych przez klasyków w zestawieniu z rzeczywistością w Korei. 
Chciałem wiedzieć o wielu sprawach w odniesieniu do praktyki koreańskiej rewolucji. 

Jak rozgromić japoński imperializm i odzyskać utraconą Ojczyznę? Kogo w walce o 
odrodzenie Ojczyzny uznawać za wrogów, a z jakimi warstwami wchodzić w sojusze? 
Jaką drogą po osiągnięciu niepodległości zbudować socjalizm i komunizm? Wszystko to 
było dla mnie zagadką. 

Kiedy brałem do ręki książkę, aby znaleźć odpowiedź na te pytania, cierpliwie 
wertowałem ją tak długo, dopóki nie znalazłem odpowiedniego rozdziału. W szczególności 
te miejsca, gdzie poruszano problem kolonii, czytałem dziesiątki razy. Dlatego, kiedy 
przychodzili do mnie przyjaciele, było mnóstwo tematów do rozmów. 

Najwięcej mówiliśmy o nowych prądach ideowych i o Związku Radzieckim. W 
dniach, w których odbywały się takie rozmowy studenci przedstawiali sobie nowy świat, 
wolny od wyzysku, ucisku i niezbyt szybko wychodzili. Twierdzili, że takie rozmowy są 
bardziej interesujące niż debaty na temat przywrócenia królewskiej dynastii, kapitalizmu, 
czy reformowania narodu. W studentach, którzy spędzali dotąd bezmyślnie czas, dzień po 
dniu, zaczęło stopniowo rodzić się dążenie do nowego. 
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Jednakże w uczelni nie można było swobodnie rozmawiać o Leninie i o Rewolucji 
Październikowej. Zabraniała tego administracja uczelni. 

I w mojej duszy zaczęły się stopniowo rozwiewać nadzieje, jakie wiązałem z uczelnią 
"Hwasong Uisuk". 

 
3. Związek na rzecz obalenia imperializmu 
 
 
Zacofana natura uczelni "Hwasong Uisuk" nie odpowiadała wymogom czasów. Z 

każdym dniem utwierdzałem się w przekonanu, że organizowaniem małych grupek 
zbrojnych, wyposażonych w kilka karabinów po to, aby zabić kilku japońskich policjantów 
po drugiej stronie rzeki Amnok oraz zbieraniem funduszy wojennych, nie można osiągnąć 
niepodległości kraju. 

Podjąłem zdecydowane postanowienie, żeby w nowy sposób utorować drogę do 
odrodzenia Ojczyzny. Z moim zdaniem, iż trzeba iść nową drogą, zgodzili się także moi 
przyjaciele. 

Jednakże takie poglądy miało tylko niewielu studentów. Większość z nich nie była 
gotowa zaakceptować mojej nowej idei. W swojej reakcji na nią bronili się przed jej 
przyjęciem, albo wręcz ją odrzucali. 

Uczelnia zabroniła studentom czytania - jako lektury szkolnej komunistycznej 
literatury. A kiedy brałem ze sobą do audytorium "Manifest Komunistyczny", to koledzy 
trącając mnie w bok, szeptali na ucho: - ty lepiej takie książki czytaj w domu. 
Kierownictwo uczelni najbardziej ze wszystkiego wystrzegało się "czerwonych ksiąg", 
traktując je jako najbardziej niebezpieczne. Groziło studentom upierającym się przy ich 
czytaniu różnymi karami, w najgorszym razie  nawet wydaleniem z uczelni. 

Argumentowałem: 
- Jeśli bojąc się kontroli, nie będziemy czytać takich książek, które chcemy czytać, to 

jakże możemy dokonać wielkich rzeczy? Nawet jeśli grożą nam wydaleniem - powinniśmy 
czytać książki, które uczą nas prawdy. 

"Manifest Komunistyczny" pożyczyłem sobie z osobistej biblioteki Kim Si U. Było 
tam wiele komunistycznej literatury. Jego biblioteka była odzwierciedleniem tego czasu, 
kiedy w ruchu narodowo-wyzwoleńczym następował odwrót od nacjonalistycznych 
pozycji do komunizmu. Odzwierciedlała ona również stanowisko samego Kim Si U, który 
usiłował płynąć z prądem czasów. 

Byłem niezadowolony z tego, że kierownictwo uczelni zabrania studentom czytania 
takich książek. Ale my byliśmy tak pochłonięci nowymi ideałami, że szkolne zakazywania 
nie mogły przytłumić naszej pasji sięgania po nie, i usiłowaliśmy, jak można najgłębiej 
wniknąć w tę nowość. Naszego płomiennego entuzjazmu niczym nie można było ostudzić. 
I ja, nie licząc się z ostrzeżeniami administracji uczelnianej, oddałem się żarliwie czytaniu 
komunistycznej literatury. 

Z czasem chętnych do czytania takich książek było tak dużo, że musieli czekać swojej 
kolejki. Stąd też ustaliliśmy kolejkę i termin przeczytania dla każdego, i żądano zwrotu 
książki w odpowiednim czasie. O stosowaniu takich zasad umówili się sami koledzy z 
uczelni, zwolennicy nowego ideologicznego prądu. I prawie wszyscy młodzi ludzie 
przestrzegali tych norm. 
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"Zasady" te naruszał często roztargniony i nieobecny duchem Ke y ong Czhun. Nie 
przestrzegał umówionych terminów i wybierał nieodpowiednie miejsce do czytania. Tak 
na przykład "Manifest Komunistyczny" trzymał u siebie ponad 10 dni. Więc mówię do 
niego: "Przekaż go innym natychmiast", a on w odpowiedzi błaga: "Muszę z kilku miejsc 
zrobić wyciągi, poczekaj jeszcze dwa dni". 

Na następny dzień ten gorliwy czytelnik nie pojawił się w audytorium i wyszedł z 
internatu niepostrzeżenie. Skończyły się lekcje pierwszej połowy dnia i przyszła pora 
obiadowa, a jego wciąż nie było. Znaleźliśmy go na brzegu rzeki Huifa - leżał tam 
plackiem na trawie i w wielkim skupieniu czytał. 

Mówię do niego łagodnie: "Pasjonować się książką to nic złego, ale czytaj nie 
opuszczając lekcji. Bierz także pod uwagę czas i miejsce" . 

Obiecał, że będzie ostrożny, ale w następnym dniu na lekcji historii ukradkiem czytał 
książkę i zobaczył to nauczyciel. Książka została zabrana i dostała się w ręce dyrektora 
uczelni. Wywołało to wielki skandal. 

Kierownictwo uczelni dowiedziało się, że książkę tę pożyczyłem z biblioteki 
zarządzającego Kim Si U. Do zarządzającego wysłany został nauczyciel historii, aby z nim 
i ze mną porozmawiał. 

Wykładowca powiedział do Kim Si U, że jest rzeczą niewłaściwą, że on - 
zarządzający zobowiązany należycie pomagać uczelni w jej pracy - nie zapobiegł temu, 
żeby studenci czytali lewicowe książki. Proszę odtąd kontrolować studentów, aby więcej 
nie brali tych książek. A mnie zagroził: 

- A ty, Song Dżu, lepiej miej się na baczności. 
Byłem oburzony na kierownictwo uczelni za sposób przeprowadzenia tej sprawy. 

Swój protest wypowiedziałem do Kim Si U, wyrażając niezadowolenie ze szkoły. 
- Chcąc rozwijać w sobie wartości logicznego postępowania, człowiek powinien 

opanować wielostronną wiedzę. Wszelako kierownictwo uczelni nie daje jej nawet prawa 
poznać powszechnie uznawane w świecie postępowe idee. Dzieła Marksa i Lenina 
pojawiły się nawet w zwykłych księgarniach. Ludzie czytają je. Niezrozumiałe jest 
dlaczego zabrania się czytania książek tylko w uczelni "Hwasong Uisuk"? 

 Kim Si U głęboko westchnąwszy rzekł: 
- Nie mogę postępować inaczej. Takie jest zarządzenie Czongibu i takie też są 

wytyczne dyrekcji uczelni... 
Podstawowym miernikiem określającym wartość człowieka jest jego ideologia. 

Głównym zaś kryterium określającym wartość szkoły i jej kształcenia stanowią idee. 
Jednakże kierownictwo uczelni trzymało się kurczowo przestarzałych idei, nie 
odpowiadających nakazowi czasu i próżno starało się powstrzymać fale nowego 
ideologicznego prądu. 

W związku z wydarzeniem wokół wspomnianej książki studenci dowiedzieli się, że na 
uczelni działa grupa studiująca marksizm i leninizm. Kierownictwo uczelni publicznie 
oświadczyło o "wydaleniu" i o "surowych karach" itp., ale to - na przekór - dolało oliwy do 
ognia; wśród postępowej młodzieży rosła sympatia i zainteresowanie ideałami komunizmu. 

 A po tym incydencie zwiększyła się liczba studentów, którzy przychodzili do mnie 
po książki o lewicowych treściach. 

Znalazłem się wśród młodych ludzi, zwolenników wspólnych poglądów, którzy mogli 
dzielić ze mną smutki i radości. I zacząłem indywidualnie spotykać się z każdym z nich. 

Ojciec często mówił: "Każdy powinien mieć współtowarzyszy, na których może 
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polegać i winien ich mieć coraz więcej". Na zawsze zapamiętałem ten ojcowski nakaz. 
Człowiek może mieć najbardziej słuszny i wspaniały cel przed sobą, ale swojego wielkiego 
zamiaru nie zrealizuje, jeśli nie będzie miał towarzyszy, którzy mogliby dzielić z nim 
smutki i radości. 

Utrzymywałem kontakty z wieloma kursantami. W śród nich był także niejaki Li z 
pierwszej kompanii. Był zdolny, wyróżniający się postępami w nauce, o dobrym 
charakterze i osobistych cechach. Stąd cieszył się sympatią u przyjaciół. Ale jakoś jego 
ideowe poglądy były dziwnie zrutynizowane. 

I oto na lekcji historii światowej rewolucji ten "rozumny" chłopiec pierwszy 
opowiedział się za przywróceniem królewskiej dynastii. 

Przedtem, kiedy spotykałem się z nim, rzucaliśmy sobie nawzajem kilka słów. Ale 
potem tak się z nim zaprzyjaźniłem, że wprost pragnął, aby otworzyć przede mną swoje 
serce. 

Zdarzyło się to po tym, kiedy odbywał się mecz piłki nożnej z uczniami starszej klasy 
koreańskiej wzorcowej szkoły podstawowej. W tym dniu Li grał jako napastnik. W 
zderzeniu z przeciwnikiem zranił się w nogę. Przeniosłem się wówczas do internatu i 
ponad dziesięć dni opiekowałem się nim. Od tego czasu byliśmy ze sobą całkiem otwarci. 

Powiedział mi, że bezsensowne było to, co kiedyś wypowiedział na lekcji, na temat 
przywrócenia królewskiej dynastii. 

- "Po uzyskaniu niepodległości nasz kraj powinien - tak, jak ty mówisz Song Dżu - 
dążyć do utworzenia takiego społeczeństwa, w którym utrudzeni ludzie mogliby żyć 
dostatnio i szczęśliwie. Oby tylko jak najszybciej wypędzić Japończyków i zacząć lepsze 
życie". 

Zapytałem go, czy możemy zwyciężyć Japończyków po przejściu szkolenia 
wojskowego, takiego jak tutaj na uczelni "Hwasong Uisuk"? Mówi się, że Japonia jest 
jednym z pięciu mocarstw świata. "Czy Armia Niepodległości, która nie ma nawet jednego 
porządnego karabinu, może dorównać tak potężnemu wrogowi?" 

Odpowiedział: "Aby walczyć, trzeba fizycznie hartować organizm, umieć celnie 
strzelać. Innego wyjścia nie ma. Trzeba naśladować metody weteranów walki ruchu 
niepodległościowego. Innej drogi nie ma". 

- Nie! - odpowiedziałem mu. - Takim sposobem nie da się wywalczyć niepodległości. 
Czytam teraz Marksa i Lenina, aby znaleźć potrzebne metody walki. Wiele się już z ich 
prac nauczyłem. Obecnie imperialiści japońscy szkalują komunistyczne idee, zaś fana-
tyczni nacjonaliści odrzucają socjalizm. Jeśli nawet bogaci ludzie odnoszą się do nich 
negatywnie, to nam, dzieciom robotników i chłopów nie wolno tak bez zastanowienia 
odrzucać komunizmu bez choćby przestudiowania i zrozumienia go. 

 Jeśli ktoś pragnie stać się prawdziwym bojownikiem o niepodległość i patriotą, to 
musi dogłębnie przestudiować marksizm i leninizm. 

 Nie wiem, czy chłopiec zgodził się ze mną, ale pogrążywszy się w zadumie - 
powiedział: 

 - Czy mogę dostać od ciebie taką książkę? 
 - Możesz. Wyzdrowiejesz - dostaniesz ją. A teraz porządnie się lecz, abyś szybciej 

stanął na nogi. Podniosłem go tym na duchu. 
Pęd do nowego, ideologicznego prądu niepowstrzymaną siłą opanował uczelnię. 

Przytłaczająca większość - za wyjątkiem niewielu tępych zwolenników nacjonalizmu - 
zostało stronnikami postępowej idei. 
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Wśród postępowych, młodych studentów, często prowadziłem dyskusje na podstawie 
przeczytanych książek. Dyskusje odbywały się w domu Kim Si U. Wyraźnie 
zaniepokojony tym, trzymał się on surowych zasad: nie pozwalał wchodzić do biblioteki, 
nawet członkom swojej rodziny, nie mówiąc już o gościach. Niekiedy gospodarz przy-
siadał na schodkach przyzby i zajmując się drobnymi rzeczami odgrywał rolę stróża. 
Rozpoznawałem w jego zachowaniu gorące serce oraz milczące poparcie. Dyskusje nasze 
miały także miejsce w domu inspektora uczelni Kang Dże Ha oraz na brzegu rzeki Huifa. 

Dom Kang Dże Ha wybraliśmy do naszych dyskusji z uwagi na to, że jego syn Kang 
Byong Son był moim bliskim przyjacielem, a przede wszystkim sam Kang Dże Ha, jako 
przyjaciel mojego ojca, miał pozytywne, ideowe nastawienie. 

Kang Dże Ha był nacjonalistą, ale komunizmu nie odrzucał. Kiedy bywałem u niego 
jako jego gość, rozmawiał ze mną na temat komunizmu. Często mawiał, że jest już za stary, 
i że my powinniśmy zatriumfować, stosując nawet komunistyczne metody. Było to dla nas 
ogromną zachętą. W swym domu miał on nawet kilka książek o komunizmie. 

I teraz, kiedy spoglądam w przeszłość, sądzę że nasze dyskusje o praktycznych 
kwestiach koreańskiej rewolucji stały na wysokim - jak na tamte czasy - poziomie. W 
trakcie takich dyskusji młodzi ludzie mogli dochodzić do jednomyślności i ustanawiać 
podobne stanowiska na temat rewolucji koreańskiej. 

Pewnego dnia, gdy taka dyskusja była prowadzona w domu Kim Si U, przyszedł do 
nas o kulach Li, którym się opiekowałem i poprosił mnie o książki, które mu wcześniej 
obiecałem. 

Powiedział, że leżąc sam w internacie czuje, jak inni koledzy podążają nową drogą, 
podczas gdy on pozostaje w tyle. Dlatego chciałby do nas dołączyć. 

W ten sposób został on naszym współtowarzyszem. 
Kapitaliści mówią, że znajdują największą przyjemność w zarabianiu pieniędzy. Ale 

dla mnie największą radością jest gromadzenie wokół siebie towarzyszy. Czyż można 
porównać szczęście człowieka, który czuje, że zdobył towarzysza, z przyjemnością kogoś, 
komu udało się zdobyć kawałek złota?! 

Moja walka o pozyskanie towarzyszy zaczęła się na uczelni "Hwasong Uisuk". Od 
tego czasu całe życie poświęciłem sprawie pozyskiwania towarzyszy walki. Kiedy wokół 
mnie zebrało się tak wielu niezawodnych towarzyszy, zastanawiałem się - jak winieniem 
ich zorganizować po to, byśmy mogli pracować na większą skalę. Rozmawiałem na ten 
temat z moimi towarzyszami. Przypomina mi się, że było to na zebraniu chyba pod koniec 
września. 

Tego dnia, jak mi się zdaje, szczególnie dużo mówiłem o potrzebach organizacji. 
Mówiłem w takim duchu: musimy utorować sobie daleką i usianą cierpieniami drogę po to, 
aby wyzwolić kraj i zbudować świat oraz społeczeństwo, gdzie masy pracujące będą żyły 
szczęśliwie. Jeśli pomnożymy nasze szeregi, i całym uporem, nie szczędząc krwi, 
rozwiniemy naszą walkę, to możemy odnieść całkowite zwycięstwo. Po stworzeniu takiej 
organizacji trzeba będzie skupić wokół niej masy i pobudzić je - w oparciu o własne siły - 
do wyzwolenia kraju. 

Słuchając mnie - wszyscy moi przyjaciele byli bardzo zadowoleni. Nalegali aby jak 
najszybciej utworzyć taką organizację. 

Odpowiedziałem im, że chcąc założyć taką organizację należy kontynuować prace 
przygotowawcze i przyciągnąć do naszych szeregów jak najwięcej towarzyszy 
podzielających nasze poglądy, którzy byliby gotowi walczyć po naszej stronie. 
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Na zebraniu uściślono grono towarzyszy, którzy mogliby w przyszłości stać się 
godnymi członkami takiej organizacji. Rozdzielono również każdemu z nich zadanie 
wychowywania indywidualnego kandydata. Jednak niektórzy przyjaciele wyrazili obawę, 
czy nasza nowa organizacja nie będzie oznaczała pojawienia się jeszcze jednej frakcji. 

- Organizacja, którą my chcemy założyć - powiedziałem - to organizacja rewolucyjna 
nowego typu, która będzie zupełnie odmienna od frakcyjnych grup nacjonalistów i 
komunistów. To nie będzie organizacja, która zajmowałaby się frakcyjnymi walkami, bo 
jej celem jest dokonanie rewolucji. My będziemy nieustępliwie walczyć, poświęcając 
samych siebie sprawie tej rewolucji. 

Po przejściu etapu przygotowawczego, 10 października w dniu narodowego wówczas 
chińskiego święta, zwołaliśmy kolejną, wstępną naradę, w celu przedyskutowania nazwy 
organizacji, jej charakteru, programu walki, zasad działania. Po tygodniu, czyli 17 
października 1926 roku oficjalnie została założona ta organizacja w domu Kim Si U 

Zebranie odbywało się spokojnie, w zwyczajnie umeblowanym, wyposażonym w 
ogrzewanie podłogowe pokoju, w którym nie było mównicy. Ale jeszcze dziś, po upływie 
ponad 60 lat, wciąż pamiętam ożywienie i gorący entuzjazm, jakie wówczas panowały w 
tej izbie. 

W tym dniu wszyscy byli bardzo wzruszeni, i moi przyjaciele, i ja. Będąc u progu 
założenia tej organizacji przyszła mi do głowy myśl o zmarłym ojcu i Koreańskim 
Towarzystwie Narodowym. Na rzecz KTN ojciec musiał przez długie lata pokonywać 
dziesiątki tysięcy li, jednocząc rozproszonych w różnych rejonach towarzyszy. Po założe-
niu KTN oddał on całe swoje życie sprawie realizacji ideałów tej organizacji, i umarł nie 
dokończywszy tego dzieła. Kontynuowan ie niedokończonego dzieła pozostawił swoim 
synom. 

Serce mi zabiło i do oczu napłynęły łzy, gdy pomyślałem o tym, że stawiam pierwsze 
kroki na drodze spełnienia nakazu ojca, że musimy wyzwolić nasz kraj, nawet jeśli nasze 
kości miałyby być skruszone na proch, a nasze ciała porozdzierane na strzępy. 

W programie naszej organizacji ucieleśniały się ideały mojego ojca. I teraz przed 
moimi oczami przesuwają się jak żywe, wzruszone twarze uczestników zebrania, którzy 
występowali z płomiennymi mowami: Czwe Czhang Gol, Kim Ri Gab, Li Dże U, Kang 
Byong Son, Kim Won U, Pak Gun Won..., a także Li Dżong Rak i Pak Czha Sok, którzy 
później stali się zdrajcami. Wszyscy oni składali bojowe przysięgi: "Nie szczędzić swojej 
krwi, a nawet życia w imię rewolucji!" 

Niektórzy z nich byli dobrymi mówcami, inni - nie. Ale wszyscy występowali ze 
wspaniałymi mowami. Ja też wygłosiłem mowę, w rzeczywistości chyba za długą. 

 Na zebraniu zaproponowałem, aby nazwać założoną organizację Związkiem na 
rzecz Obalenia Imperializmu, w skrócie ZOI. 

Związek na rzecz Obalenia Imperializmu był czystym, świeżym organizmem 
politycznym nowego typu, powołanym do życia w wirze historycznego procesu przez 
młodych ludzi, wstępującej w życie generacji, którzy skłaniali się do socjalizmu i 
komunizmu, w imię osiągnięcia wyzwolenia narodowego, emancypacji klasowej oraz 
ideałów antyimperializmu, niepodległości i suwerenności. 

Założony przez nas Związek miał na celu budowę socjalizmu i komunizmu, ale swoją 
organizację nazwaliśmy Związkiem na rzecz Obalenia Imperializmu, aby wśród 
nacjonalistów nie wzbudziło podejrzeń, że chodzi to o zbyt lewicową organizację. Tak 
duże znaczenie przywiązywaliśmy wówczas do stosunków z nacjonalistami. 
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 Moja propozycja w sprawie nazwy organizacji była przyjęta jednogłośnie. Bojowy 
program ZOl, który ja zaproponowałem, także przyjęty został w niezmienionej postaci. 
Ponieważ ZOl był organizacją ukierunkowaną na obalenie imperializmu, jak wskazywała 
na to sama jego nazwa, więc jego program był również wielki. 

Najbliższe zadanie ZOl - to obalenie japońskiego imperializmu, osiągnięcie 
wyzwolenia i niezależności Korei, a jego końcowy cel - zbudowanie w Korei socjalizmu i 
komunizmu, zaś w dalszej perspektywie - obalenie imperializmu we wszystkich jego 
formach i zbudowanie komunizmu na całym świecie. 

Ustaliliśmy także kurs działalności, zmierzającej do urzeczywistnienia tego programu. 
Uczestnikom zebrania rozdany został wydrukowany statut ZOL Na zebraniu Czwe 

Czhang Gol zaproponował, aby wybrać mnie na przewodniczącego ZOI 
Wziąwszy jeden drugiego za ręce pobiegliśmy na brzeg rzeki Huifa, śpiewaliśmy 

pieśni i uroczyście przysięgali - żyć razem i umrzeć razem na drodze rewolucji, w imię 
Ojczyzny i narodu. 

Przez całą noc nie mogłem zmrużyć oka. Nie spałem, tak ogromne było moje 
wzruszenie. Mówiąc szczerze, opanowało nas wtedy takie wielkie uniesienie i zachwyt, 
jakby już cały świat był w naszych rękach. Czyż można porównać taką radość z 
przyjemnością, jaką odczuwa milioner siedzący na pieniądzach?! 

W okresie tym w ruchu komunistycznym było wiele organizacji, posługujących się 
chwytliwymi hasłami. Nasza organizacja była całkiem nową organizacją. Pod względem 
swojej skali nie mogła się jeszcze równać z innymi organizacjami. Opinia jeszcze nawet 
nie wiedziała o tym, że ZOl powstała. 

Jednakże my wszyscy pałaliśmy gorączkowym zapałem. Tak byliśmy dumni ze 
swojej organizacji komunistycznej, rewolucyjnej organizacji nowego typu, radykalnie 
różniącej się od stereotypowych organizacji. 

ZOl nie był organizacją utworzoną przez jakąś frakcję. Nikt z nas, wchodzących w jej 
skład, nie należał poprzednio do żadnej frakcji, nikt nie był przybyszem z jakiejś 
emigracyjnej organizacji. Byli to ludzie nowej generacji, czystej i białej jak śnieg. "Krew" 
krążąca w ZOl - jeśli tak można wyrazić się - pozbawiona była jakichkolwiek "domieszek". 
Jej członkowie nie byli ludźmi nic nie znaczącymi. Byli to ludzie mężni, młodzi, 
utalentowani. Potrafili przemawiać, pisać rozprawy, komponować pieśni, znakomicie się 
spisujący w walkach samoobrony. Ci młodzi ludzie byli gotowi bić się z wrogiem, jeśli 
wyrazić to słowami naszych czasów, jak ,jeden przeciwko stu", a nawet ,jeden przeciwko 
tysiącowi". Tacy właśnie ludzie skupieni razem postanowili torować nową drogę. Nastrój 
wśród nich był niewyobrażalnie podniosły. 

Za każdym razem, kiedy rozpoczęte przez nas rewolucyjne działania napotykały na 
trudności, członkowie ZOl zawsze potrafili znaleźć drogi wyjścia, nawet jeśli to oznaczało 
poświęcenie samych siebie. Jako rdzeń koreańskiej rewolucji zawsze i wszędzie odgrywali 
wiodącą rolę. Wielu z pionierów ZOI, jak: Kim Hyok, Czha Gwang Su, Czwe Czhang Gol, 
Kim Ri Gab, Kang Byong Son, Li Dże U walczyło po bohatersku, zawsze zajmując swe 
miejsce w bojowym szyku na prawym skrzydle, i złożyło w ofierze swoje szlachetne życie 
na polu walki. 

Ale byli - chociaż w pojedynczych przypadkach - także inni. Nie mogę powstrzymać 
się od ubolewania na myśl o tych, którzy mieli dobry start, -ale w procesie aktywizacji 
rewolucyjnej walki odeszli od ideału ZOl i pogrążyli się w błocie zdrady. 

Teraz już nie ma ani jednego wśród żywych spośród tych, którzy wchodzili w skład 
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ZOl, i ręka w rękę ze mną pracowali. Liczni synowie i córki ZOl, walczący z 
poświęceniem o niepodległość Ojczyzny i zbudowanie społeczeństwa proletariackich mas, 
odeszli od nas wcześnie, w rozkwicie życia, nie zobaczywszy dzisiejszego, lepszego świata. 
Oddając swoją młodość tworzyli oni fundament naszej partii i rewolucji. 

Na kartach historii Partii Pracy Korei odnotowano: ZOl - to korzenie naszej partii. 
Utworzenie ZOl - to punkt wyjściowy, źródło komunistycznego ruchu w Korei i 
koreańskiej rewolucji. Z jego korzeni wyrosły: programy naszej partii, zasady jej tworzenia 
i działalności, trzon jej powstania. Od momentu utworzenia ZOl nasza rewolucja, kierując 
się zasadami samodzielności maszerowała naprzód. 

O ideałach ZOl i o naszym wysokim duchu ideowym napisał, aczkolwiek tylko 
epizodycznie, zaraz po wyzwoleniu Korei, Czwe Ił Czhon (Czwe Hyong U) w swojej 
książce "Krótki zarys historii koreańskiego rewolucyjnego ruchu za granicą", w rozdziale 
"ZOl i Kim Ir Sen". 

Upłynęło kilka lat. Utworzona została rewolucyjna armia, Liga Odrodzenia Ojczyzny, 
i głośno rozbrzmiewały wezwania do mobilizowania wszystkich sił 20 milionów rodaków. 
Szeregi bojowników skupiały tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wspierali nasze dzia-
łania i sympatyzowali z nami. Nadszedł czas intensywnego ożywienia rewolucji. W takim 
momencie z wielkim wzruszeniem wspominałem o dniach, kiedy zakładaliśmy w 
Huadianie Związek na rzecz Obalenia Imperializmu. 

 
 

4. Dążenie ku nowej arenie działalności 

 
Uczelnia "Hwasong Uisuk" przeżywała wiele trudności ze względu na brak środków 

utrzymania. Liczba studentów nie przekraczała nawet stu osób. Ale w ówczesnych 
warunkach dla Armii Niepodległości nie było łatwo utrzymać nawet takiej ilości uczniów. 

Uczelnię prowadziło ugrupowanie "Czongibu" i nie było ono w stanie w pełni 
zaopatrywać szkoły w niezbędne środki. U grupowanie to ustanowiło trzy systemy 
zarządzania - administracyjny, wojskowy i cywilny, i z trudem starało się podołać tym 
zadaniom, które powinno spełniać całe państwo, a bazowało tylko na mizernych datkach 
ludności, jakie musieli przekazywać na fundusz wojennych wydatków. W celu 
przezwyciężenia trudności związanych ze zdobywaniem niezbędnych środków, 
administracja uczelni periodycznie mobilizowała studentów do zbierania funduszy na 
utrzymanie uczelni. Kursanci w grupach po 20 osób wracali do kompanii, w których przed-
tem służyli. Otrzymawszy stamtąd broń, zbierali przez okres dwóch miesięcy środki, 
obchodząc rejony znajdujące się pod kontrolą Czongibu, a po upływie tego terminu 
zamieniali się z innymi grupami. 

Zebrane w ten sposób środki kończyły się już po kilku miesiącach. Wówczas uczelnia 
zwracała się znów o pomoc do Czongibu w Kirinie. 

Pewnego razu naczelnik uczelni Czwe Dong O wysłał do kwatery sztabu Czongibu 
inspektora, po pieniądze potrzebne na okres zimy.Wrócił on do uczelni z pustymi rękami i 
powiedział, że dowódca trzeciej kompanii zabrał wszystkie pieniądze przeznaczone dla 
uczelni i wydał je w całości na swoje wesele. Mówiono, że za roztrwonione pieniądze 
gościł całą wieś przez kilka dni, a pozostawionymi produktami częstował nawet 
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mieszkańców sąsiedniego osiedla. Słuchając tego nie mogłem się powstrzymać od gniewu. 
Pieniądze dla Czongibu nie spadały z nieba. Pieniądze te ludzie oszczędzali grosz do 
grosza, żywiąc się rzadką polewką lub nawet odmawiając sobie zjedzenia czegokolwiek i 
wpłacali je na fundusz wojennych wydatków, z nadzieją na odzyskanie niepodległości 
kraju. Zabezpieczali ten fundusz jak tylko mogli. W tym celu także pletli i sprzedawali 
łapcie. 

Ale wydaje się, że dowódca trzeciej kompanii nie chciał o tym nawet myśleć. Musiał 
być całkowicie zaślepiony interesami osobistymi, zrabował służbowe pieniądze i 
doszczętnie zhańbił swoją wojskową godność. 

Fakt, że dowódca powołany do tego, aby z bronią w ręku toczyć walkę z wrogiem, 
pozwolił sobie bez żadnego skrępowania na taki ohydny postępek - czyż nie świadczy o 
tym, że rządzące kręgi Armii Niepodległości całkowicie się zdegenerowały. 

Po "Układzie roku Ulia" jeden z dowódców Armii Sprawiedliwości, otrzymawszy 
wiadomość o klęsce sunczhańskiego oddziału tej armii, dowodzonego przez Czwe Ik 
Hyona, rozwinął aktywną działalność w różnych rejonach prowincji Dzolla, mając ze sobą 
setki bojowników. Mówiono, że dowiedziawszy się, iż jego podwładni obrabowali 
pewnych ludzi z ich sprzętów domowych, bolejąc nad tym postanowił rozpuścić cały swój 
oddział, a sam ukrył się w górach. Epizod ten świadczy o tym, że komendant Armii 
Sprawiedliwości uznał naruszenie własności i interesów ludzi za hańbę nie do wymazania i 
najcięższe przestępstwo. Obrzydliwy postępek komendanta trzeciej kompanii oznacza 
targnięcie się na interes i mienie ludności 

Kiedy mieszkaliśmy w Linjiangu widziałem, jak ludzie potępiali kilku żołnierzy 
Armii Niepodległości, którzy udali się do Korei i na siłę zabrali tam wołu jednemu 
rolnikowi. Komendant oddziału, w skład którego oni wchodzili, zaproszony był do 
naszego domu i został ostro skrytykowany przez mojego ojca. 

W owych dniach ustalono taki porządek, że kiedy pojawiali się żołnierze Armii 
Niepodległości w kontrolowanych przez tę Armię wsiach, w których mieszkali 
Koreańczycy, aby zebrać środki na wydatki wojenne, to starsi we wsi rozsyłali 
mieszkańcom zawiadomienia, w których było wyznaczone, kto i ile pieniędzy czy zboża 
ma obowiązek oddać. Dla ludzi biednych było to ciężkie brzemię. 

Jednakowoż oddziały Armii Niepodległości nie licząc się z tym, starały się ściągać od 
ludności jak najwięcej pieniędzy. Żołnierze wyznaczali między sobą swoje rejony i 
rozszerzali ich granice. Niektóre oddziały Armii Niepodległości wydzierały przy pomocy 
szantażu fundusze zebrane nawet przez inne uzbrojone grupy. Większe i mniejsze 
uzbrojone grupy rywalizowały między sobą przy zbieraniu pieniędzy od ludności. W ich 
oczach mieszkańcy byli tylko podatnikami i służącymi, których obowiązkiem jest 
zaopatrywać ich w pieniądze i żywność oraz udzielać im noclegów. 

Obrzydliwe postępki tych oddziałów niczym się nie różniły od nadużyć urzędników w 
feudalnym społeczeństwie. 

Feudalni władcy Korei przyozdobiwszy się w bogate stroje i w lśniącą od klejnotów 
koronę, w swoich pałacach wypracowywali coraz to nowe zarządzenia podatkowe, aby - 
wyciskając z narodu pot i krew - bezgranicznie go eksploatować. 

W swoim czasie feudalne władze wydając kolejne, ogromne środki na wzniesienie 
pałacu Kyongbok, wymyśliły nawet specjalną opłatę drogową, aby pokryć związane z tym 
wydatki. Jeśliby rozgrabione tym sposobem pieniądze przeznaczono na budowę chociażby 
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jednej szkoły, jednego przedsiębiorstwa, to potomkowie byliby za to wdzięczni. 
Postępowi studenci na uczelni "Hwasong Uisuk" narzekali, że teraz i Armia 

Niepodległości zmierza także ku swojemu rozkładowi, jeśli dowódca jednej z kompanii 
uległ do tego stopnia demoralizacji. Nie tylko ubolewali, ale i potępiali go. Jeśliby 
wówczas istniał surowy reżim jak obecnie, można byłoby odwołać się do prawa na 
podstawie opinii armii i narodu lub zorganizować koleżeński sąd, aby ukarać przestępcę. 
Ale w tamtych czasach nie było takiego prawa. A przy tym skrajnemu rozprzężeniu uległa 
dyscyplina wojskowa. W takich sYtuacjach nic nie można było zaradzić. 

Co prawda w Czongibu był aparat zarządzający cywilnymi sprawami, ale był nim 
tylko z nazwy. Pracownicy tego aparatu tylko poddawali karze cielesnej mieszkańców nie 
wnoszących jak należy pieniędzy na fundusz wojenny, a zamykali oczy na bezprawne 
działanie takich ludzi, jak wspomniany dowódca kompanii. W ich przepisach znajdowała 
się furtka dla liderów. 

Po tym incydencie z całą powagą postanowiłem bić na alarm wobec Armii 
Niepodległości i wszystkich ruchów niepodległościowych. Ale rzecz była w tym, jaką 
metodą to wykonywać. 

Czwe Czhang Gol zaproponował, aby bezzwłocznie wybrać przedstawicieli 
studentów i wyrazić protest, obchodząc wszystkie kompanie od pierwszej do szóstej. 

Niektórzy towarzysze proponowali opublikowanie na łamach gazety "Tedong Minbo" 
- organu Czongibu - artykułu ujawniającego biurokratyczne działanie Armii 
Niepodległości. Nieźle byłoby tak zrobić, ale wątpliwe, czy zareaguje na to kierownictwo 
Czongibu, dowódcy innych kompanii i kolegium redakcyjne, gdzie sytuacja niewiele się 
różniła od postępowania dowódcy trzeciej kompanii. 

Zaproponowałem zatem, aby zamiast sprawę "zawieszać na kołku", wybierając nie 
bardzo pewny sposób, rozesłać demaskujący dokument do wszystkich kompanii Armii 
Niepodległości. Towarzysze podtrzymali moją propozycję i poprosili mnie o zredagowanie 
takiego dokumentu. Ten demaskatorski dokument był pierwszą naszą krytyką skierowaną 
pod adresem nacjonalistów po zorganizowaniu Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. 
Pisałem taki dokument po raz pierwszy, ale wydawało mi się, że nie zawiera on 
wszystkiego, co chciałbym wyrazić. Ale towarzysze zaaprobowali dokument, dałem go za-
tem Kim Si U, aby przekazał dalej łącznikowi Czongibu. Wkrótce nasze pismo dotarło do 
wszystkich kompanii. 

Odgłos był niemały. Dokument ten wywołał silny wstrząs nawet u O Dong Dżina, 
który nigdy nie dopuszczał aby urażać jego ambicje lub krytykować Czongibu, nie mówiąc 
już o dowódcy, który roztrwonił wojenny fundusz na swoje wesele. 

Na początku następnego roku, kiedy uczyłem się w Kirinie, O Dong Dżin mówił mi o 
tym demaskatorskim dokumencie. Opowiadał, że czytał go w szóstej kompanii, w 
obecności jej komendanta i dowódców plutonów. 

Po przeczytaniu waszego listu, udzieliłem ostrej reprymendy dowódcy trzeciej 
kompanii. Myślałem nawet o tym, aby zwolnić go ze stanowiska. Tacy ludzie hańbią 
Armię Niepodległości - dodał. 

O Dong Dżin uczciwie przyznał, że kierownictwo Armii Niepodległości jest 
zdegenerowane. Dręczył się i narzekał na to, że nie może wpłynąć na poprawę sytuacji. Jak 
on z takim ognistym charakterem mógł wziąć się w garść, widząc na własne oczy proces 
rozkładu Armii Niepodległości i nie będąc w stanie zahamować tego procesu? 

Słuchając O Dong Dżina uświadomiłem sobie, że deprawacja Armii Niepodległości 
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męczy nie tylko nas, przedstawicieli młodego pokolenia, ale także nacjonalistów 
wyczulonych na głos sumienia. Nie można było jednak przecież przezwyciężyć moralnego 
i politycznego rozkładu Armii Niepodległości za pomocą jednego tylko listu z protestem. 

Armia ta nieuchronnie staczała się coraz bardziej ku upadkowi. Na inny los Armia 
Niepodległości, jako armia nacjonalistyczna, reprezentująca i ochraniająca interesy klas 
posiadających, nie zasłużyła sobie. 

Słuchacze naszej uczelni niewiele się odróżniali od bojowników Armii Niepodległości 
pod względem traktowania ludności. Odnosili się do niej po grubiańsku i nadmiernie 
obciążali ją ekonomicznym brzemieniem. Oni także obchodzili pozostawiające pod ich 
kontrolą rejony i zabierali ludzką własność, żywność i nakładali kontrybucje, rywalizując 
między sobą o pierwszeństwo. Szykanowali ludzi, którzy nie mogli podołać. ciężarowi 
rekwizycji. Zarzucali im, że są pozbawieni uczuć patriotyzmu, i że nie popierają Armii 
Niepodległości. Zmuszali ich do oddawania chociażby świni czy kury. 

Studenci narzekali, że uczelnia żywi ich tylko kaszą z czumizy i niesmacznymi 
zakąskami. Jeden ze słuchaczy jedząc kolację w stołówce internatu, wyraził 
niezadowolenie z tego, że podają tylko kaszę z czumizy i zupę z suszonej kapusty, i 
pokłócił się z Hwang Se Ilem - kierownikiem stołówki. Hwang Se II uczciwie wypełniał 
swój służbowy obowiązek. Jednakże nawet wtedy, gdy chociażby trochę obniżyła się 
jakość posiłków, uskarżali się, iż kierownik stołówki nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. 

Zaraz po wyzwoleniu kraju spotkałem się w Idżu z Hwang Se Ilem. Był on wówczas 
zastępcą przewodniczącego Powiatowego Komitetu Ludowego. Wspominaliśmy o dniach 
życia spędzonych na uczelni "Hwasong Uisuk". 

 Z uśmiechem opowiadał, że pamiętając o lekcji, jakiej wówczas doświadczył w tej 
szkole, już nigdy, ilekroć jest na wsi, nie narzeka na jedzenie. 

Pomyślałem, że ci, którzy kapryszą w naszej uczelni, dając wyraz niezadowoleniu z 
kaszy, po zakończeniu nauki będą także grymasić przy jedzeniu w Armii Niepodległości, i 
że tacy ludzie przemienią się w nikczemne kreatury, uznające tylko pieniądze i władzę. 
Problem głębszy tkwił jednak w tym, że po dwóch latach tacy ludzie zostaną oficerami i 
będą dowodzić kompaniami lub plutonami Armii Niepodległości. Czego można oczekiwać 
od armii, która nie potrafi się żywić kaszą z czumizy, nie mówiąc już o gotowości 
umierania z głodu. 

Z biegiem czasu wciąż rosło we mnie rozczarowanie nauką w tej uczelni, jak również 
rozczarowanie do nacjonalistycznego ruchu jako całości, a przede wszystkim do ruchu 
Armii Niepodległości. "Hwasong Uisuk" nie spełniło mojego oczekiwania, a ja nie 
mogłem spełnić oczekiwań tej uczelni. Nie mogłem stać się studentem, jakiego w owym 
czasie potrzebowała "Hwasong Uisuk", a z kolei uczelnia ta nie mogła być taką, jaką ja 
chciałbym ją widzieć. Moje niezadowolenie z uczelni i jej niezadowolenie ze mnie były 
wprost proporcjonalne. 

Tym bardziej więc polubiłem postępowe, marksistowsko-leninowskie idee i 
wgłębiałem się w nie, a zarazem coraz bardziej oddalałem się od wychowania panującego 
w uczelni "Hwasong Uisuk". Czym bardziej odrzucałem program uczelni, tym głębiej 
odczuwałem duchowe męczarnie. Męczyła mnie myśl, czy moje oddalenie się od uczelni 
nie oznacza odrzucenia oczekiwań ludzi, którzy mnie skierowali do tej uczelni oraz 
naruszenie woli ojca, który powierzył im moją przyszłość. Przykro mi było, gdy myślałem 
o O Dong Dżinie, który przybył na pogrzeb mojego ojca, pokonując daleką drogę liczącą 
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tysiące li, pocieszał mnie i radził udać się do uczelni "Hwasong Uisuk", wsuwając mi do 
kieszeni trochę pieniędzy na drogę, także o Kim Si U, który częstował mnie kieliszkiem 
likieru po przybyciu do tej uczelni, o Czwe Dong O i o Kang Dże Ha. 

Aby wypełnić swoje zobowiązania wobec tych ludzi, powinienem był przyzwyczaić 
się do wychowywania w tej uczelni, chociaż nękały mnie rozczarowania. Mogłem też 
zachować twarz wobec nich, uczyć się tam dwa lata, przymykając oczy na wszystko co się 
dzieje, a następnie pójść do tej czy innej kompanii i pokornie wypełniać wojskową służbę 
w Armii Niepodległości. Problem tkwił w tym, iż nie mógłbym uczyć się nowych idei lub 
prowadzić pracy nad umacnianiem fundamentów Związku na rzecz Obalenia Imperializmu 
dlatego, że służę w Armii Niepodległości. 

Dla mnie jednak nie do pomyślenia było, abym mógł dla zachowania twarzy zdobyć 
się na to, by grzecznie i dyplomatycznie godzić się na kształtowanie mnie wedle wzorców, 
które ja przecież uznawałem za konserwatywne. Nie chciałem się pogodzić z takim starego 
typu wykształceniem. 

Co wobec tego zrobić? Wrócić do domu i prowadzić gospodarstwo domowe, zająć się 
pracą w aptece zamiast stryja, czy wstąpić do innej szkoły w jednym z miast - Szenjangu, 
Harbinie lub Kirinie? 

W wyniku takich męczących rozmyślań, mimo wszystko postanowiłem porzucić 
naukę w uczelni "Hwasong Uisuk", pojechać do Kirinu i kontynuować naukę w średniej 
szkole. Zamiast Huadianu, jako następne miejsce mojej życiowej drogi wybrałem Kirin, 
ponieważ miasto to było ważnym, politycznym centrum Mandżurii, gdzie zbierało się 
mnóstwo działaczy antyjapońskiego ruchu niepodległościowego i komunistów Korei. Nie 
przypadkowo Kirin nazywano "drugim Szanghajem". W Środkowych Chinach Szanghaj 
był miastem, gdzie koncentrowali się koreańscy rewolucjoniści. 

Chciałem wyrwać się z wąskich granic Huadianu, wyjść na szerszą arenę i 
intensywnie rozwijać ruch komunistyczny, który wraz z założeniem Związku na rzecz 
Obalenia Imperializmu postawił pierwszy krok ku wyższemu stadium rozwoju. Była to 
główna przyczyna porzucenia nauki w uczelni "Hwasong Uisuk". 

Pierwszą w moim życiu wielką i śmiałą decyzją było to, że po półrocznych zajęciach 
porzuciłem "Hwasong Uisuk" i skierowałem się do Kirinu. Drugim takim krokiem można 
nazwać to, że formując nową dywizję po naradzie z Nanhutou spaliłem plik papierów ze 
spisami rzekomych współpracowników projapońskiej szpiegowskiej organizacji 
"Minsendan". 

Do dzisiaj uważam, że postąpiłem wówczas słusznie, decydując się na porzucenie 
nauki w uczelni "Hwasong Uisuk" i przeniesienie się do Kirinu, aby tam wmieszać się w 
gąszcz innych młodych ludzi i studentów. Jeśli nie opuściłbym tej uczelni w porę, to 
wszystkie procesy, które później dopomogły do poprowadzenia i pokierowania koreańską 
rewolucją, uległyby opóźnieniu. 

Członkowie Związku na rzecz Obalenia Imperializmu zdziwili się bardzo, gdy 
oświadczyłem im, że opuszczam uczelnię i przenoszę się do Kirinu. Powiedziałem im: 

- Skoro założyliśmy ZOl, to teraz staje się niezbędne rozszerzenie tej organizacji i jej 
ideałów na różne rejony. Nie będzie można czegokolwiek zdziałać, pozostając w tej 
uczelni. Najprawdopodobniej z nauki w tej uczelni nie odniosę wielkiego pożytku. Po 
moim odejściu wy także, korzystając z sytuacji, powinniście zająć właściwe miejsca, czy 
to w oddziałach Armii Niepodległości, czy na innych odpowiednich odcinkach pracy i 
pójść w gąszcz mas, rozszerzając sieć ZOL Jako członkowie tej organizacji zobowiązani 
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jesteście zachować jedno kierownictwo i podlegać mu niezależnie od miejsca, gdzie bę-
dziecie pracować. 

Z niektórymi towarzyszami umówiłem się na ponowne spotkanie w najbliższej 
przyszłości w Kirinie. 

 W sprawie mojego odejścia z uczelni naradzałem się także z Kim Si U: 
- Nie bardzo mi się podoba uczelnia w "Hwasong Uisuk". Chciałbym pójść do 

średniej szkoły w Kirinie, aczkolwiek nie mam na to pieniędzy. Porozmawiam w tej 
sprawie także z moją rodziną. A jak pan mi radzi? - zapytałem. 

Zarządzający bardzo się zirytował tym, ale mojemu postanowieniu o odejściu z tej 
uczelni nie sprzeciwiał się. 

- Jeżeli powziąłeś takie postanowienie, pomogę ci. Porozmawiam z moimi 
przyjaciółmi. Jak się mówi, dla każdego człowieka istnieje wóz, który mu się podoba. Jeśli 
tobie się wóz "Hwasong Uisuk" nie podoba, jedź na swoim, własnym - odpowiedział. 

A mnie spadł kamień z serca, kiedy wielkodusznie zrozumiał i podtrzymał mnie Kim 
Si U, który tak serdecznie witał mnie i najbardziej ze wszystkich cieszył się z mojego 
wstąpienia na uczelnię "Hwasong Uisuk". Poradził mi też, abym się pożegnał z dyrektorem 
Czwe Dong O, okazał mu należny szacunek i stosunek pełen kurtuazji, by go niczym nie 
urazić. I poprosił mnie, abym koniecznie go odwiedził, gdy po spotkaniu się z matką będę 
się udawał do Kirinu. 

Pozyskanie zgody Kim Si U okazało się łatwiejsze niż przypuszczałem. Ale mojemu 
rozstaniu się z dyrektorem uczelni Czwe Dong O towarzyszyła męczarnia nie do zniesienia. 
Początkowo obraził się i krytykował mnie przez dłuższą chwilę i długo mówił z irytacją: 

- "Jeśli mężczyzna wytyczył sobie jakiś cel, to nie powinien rezygnować z niego w 
połowie drogi. Mówisz, że postanowiłeś rzucić naukę w naszej uczelni, ponieważ nie 
podoba ci się w niej nauczanie. W naszych niespokojnych czasach chyba nie znajdzie się 
nigdzie szkoła, gdzie zajęcia przypadłyby do gustu wszystkim i każdemu z osobna". 

Odwrócił się twarzą do okna i długo patrzył na niebo. Na dworze padał płatami śnieg. 
- "Jeżeli nasza uczelnia nie podoba się takim utalentowanym studentom jak ty, Song 

Dżu, to ja też odejdę stąd" - przemówił w końcu. 
Słowa te, całkowicie nieoczekiwane, oszołomiły mnie, i stałem milczący, nie wiedząc 

co ze sobą zrobić. Zastanawiałem się, czy może nie postąpiłem zbyt okrutnie, krytykując 
kształcenie w tej uczelni, tak prosto w oczy wobec jej dyrektora. 

Po chwili Czwe Dong O uspokoił się, podszedł do mnie i spokojnie położył rękę na 
moim ramieniu. 

- Nie będę wracał do tej kwestii, kto jaką wyznaje ideologię, czy nacjonalizm, czy 
komunizm, jeżeli ona tylko będzie miała na celu odzyskanie niepodległości Korei. W 
każdym bądź razie życzę ci powodzenia z całego serca. 

Wyszliśmy na boisko. Dyrektor jeszcze długo i serdecznie wypowiadał wobec mnie 
wiele miłych słów, które posłużyły mi jako lekcja na całe moje życie. A śnieg padał i padał 
na jego głowę i plecy. W późniejszym czasie, za każdym razem kiedy przypominał mi się 
obraz dyrektora tej uczelni, odprowadzającego mnie w czasie śnieżycy, odczuwałem swoją 
niezręczność, że nie strząsnąłem z niego śniegu, pokrywającego jego plecy... 

Po 30 latach w Phenianie miało miejsce wzruszające spotkanie z Czwe Dong O. 
Byłem wtedy Prezesem Gabinetu Rady Ministrów, a on przewodniczącym pracowników 
Konsultatywnej Rady Byłych Południowo-Koreańskich Działaczy w Północnej Korei do 
spraw pokojowego zjednoczenia. Mimo wszystko było to spotkanie ucznia z nauczycielem. 
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Ideały Związku na rzecz Obalenia Imperializmu proklamowane w Huadianie 
przezwyciężyły surowe doświadczenia wojenne i rozkwitły socjalizmem na tej ziemi. 

- Koniec końców miał pan wówczas rację, panie Prezesie Song Dżu! - powiedział z 
uśmiechem, zwracając się do mnie imieniem nazywanym w dzieciństwie. 

Jego słowa cofnęły mnie w daleką przeszłość na boisko uczelni "Hwasong Uisuk", 
gdzie wówczas padał taki gęsty śnieg. 

Stary nauczyciel, który przeżył całe swoje życie na arenie politycznej, pełnej 
wstrząsów, krótką tą frazą podsumował rozmowę mającą miejsce między nami wówczas - 
30 lat temu. 

Moja matka także popierała moją decyzję o porzuceniu nauki w tej uczelni. 
Początkowo bardzo spoważniała, jak się dowiedziała, że opuściłem uczelnię, ale uspokoiła 
się, gdy jej szczegółowo wyjaśniłem przyczyny porzucenia szkoły. 

- Ty bez przerwy martwisz się o opłacanie nauki. Człowiek nie może niczego dokonać, 
jeśli sprawia sobie kłopoty z pieniędzmi. Za wszelką cenę zabezpieczę ci opłatę za naukę. 
A ty powinieneś koniecznie osiągnąć swój cel. Skoro postanowiłeś iść nową drogą, śmiało 
idź i to dużymi krokami. 

Takie stanowisko matki, kiedy wróciłem do Fuszunu z nowymi zamierzeniami stało 
się dla mnie głębokim natchnieniem. 

W Fuszunie wielu kolegów, z którymi przyjaźniłem się od czasu nauki w 
podstawowej szkole, dręczyło się siedząc w domu i nie wiedząc co dalej robić. Ze względu 
na swoje ubóstwo nie byli oni w stanie podjąć nauki w średniej szkole. Zdecydowałem 
otworzyć im oczy na problemy ideologiczne i poprowadzić ich na drogę rewolucji... 

W tym czasie paliłem się wręcz niecierpliwie, aby coś robić, zwłaszcza zaś chciałem, 
aby niedawno sformowany Związek na rzecz Obalenia Imperializmu rozszerzał swe 
korzenie jak najdalej, we wszystkich kierunkach. Jednocześnie utworzyłem Dziecięcy 
Związek Senal (Nowy Dzień - red.), którego celem było wychowywanie dzieci w duchu 
postępowej idei i wprowadzanie ich na rewolucyjną drogę. Należały do niego dzieci z 
miasta Fuszun i okolicznych miejscowości, które wykazywały patriotyczne nastawienie. 
Miało to miejsce 15 października 1926 roku. 

Jak wskazuje sama nazwa, związek ten był komunistyczną organizacją dla dzieci 
walczących o nowy dzień, kiedy zostanie obalony japoński imperializm i odrodzona 
zostanie Ojczyzna, o nowy jasny dzień, kiedy będzie zlikwidowane stare i zbudowane 
nowe społeczeństwo. 

Utworzenie Dziecięcego Związku "Senal" było ważnym wydarzeniem dla 
rozszerzania sfery działalności ZOL Imponujące było także hasło tego związku. 
Wysunęliśmy wówczas hasło: "Walczymy o wyzwolenie i niepodległość Korei". Aby to 
hasło urzeczywistnić, ustaliliśmy kolejne zadania, mające na celu poznanie nowych, 
postępowych idei oraz aktywne wyjaśnianie i propagowanie ich wśród szerokich mas. 

Aby realizować zadania tego związku, określiłem jego organizacyjne zasady i system 
pracy, a także normy postępowania w życiu jego członków. Działalnością tą kierowałem 
do czasu odjazdu do Kirinu. 

26 grudnia 1926 roku na bazie doświadczeń związanych z założeniem ZOl i 
Dziecięcego Związku "Senal" , pomogłem matce utworzyć Antyjapońskie Towarzystwo 
Kobiet. 

Po śmierci ojca matka aktywnie włączała się do walki rewolucyjnej. Zakładała 
wszędzie wieczorowe kursy, nie tylko w powiatowym centrum Fuszunu, ale i w licznych 
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okolicznych wsiach. Uczyła koreańskie kobiety ojczystego języka i wychowywała ich w 
duchu rewolucyjnym. 

Po kilkudniowym pobycie w Fuszunie, udałem się do Kirinu. Po drodze, zgodnie z 
obietnicą, wstąpiłem w Huadian do Kim Si U, który dał mi list zaadresowany do Kim Sa 
Hona, mówiąc, że Kim Sa Hon był bliskim przyjacielem mojego ojca. W liście prosił go o 
pomoc w przyjęciu mnie do szkoły. Było to moje ostatnie spotkanie z Kim Si U. 

Kim Si U to jeden z tych, których nie mogę zapomnieć. Wywarł na mnie niezatarte 
wrażenie. Oszczędny był w słowach, ale zdziałał wiele w imię niepodległości kraju. 
Zajmował się pracą oświatową wśród mas i wychowaniem młodych pokoleń, zakupem 
broni i zabezpieczeniem pieniężnego funduszu, przeprowadzał konspiratorów kierujących 
się na terytorium kraju i z powrotem, przekazywał tajne dokumenty i materiały, pracował 
nad zjednoczeniem zbrojnych organizacji i czuwał nad zgodnością ich działań. Nie było 
prawie dziedziny działania, która nie byłaby związana z tym człowiekiem. Pomagał on nie 
tylko aktywnie mojemu ojcu w jego działalności, ale z całą szczerością popierał także moją 
pracę. Właśnie Kim Si U stał na straży w tym dniu, kiedy zakładaliśmy Związek na rzecz 
Obalenia Imperializmu, i najbardziej ze wszystkich cieszył się z tego. 

Po rozstaniu się ze mną Kim Si U kierując nadal yongphuńską fabryką oczyszczania 
ryżu, zaopatrywał Armię Niepodległości w żywność i aktywnie pomagał studentom 
koreańskim. Kiedy w Chinach wybuchła wojna domowa, jako przewodniczący 
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rewolucji, nie zważając na niewiarygodne trudności, 
dokładał on wielu starań, aby ochraniać mienie i życie Koreańczyków przed zagrożeniami 
ze strony japońskiej armii i wojsk Czang Kai-szeka. 

Kim Si U wrócił do Ojczyzny w 1958 roku. W ciągu całego swojego życia zdziałał 
tak wiele dla dobra narodu, ale nigdy ani słowem o tym nie wspomniał. Dlatego też i ja nie 
mogłem wiedzieć, gdzie on się znajduje. Dopiero wówczas, gdy w Czonczhonie ciężko 
zachorował i wiedział, że zostało mu tylko kilka dni życia, opowiedział swoim dzieciom o 
związkach łączących go z moim ojcem i ze mną. 

Wysłuchawszy słów ojca jego syn zdumiał się i powiedział mu: 
- Dlaczego ani razu nie odwiedziłeś Dowódcy, jeśli utrzymywałeś z nim głębokie 

więzi? Byłby on z pewnością zadowolony, gdyby się z tobą zobaczył. Właśnie obecnie 
Dowódca kieruje na miejscu pracą naszego Czonczhonu. Choćby teraz można by go 
zaprosić do naszego domu, jeśli ty sam nie możesz wstać. Przecież to jest twoja powinność. 

Wówczas ja rzeczywiście kierowałem na miejscu pracą powiatu Czonczhon. 
Wysłuchawszy syna Kim Si U upomniał go: 
 - Mówiłem wam przed śmiercią o wydarzeniach przeszłości nie dlatego, abyście 

korzystali z czyichś względów, ale po to, abyście znając historię swojej rodziny, także byli 
wierni Dowódcy i popierali go ze wszystkich sił. Nie wolno wam odrywać Dowódcy od 
spraw państwowych, choćby nawet na chwilę... 

Kim Si U był człowiekiem o wielkiej śmiałości i odwadze. Jeśliby posłuchał rady 
syna, to oczywiście spotkałbym się z nim. Bardzo mi było z tego powodu przykro. Moje 
zaniedbanie z powodu tego, iż ponownie się z nim nie spotkałem, jest w moim życiu 
jednym z największych powodów do ubolewania. 

Ilekroć wspominam dni spędzone na uczelni "Hwasong Uisuk" i formowanie Związku 
na rzecz Obalenia Imperializmu, przypomina mi się nasz drogi Kim Si U. Nie można 
mówić o moim życiu w Huadianie w oderwaniu od Kim Si U. Właśnie on okazywał nam 
największą, nieznaną ludziom pomoc w tych niezapomnianych dniach, kiedy w Huadianie 
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szerzyliśmy nowe idee i organizowaliśmy ZOL 
Związek na rzecz Obalenia Imperializmu mógł wyrosnąć i stać się żelaznym 

oddziałem niezwyciężonych bojowników dzięki temu, że korzystał z aktywnego poparcia 
takich niezawodnych ludzi, jak Kim Si u. 

Utrwalając w sercu oczekiwania takiego narodu, udałem się do Kirinu z daleko 
idącymi zamierzeniami i mocnym postanowieniem wprowadzania ich w życie. 

 
        5. Li Gwao Rin, Bohaterka Armii Niepodległości 
 
Kiedy wróciłem do Fuszunu porzuciwszy naukę w uczelni "Hwasong Uisuk", w 

naszym domu gościło mniej działaczy ruchu niepodległościowego niż w przeszłości. Cicho 
i smutno było w domu, gdzie przedtem prawie każdego dnia bywali goście. 

W Fuszunie wywarła na mnie niezatarte wrażenie Li Gwan Rin. Po śmierci mojego 
ojca mieszkała ona w naszym domu. Powiedziano mi, że O Dong Dżin przysłał ją do nas 
ze słowami: "Masz wiele zobowiązań wobec Kim Hyong Dżika i twoją powinnością jest 
pójść do Fuszunu i pomagać matce Song Dżu". 

Li Gwan Rin dotrzymywała towarzystwa mojej matce, a zarazem pracowała w 
Południowomandżurskiej Oświatowej Federacji Kobiet. 

Była ona kobietą o wytrwałym i optymistycznym charakterze, posiadała głęboką 
wiedzę i znajomość oraz uzdolnienia i osiągnięcia w dziedzinie wojskowej, była bardzo 
piękna i wyróżniała się silną wolą i męstwem. Chyba nie było wówczas w Korei 
podobnych do niej kobiet. 

W tym okresie wpływy feudalnych obyczajów były jeszcze tak silne, że kobiety 
zmuszone były nawet zakrywać twarz woalką, kiedy wychodziły na ulicę. A Li Gwan Rin 
nawet jeździła konno, ubierając się po męsku. Ludzie patrzyli na nią ze zdziwieniem, jakby 
zjawiła się ona z innego świata. 

Wkrótce, po upływie kilku dni od mojego powrotu do domu zauważyłem, że była ona 
jak by mniej pełna życia niż dawniej. 

Oczywiście, zdziwiła się bardzo, że porzuciłem naukę na uczelni "Hwasong Uisuk". 
Było to zrozumiałe, gdyż niełatwo było dostać się do tej wojskowej uczelni nawet przy 
najlepszych chęciach i nie wszystkim udało się tam trafić, a ja ją porzuciłem. 

Jednak wysłuchawszy szczegółowo o przyczynie mojego odejścia ze szkoły 
oświadczyła, że podjąłem właściwe i śmiałe postanowienie i poparła moją decyzję udania 
się do Kirinu. Nie mniej nie była w stanie ukryć swojego smutku. 

Widocznie fakt, iż porzuciłem uczelnię, która była pod wpływami nacjonalistycznymi 
i zerwałem z panującymi tam ideałami był dla niej swego rodzaju wstrząsem. Wydaje się, 
że. Przedsiębiorcza, wybitnie spostrzegawcza Li Gwan Rin, obserwując taką zmianę w 
moim życiu przeczuwała zmierzch Armii Niepodległości i nacjonalizmu. Moja matka 
powiedziała, że bardzo się ona zmieniła i ostatnio stawała się coraz bardziej milcząca i 
przygaszona. 

Początkowo myślałem, że jest to po prostu wynik swego rodzaju udręki występującej 
zazwyczaj u niezamężnych kobiet w takim wieku. Miała ona 28 lat. W tamtych czasach 
panował zwyczaj zawierania małżeństw w znacznie wcześniejszym wieku i 14-15-letnie 
dziewczęta już jako zamężne, nosiły włosy zaczesane do góry. Dziewczęta w wieku 28 lat 
uchodziły za stare. Ludzie kiwali głowami, mówiąc, że nie nadają się już do stanu 
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małżeńskiego. Jest wielce prawdopodobne, że taka "stara panna" jak Li Gwan Rin dręczyła 
się duchowo ze względu na oddalającą się od niej możliwość małżeństwa. 

Coraz częściej można było zauważyć na jej twarzy posępny wygląd. Pewnego dnia 
zapytałem ją, dlaczego tak zmizerniała i spochmurniała jej twarz. 

Z westchnieniem odpowiedziała, że lata przemijają niepowstrzymanie, a sprawy i 
życie nie toczą się tak jak by się tego chciało. 

- Za życia twojego ojca, Song Dżu, nie odczuwałam zmęczenia i mogłam bez trudu 
pokonać pieszo, chociażby sto i dwieście li dziennie., Ale po jego śmierci" nie układają mi 
się żadne sprawy. Może nawet pistolet, który noszę ze sobą rdzewieje. Kłopot w tym, że 
nigdzie nie mogę znaleźć dla siebie duchowego wsparcia. Armia Niepodległości - wydaje 
się - nie potrafi już dłużej działać efektywnie. Znalazła się w skrajnie żałosnej sytuacji. Nie 
jest zrozumiałe, o czym myślą nasi starzy przywódcy. Zadzierają tylko nosa i udają 
ważnych, ale nawet nie są w stanie powiedzieć, nad czym pracują. Zdrowi, zdolni do walki 
mężczyźni cieszą się urokami życia rodzinnego. Zaś nieżonaci. Zajęci są pogonią za 
dziewczętami. Parę dni temu pewien obrotny młodzian, mający zadatki na bojownika 
ożenił się, porzucił Armię Niepodległości, aby udać się do Jiandao. Jeden naśladuje 
drugiego i za zbiorowym przykładem zbiegają, oglądając się wokoło. Jest - oczywiście - 
rzeczą nieuniknioną, że ludzie dochodząc do pewnego wieku żenią się. Ale gdy zawierając 
związki małżeńskie porzucają jednocześnie karabiny, to w takim razie, kto będzie się bił o 
niepodległość Korei? Nie wiem, dlaczego zachowują się tak niegodnie - powiedziała z 
irytacją. 

Wreszcie zrozumiałem jej przygnębienie i smutek. Dziewczyna ta nie wyszła za mąż, 
poświęciła się bez reszty ruchowi niepodległościowemu, a mocni i krzepcy, zdolni do 
służby wojskowej mężczyźni rzucają broń, czmychając i szukając sobie cichego 
schronienia. To wywoływało jej oburzenie. 

Kiedy dziewczęta otrzymawszy wykształcenie postępowały jak nowoczesne kobiety, 
podążając za trendami cywilizacji, Li Gwan Rin prowadziła zacięte boje z japońskimi 
żołnierzami i policją, przeprawiając się przez rzekę Amnok z sześciostrzałowym 
pistoletem u pasa. 

Myślę, że w historii naszego kraju jest to rzadki przypadek, aby kobieta nałożyła 
męski strój i zatknęła pistolet za pasem, stając się bojownikiem, walczącym z obcymi 
najeźdźcami. 

Wysoko cenię czyny Li Gwan Rin i dlatego wspominam jej życiową drogę, 
poświęcając temu oddzielny rozdział w tej książce. Wprost nie do pomyślenia było, aby w 
naszym kraju, gdzie głęboko zapuściły korzenie stare praktyki traktowania kobiet jako istot 
niższej rangi od mężczyzn, i gdzie w dalszym ciągu się utrzymywały, a nawet dominowały, 
kobieta ruszyła na pole walki z pistoletem w ręku. 

Faktem jest, że w przeszłości kobiety naszego kraju stawiały opór obcym wrogom w 
różnych okresach, różnymi metodami. Ale mimo różnicy między tymi metodami można 
zaobserwować jedną wspólną cechę. W większości przypadków ich sprzeciw przejawiał 
się w pasywnej formie, u podstaw czego leżała feudalno-konfucjańska czystość moralna. 

Ilekroć gdy obcy najeźdźcy dokonywali inwazji na nasz kraj, mordowali i nękali nasz 
naród, kobiety ukrywały się w niedostępnych górach lub w buddyjskich świątyniach, aby 
nie dopuścić do swojego zhańbienia. A kobiety, które nie zdążyły się ukryć stawiały opór 
wrogowi, popełniając samobójstwo. W czasie japońskiej napaści w 1592 roku liczba 
zarejestrowanych patriotek-męczennic w skali kraju była 30-krotnie większa, niż liczba 
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wiernych patriotów-mężczyzn poległych w walce. Fakty te świadczą o tym, jaką 
niezachwianą wierność zachowywały kobiety naszego kraju. 

Mówi się, że gdy Czwe Ik Hyon umarł za Ojczyznę na wyspie Cuszima podejmując 
głodówkę, jego żona po trzyletniej żałobie odebrała sobie życie, pragnąc dzielić los 
swojego męża. 

Z moralnego punktu widzenia czyn, jakiego dokonała, winien być uznany jako akt 
szlachetnej lojalności wobec Ojczyzny i wierności swemu mężowi. 

Ale powstaje tu problem, nad którym należy się zastanowić. Jeśli wszyscy wybiorą 
śmierć, to kto będzie bronił kraju przed wrogiem? 

Wraz z postępem cywilizacji nastąpiły także w naszym kraju zmiany w sposobie 
myślenia naszych kobiet i w ich poglądach na życie. Kobiety naszego kraju, które dawniej 
stosowały wobec wrogów pasywne metody oporu, jak ukrywanie się lub samobójstwa, 
zaczęły uczestniczyć razem z mężczyznami w antyjapońskich demonstracjach, stając 
przeciwko bagnetom żołnierzy i policjantów, a także rzucając bomby na siedziby instytucji 
rządowych wroga. 

Oprócz Li Gwan Rin nie było prawdopodobnie innej kobiety, która wzięłaby do ręki 
broń i w ciągu ponad dziesięciu lat uczestniczyła w zbrojnych starciach na obczyźnie jako 
bojownik Armii Niepodległości. 

Li Gwan Rin była piękna i kosztowało ją niemało wysiłków, aby wszędzie, gdzie się 
zjawiła, uwalniać się od zalecających się do niej mężczyzn. Uroda, wiedza i rodzinna 
sytuacja kwalifikowały ją w pełni do tego, aby wykładać w szkole, lub wychodząc dobrze 
za mąż, żyć pomyślnie tak, jak wiele innych kobiet. Ona jednak bez najmniejszego 
wahania poświęciła się ruchowi niepodległościowemu. 

Ojciec jej należał do średnich warstw klasy posiadającej. Sam uprawiał swoją ziemię 
w Sakdżu. Był właścicielem kilku hektarów uprawnej ziemi, lasu i kilkupokojowego domu, 
choć przykrytego słomianą strzechą. 

Kiedy Li Gwan Rin miała dwanaście lat, jej ojciec utracił żonę, i po dwóch latach 
powtórnie się ożenił z 16-letnią dziewczyną. Li Gwan Rin nie mogła nazywać matką 
kobiety starszej od niej zaledwie o dwa lata. Ponadto ojciec przestrzegał surowo 
feudalnych obyczajów i dlatego nie chciał posłać córki do szkoły. A kiedy miała już 
piętnaście lat myślał już tylko o tym, aby znaleźć jej odpowiedniego kandydata na męża. 

Li Gwan Rin zazdrościła koleżankom uczęszczającym do szkoły i zawsze prosiła ojca 
aby ją także posyłał do szkoły. Ale ojciec na to się nie zgadzał. Niezadowolona z jego 
odmowy, mając piętnaście lat uciekła z domu. W czasie nieobecności ojca w domu poszła 
nad rzekę Amnok i pozostawiwszy koło przerębli w lodzie trochę swoich rzeczy z odzieży 
i obuwia, udała się wprost do Idżu. Tam dzięki pomocy dalekiego krewnego dostała się do 
jangsilskiej szkoły. Uczęszczała do szkoły przez około pół roku, a jesienią napisała do ojca 
list z prośbą, aby przysłał jej pieniądze na opłacenie nauki. 

Ojciec przez cały ten czas opłakiwał ją, uważając, że córka utopiła się w rzece. 
Otrzymawszy nagle ów list ucieszył się, że żyje i natychmiast udał się do Idżu. Powiedział 
swej córce: 

- Teraz już nie będę zabraniał ci uczyć się. Pisz do mnie w każdej chwili, jeśli 
cokolwiek będzie ci potrzebne. 

Od tej pory Li Gwan Rin całkowicie pogrążyła się w zajęciach bez obawy o pieniądze 
potrzebne na opłacenie nauki. Osiągnęła wysokie postępy w nauce i administracja szkoły 
rekomendowała ją do oddziału sztuki użytkowej pheniańskiego żeńskiego college'u. 
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Kontynuując naukę, po roku lub dwóch latach, zaczęła rozumieć zjawiska światowe i 
z rekomendacji mojego ojca, znalazła się w Koreańskim Towarzystwie Narodowym. Od 
tej pory jako godny członek organizacji rewolucyjnej, uczestniczyła w konspiracyjnej 
działalności. Właśnie w tym okresie przyswoiła sobie od mojego ojca ideę "Cziwon". 
Prowadziła konspiracyjną pracę nad przyciąganiem do organizacji nowych towarzyszek z 
pheniańskiego żeńskiego college'u, sungsilskiej średniej szkoły i kwangsongskiego 
college'u. 

Pewnego razu odwiedziła ona Mangyongde będąc na wycieczce. Goszcząc w naszym 
domu, prowadziła z ojcem rozmowy i pomagała matce w jej pracy. 

W tamtych czasach trudno jeszcze było dojechać do Mangyongde, ale wiosną wielu 
uczniów sungsilskiej średniej szkoły, kwangsongskiego college'u i innych szkół, biorąc ze 
sobą drugie śniadanie, przychodziło na spacer do Mangyongde, aby nacieszyć sięjego 
przepiękną sceneną. 

W czasie wybuchu w Phenianie Pierwszomarcowege Powstania Ludowego, Li Gwan 
Rin dzielnie walczyła na czele demonstrantów. Kiedy w demonstrowaniu następowała 
przerwa, po chwili wytchnienia w internacie znowu wychodziła na ulicę i skandowała 
hasła, zagrzewając szkolne koleżanki do kontynuowania walki. Po klęsce powstania 
zaczęły się masowe aresztowania wśród organizatorów demonstracji. Powróciła wówczas 
do rodzinnej miejscowości i została działaczką ruchu niepodległościowego. Postanowiła, 
że nie wróci już do szkoły, dopóki ujarzmiony kraj nie zostanie wyzwolony. Początkowo 
kierowała sprawami związku młodzieży "Kwandże" , założonego przez O Dong Dżina. 

Jeszcze przed wyjazdem do Mandżurii, Li Gwan Rin w swojej rodzinnej wsi 
zastrzeliła z pistoletu dwóch japońskich policjantów i wrzuciła ich ciała do przerębli w 
lodzie na rzece Amnok, co oszołomiło ludzi, nie tylko tych stron. Szerokim echem odbił 
się ten czyn nieznanego patrioty. 

Po wstąpieniu do Armii "Niepodległości jeździła potajemnie do Korei, aby zbierać 
środki zasilające fundusz na wydatki wojenne. Pewnego razu wpadła w ręce policjanta, 
który zaczął ją przesłuchiwać. Sytuacja była krytyczna, ponieważ w tobołku na głowie 
miała ukryty pistolet. Policjant uparcie domagał się, aby rozwiązała ten tobołek. Udając, że 
go rozwiązuje, błyskawicznym ruchem wyjęła pistolet i wycelowała go w policjanta, 
zabrała go do lasu i rozprawiła się z nim. Często kierowano ją do Korei w celu zbierania 
funduszu na cele wojenne i w tym czasie spotykały ją różne niespodzianki. Pewnego razu 
otrzymała od O Dong Dżina polecenie zebrania w prowincji Południowy Phenian środków 
na fundusz wojenny. Po zebraniu tych środków wracała do sztabu razem z członkiem 
organizacji działającej w kraju. Podczas drogi zanocowali w Sandaowanie. Członkowie 
innej zbrojnej grupy, znajdującej się w tym okręgu, napadli na nich i grożąc pistoletem 
oraz strzelając w powietrze, żądali oddania pieniędzy. W rękach Li Owan Rin oraz 
towarzyszącego jej mężczyzny było kilkaset wonów. Przestraszony ów mężczyzna 
pokornie oddał pieniądze, jakie miał przy sobie. Ale ona nie oddała ani grosza. Wręcz 
odwrotnie - przepędziła napastników głośnym krzykiem... 

W okresie gdy rozwinęliśmy antyjapońską walkę zbrojną, do oddziałów partyzanckich 
trafiło wiele odważnych kobiet-bojowniczek, ale wcześniej nie było w Korei kobiet 
podobnych do Li Owan Rin. W college'u ona opanowała zaledwie wyszywanie i 
krawiectwo na maszynie, a tu wykazywała takie męstwo i odwagę. Kiedyś takie gazety jak 
"Tong-A Ilbo" i "Czoson Ilbo" publikowały wiele sensacyjnych artykułów poświęconych 
jej osobie. Była to kobieta o niezachwianej postawie i niezłomnej woli. 
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Po Pierwszomarcowym Powstaniu Ludowym w Południowej Mandżurii 
aktywizowała się działalność, mająca na celu zjednoczenie organizacji ruchów 
niepodległościowych. Praca nie przebiegała gładko, ponieważ każda organizacja 
promowała swych własnych ludzi, lekceważyła pracę innych grup, swoją zaś stawiając na 
pierwszym planie. W ten sposób zaprzepaszczano wytyczone korzystne cele. Za każdym 
razem dyskusje wokół zjednoczenia toczyły się i kończyły tarciami i stawały się 
bezużyteczne. 

Aby przezwyciężyć tę trudność, z którą spotkał się ruch zjednoczeniowy, mój ojciec 
postanowił przyciągnąć do tej pracy weteranów ruchu niepodległościowego. Za 
pierwszego kandydata uważano Riang Oi Theka. Nie było łatwo sprowadzić z Seulu do 
Południowej Mandżurii tego człowieka, gdyż znajdował się on pod ciągłą 
obserwacjąwroga. Po głębokim namyśle ojciec zlecił to zadanie Li Owan Rin, i posłał ją 
do Seulu z listem do weterana.. 

Riang Oi Thek cieszył się wielkimi wpływami wśród nacjonalistów. Pochodził z 
rodziny filologa w Phenianie. Od dawna działał z wielkim oddaniem w duchu 
antyjapońskiej walki o niepodległość i starał się zaszczepiać tę postawę również wśród 
ludzi, prowadząc patriotyczną działalność na łamach gazet, a także w swej pracy peda-
gogicznej. Był znany także z tego, że opracował pierwszy w Korei "Słownik koreańsko-
angielski" oraz był przywódcą kampanii prowadzonej wokół sprawy spłacenia japońskich 
kredytów. Wiele lat przebywał w więzieniu, w związku z incydentem dotyczącym "sprawy 
105-ciu". Był związany z Towarzystwem Sinminhwe (Towarzystwo Nowego Narodu - 
red.), Szanghajskim Tymczasowym Rządem (członek Rady Państwowej), Rewolucyjną 
Partią Korio (przewodniczący). Wspólnie z O Dong Dżinem utworzył także Czongibu. Ze 
względu na tę jego działalność uczestnicy ruchów niepodległościowych niezależnie od 
swych własnych przynależności partyjnych odnosili się do niego z szacunkiem. 

Li Owan Rin po przybyciu do Seulu wpadła w ręce szpicli i osadzona została w izbie 
zatrzymań posterunku policyjnego w Czonro. Tam każdego dnia oprawcy poddawali ją nie 
ludzkim torturom to wlewali jej w nozdrza wodę z mieloną papryką, to wbijali jej bam-
busowe igły pod paznokcie, to podwieszali ją u sufitu z rękami związanymi na plecach. 
Parokrotnie zmuszali ją do położenia się na podłodze i wtedy układali na jej twarzy deskę, 
którą nadeptywali z całej siły. Kopali, bili, deptali, żądając aby powiedziała skąd jest z 
Chin czy z Rosji, i w jakim celu przybyła. W końcu oblepili jej obydwie nogi konsystencją 
popiołu i parafiny, grożąc że ją spalą żywcem. 

Ale Li Gwan Rin nie poddała się i uparcie protestowała: 
- Jestem bezrobotna i wędruję po kraju w poszukiwaniu pracy. Przybyłam także do 

Seulu w nadziei znalezienia pracy jako domowa krawcowa lub wychowawczyni w domu 
jakiejś bogatej rodziny. Dlaczego tak męczycie kobietę, która wam nic nie zawiniła?... 

Li Gwan Rin tak konsekwentnie upierała się przy swej niewinności, że po miesiącu 
policja zmuszona była wypuścić ją na wolność. 

Nie mogła się nawet podnieść. Ale zebrawszy ostatnie siły wróciła do Xingjing razem 
z Riang Gi Thekiem. Po przybyciu do Xingjing położyła się do łóżka w następstwie tak 
okrutnych tortur. Opiekujący się nią koledzy poprosili starego doktora, aby ją zbadał, gdyż 
choroba nie tylko że nie ustępowała, ale jeszcze się nasilała. Doktor zbadał puls i wydał 
absurdalną diagnozę, że jest... brzemienna. Być może była to ironia starego doktora, 
któremu zachciało się zażartować ze znanej piękności. 

Skonsternowana Li Gwan Rin zwymyślała doktora, że mówi niedorzeczności, ale on 
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powtórzył, że jest w ciąży. Nie zdążył nawet słowa więcej powiedzieć, gdyż rzuciła w 
niego drewnianą poduszkę, na której kładła głowę i zawołała: 

- Ty kanalio, co chcesz osiągnąć tym, że tak zniesławiasz mnie młodą i niezamężną 
kobietę, która z bronią w ręku walczy w ruchu niepodległościowym! Jaki masz z tego 
pożytek, że wystawiasz mnie na pośmiewisko? No, powiedz jeszcze raz! 

Przestraszony doktor wybiegł, nie zdążył nawet zabrać swych butów... . 
Mój ojciec cenił u Li Gwan Rin taką zuchwałość i zlecał jej wiele ważnych zadań. 

Dawała sobie radę z wykonaniem każdego jego polecenia. Jeśli dostała od ojca polecenie 
udania się do Phenianu czy Seulu, wypełniała pilnie zadania zapewniające łączność, 
prowadziła pracę oświatową wśród kobiet. 

Kiedy mój ojciec działał w kraju, Li Gwan Rin towarzyszyła mu dla zapewnienia 
ochrony i pomocy w jego pracy. Pokonywała pieszo dziesiątki tysięcy li. Chodziła do Idżu, 
Sakdżu, Czhosan, Kanggie, Pyoktong, Hweryong i do innych przygranicznych rejonów 
Północy, do Jiandao, a także do Sunan, Kangdong, Unrjul, Czeryong, Hedżu i wielu innych 
zachodnich części Korei, nawet do prowincji Kyongsang. Nie było prawie miejsca, gdzie 
by nie stąpała jej noga. 

W tym czasie Li Gwan Rin była pierwszą koreańską dziewczyną, która przechodziła 
przez górę Pektu. 

W okresie swej złotej młodości, którą na ogół wszyscy ludzie pragną przeżyć 
beztrosko i szczęśliwie, Li Gwan Rin wiodła trudne, szczególnie dla kobiety, życie 
żołnierskie. Służyła w armii na obczyźnie i wypełniała często w deszczu i śniegu 
przekraczające siły kobiety zadania. 

I mnie ściskało coś w piersi, kiedy widziałem jej śmiertelne udręki z powodu 
chylącego się ku upadkowi ruchu niepodległościowego, kiedy patrzyłem na męczarnie 
kobiety, która zawsze i wszędzie w tym niespokojnym świecie, z całą zawziętością 
potrafiła być aktywną, zatknąwszy za pas dwa pistolety i pałając płomiennym uczuciem 
patriotyzmu. 

Kiedy zacząłem się przygotowywać do odjazdu do Kirinu, Li Gwan Rin powiedziała, 
że ona także, tak jak ja, w przyszłości będzie coś robić w Kirinie. Ale nie dane jej było 
urzeczywistnić tego postanowienia... 

W czasie nauki w Kirinie spotkałem ją dwa - trzy razy w domu Son Dżong Do. 
Poprosiła mnie, abym opowiedział jej o aktualnej sytuacji i ja długo opowiadałem jej o 
perspektywach rewolucji w naszym kraju. Powiedziała, że podoba się jej nasza metoda 
pracy, ale jak dawniej, nie mogła wyrwać się z ram Czongibu. Li Gwan Rin należała do 
kręgu lewicowych nacjonalistów, aprobowała komunizm, ale nie była zdolna popierać go 
swoim działaniem. 

Patrząc na Li Gwan Rin, przeżywającą wewnętrzne rozdarcie z powodu upadku ruchu 
nacjonalistycznego, doznawałem piekącego bólu w sercu. W nacjonalistycznym obozie 
było niemało takich patriotów jak Li Gwan Rin, którzy poświęcili się bez reszty ruchowi 
niepodległościowemu, ofiarowując mu swoje osobiste życie. Ale nawet taka kobieta jak Li 
Gwan Rin, mająca silną wolę i bezgraniczne oddanie swojej sprawie, nie mogła sobie 
poradzić w tym położeniu, gdyż zabrakło jej odpowiedniego przywódcy. Związek na rzecz 
Obalenia Imperializmu stawiał dopiero pierwsze kroki. Nie mogła więc przyłączyć się do 
naszego ruchu. 

Obserwując jak zadręcza się pozbawiona duchowej podpory Li Gwan Rin, której tak 
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ufał i którą wychowywał z taką serdecznością mój ojciec, ubolewałem bardzo na brak w 
owym czasie w narodowo-wyzwoleńczym ruchu prawdziwego kierownictwa, które nie 
wykorzystało szans, by zjednoczyć wszystkie patriotyczne siły Korei i poprowadzić je za 
sobą. 

Udręki Li Gwan Rin posłużyły mi jako bodziec do uświadomienia sobie, że my, 
przedstawiciele nowego pokolenia, powinniśmy pracować jeszcze bardziej uporczywie dla 
rewolucji. Dla takich patriotów jak Li Gwan Rin, którzy jeszcze błądzą jak ludzie 
pozbawieni kompasu, my powinniśmy jak najszybciej wytyczyć nową drogę, odpowia-
dającą oczekiwaniom całego narodu i tym samym przybliżyć nową epokę rewolucji. W 
efekcie bojownicy pragnący niepodległości kraju będą mogli podążać ku przyszłości w 
jednym nurcie - takie wtedy powziąłem postanowienie. Z determinacją więc 
przyspieszyłem moje przygotowania do odjazdu do Kirinu. 

 W ciągu półwiecza po ostatnim spotkaniu z Li Gwan Rin w Kirinie, bez przerwy 
kontynuowałem jej poszukiwania. 

Gdy walczyliśmy we Wschodniej Mandżurii, w oddziałach partyzanckich, które 
organizowałem, było wiele kobiet w wieku około dwudziestu lat. Kiedy patrzyłem na 
oblicza tych dzielnych kobiet, które wykazując tę samą nieugiętą wolę i bojowego ducha, 
jak mężczyźni, zapisywały nowe rozdziały w historii walki narodowo-wyzwoleńczej, 
przed oczyma stawał mi zawsze obraz Li Gwen Rin - bohaterki Armii Niepodległości. 
Było mi bardzo przykro, że nie wiem gdzie się znajduje i co robi. Próbowałem 
dowiadywać się o niej różnymi kanałami, ale w żaden sposób nie mogłem się cokolwiek 
dowiedzieć o jej dalszym losie. 

Po wyzwoleniu kraju odwiedziłem Sakdżu, rodzinną wieś Li Gwan Rin i próbowałem 
ją odnaleźć, ale tam także jej nie było. 

O miejscu jej pobytu dowiedzieliśmy się dopiero z początkiem lat siedemdziesiątych. 
Nasi pracownicy z Instytutu Historii Partii, dokładając wielkich starań w końcu ustalili, że 
mieszka w Chinach, wychowując syna i córkę. 

Spośród tych, którzy zmagali się wraz z Li Gwan Rin, jak na przykład Kong Yong i 
Pak Dżin Yong, którzy poznawali komunizm pod wpływem Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu, otwierali z nami nową drogę, wszyscy zginęli z godnością, śmiercią 
bohaterów - jak przystoi na rewolucjonistów. 

Jednak Li Gwan Rin była zmuszona przerwać walkę w pół drogi, ponieważ nie 
spotkała prawdziwego przywódcy, który mógłby poprowadzić ją po właściwej drodze. 

Mimo wszystko za życia O Dong Dżina, Li Gwan Rin wiele wycierpiała, zwłaszcza 
pokonując ogromne przestrzenie i obchodząc różne miejsca, starając się realizować kurs na 
proletariacką rewolucję, wytyczony na naradzie w Kuandian. Latem 1927 roku, kiedy 
skierowałem się do Kirinu, Li Gwan Rin razem z Czang Czhol Ho i innymi bojownikami 
Armii Niepodległości prowadziła pracę oświatową wśród mas. Postawili we wsi Nedosan 
szałas i uprawiali kartofle. Widocznie O Dong Dżin zamierzał stworzyć w tej wsi, 
położonej u podnóża góry Nedo, bazę działania Armii Niepodległości. 

Jednakże po aresztowaniu O Dong Dżina urwała się także i ta działalność. Wśród 
lewicowych sił nacjonalizmu O Dong Dżin bardziej niż ktokolwiek inny skłaniał się ku 
nurtowi komunistycznemu. Po aresztowaniu właśnie jego, zabrakło tak potrzebnego 
oparcia, nie było aktywistów, którzy byliby gotowi poświęcić się w imię wprowadzania w 
życie kursu nakreślonego na naradzie w Kuandian. W Czongibu było kilka osób 
sympatyzujących z komunizmem, ale byli oni bezsilni. 
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Po założeniu Kukminbu w rezultacie połączenia trzech ugrupowań, liderzy 
nacjonalistycznych sił szybko przekształcili się w reakcjęi niebezpieczne stało się nawet 
wymawiać słowo "komunizm". Przywódcy Kukminbu dopuszczali się zdradzieckich 
czynów bez jakichkolwiek skrupułów - jak donosy kierowane do policji japońskiej na 
działaczy lewicowych sił nacjonalizmu sympatyzujących z komunizmem, a nawet 
skrytobójcze morderstwa. 

Li Gwan Rin musiała więc kluczyć i szukać schronienia, ponieważ była narażona bez 
przerwy na prześladowanie i szantaż terrorystów z Kukminbu. Wreszcie wyszła za mąż za 
jakiegoś Chińczyka, zaczęła prowadzić osiadłe życie. Ale w swym małżeństwie nie była 
szczęśliwa, nie udało się jej stworzyć rodziny takiej, jakiej chciała. 

Tak więc musiał zwiędnąć niepotrzebnie "kwiat Armii Niepodległości", ,Jedyna 
kobieta wśród mężczyzn", która pojawiła się na pustynnej ziemi Mandżurii, jak gwiazda 
poranna, która przykuwała powszechną uwagę, a wśród wrogów siała postrach, a nawet 
przerażenie. 

Obrazowo mówiąc - była ona działaczką ruchu niepodległościowego, która wybrała 
się w daleki rejs na drewnianej łódce noszącej nazwę: nacjonalizm. Łódka ta była zbyt 
krucha aby przecinać rozszalałe fale bezbrzeżnego oceanu - antyjapońskiej wojny o 
niepodległość i towarzyszącym jej niewiarygodnym trudnościom i ciężkim próbom. Na 
takiej łódce w żaden sposób nie można było dopłynąć do brzegu odrodzonej Ojczyzny, do 
upragnionego końca swojej walki. 

Niezliczone mnóstwo ludzi ruszyło w rejs na podobnym statku, ale większość z nich 
zatrzymała się w pół drogi, nie docierając do wytyczonego brzegu swego przeznaczenia. 
W ten sposób wielu z nich zaczęło szukać ciepłego miejsca, aby zarobić na utrzymanie i 
prowadzić życie spokojne, a zarazem nadal pretendując do roli "patriotów bolejących nad 
losem Ojczyzny". Inni z liderów, którzy jakoby "reprezentowali" naród, zadowolili się 
zwykłym, drobnomieszczańskim stylem życia, przekształcając się w rzemieślników 
produkujących różnego rodzaju maści w mieście, a jeszcze inni stali się mnichami, ukry-
wając się w niedostępnych górach. 

Było bardziej lub mniej znośnym już to, że nie zmieniając swoich przekonań, 
zakopywali się w rodzinnym życiu lub pogrążali się po uszy w zajęciach przynoszących 
środki na utrzymanie. Wśród działaczy ruchów niepodległościowych, preferujących kurs 
nacjonalistycznego ruchu razem z Li Gwan Rin byli również tacy, którzy zdradzając 
Ojczyznę i naród, stali się po prostu sługusami japońskich imperialistów. 

Po rozstaniu się z nami Li Gwan Rin przez ponad pół wieku przebywała na obczyźnie 
i wróciła do Ojczyzny dopiero przed kilku laty. Powiedziała, że zapragnęła bardzo wrócić 
do Ojczyzny gdy się dowiedziała, że to ja jestem Song Dżu - syn Kim Hyong Dżika, 
którego ona tak szanowała w czasach Armii Niepodległości. Jeśli Song Dżu jest 
przywódcą kraju, to pomyślała, że idea Kim Hyong Dżika zbudowania społeczeństwa, w 
którym wszyscy są równi musi na pewno stać się rzeczywistością. Chciała, aby po śmierci 
jej ciało zostało złożone w ojczystej ziemi, na której się urodziła i wyrosła, i którą ona ze 
łzami i tęsknotą wypatrywała oczyma wyobraźni, leżąc wśród rozszalałych zimnych 
wichrów, na surowej ziemi bezkresnej równiny Mandżurii, i spoglądając na gwiaździste, 
nocne niebo. 

Li Gwan Rin musiała jednak doświadczyć trwających wiele lat nieznanych innym 
duchowych męczarni, zanim podjęła decyzję powrotu do Ojczyzny. Miała przecież syna i 
córkę, wnuków i wnuczki. Nie było łatwo starszej kobiecie u schyłku życia samej 
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zdecydować się na powrót do Ojczyzny i pozostawić ukochane dzieci w dalekim, obcym 
kraju, do którego byłoby jej chyba trudno ponownie wyjechać. 

Niemniej jednak Li Gwan Rin zdecydowała się w końcu wrócić do własnej Ojczyzny, 
nawet jeśli miałoby to oznaczać rozstanie na zawsze ze swoimi dziećmi. Było to śmiałe 
postanowienie, jakiego nie miałby odwagi podjąć nikt, oprócz takiej właśnie kobiety 
obdarzonej silną wolą, jak Li Gwan Rin. Nie mogłaby ona podjąć takiej decyzji, jeśliby nie 
oddała całą swoją kwitnącą młodość sprawie Ojczyzny. Bezcenną wartość Ojczyzny mogą 
odczuwać całym sercem tylko ludzie, którzy poświęcili jej całą swoją duszę i ciało, smucąc 
się i radując oraz przelewając za nią swą krew. 

Ody spotkałem siwowłosą Li Gwan Rin, która sama wróciła do Ojczyzny, 
zostawiwszy wszystkie dzieci na obczyźnie, z ogromnym podziwem zachwycałem się jej 
gorącą miłością do Ojczyzny i jej szlachetnym spojrzeniem na życie. 

Li Gwan Rin, będąca dwudziestoletnią dziewczyną gdy rozstawaliśmy się w Fuszunie, 
pojawiła się przede mną jako siwa, 80-letnia staruszka. Nie można było już znaleźć śladów 
tej pięknej jak róża twarzy przyciągającej niegdyś uwagę wszystkich w jej otoczeniu. 

Opanował mnie smutek z powodu tego, jak okrutnym potrafi być świat, który nas 
rozdzielił na przeszło pół wieku. Uczucie tego smutku wywołało pojawienie się przede 
mną Li Gwan Rin z gęstą siwizną na głowie. A przecież podejmowaliśmy mnóstwo starań 
z głębokim bólem w sercu, by ją odszukać wcześniej. 

Otrzymała od nas dom, położony w malowniczej scenerii samego centrum Phenianu. 
Przydzieliliśmy jej, uwzględniając jej podeszły wiek, kucharkę i lekarza. Dom ten znajduje 
się blisko miejsca, gdzie przedtem stał żeński college, w którym uczyła się w swoich 
dziewczęcych latach. Sekretarz do spraw organizacyjnych Kim Jong Il specjalnie dokonał 
właśnie tego wyboru, biorąc pod uwagę oczywisty sentyment Li Gwan Rin do tego miejsca. 
Osobiście też dopilnował na miejscu czy umeblowanie, oświetlenie i ogrzewanie będzie 
odpowiadało jej potrzebom i gustowi. 

Li Gwan Rin, mimo podeszłego wieku, uprawiała na swoim podwórku kukurydzę, 
powiedziała, że chce uraczyć mnie daniami z kukurydzy. Wiedziała, że w dzieciństwie 
bardzo lubiłem kukurydzę. Minęło ponad pół wieku, a ona wciąż jeszcze pamiętała moje 
ulubione przysmaki. Kiedy mieszkaliśmy w Fuszunie, latem kupowała na rynku młodą 
kukurydzę i na tyłach domu prażyła ją moim młodszym braciom. 

W uznaniu zasług, jakie Li Gwan Rin położyła w młodości dla Ojczyzny i narodu, 
urządziliśmy jej po śmierci uroczysty pogrzeb i pochowaliśmy jej prochy na Cmentarzu 
Patriotów-Męczenników. 

Gdziekolwiek na ziemskim globie żyją ludzie, którzy szczerze kochają swoją 
Ojczyznę i naród, to na pewno będą powracać do niezapomnianej rodzinnej ziemi, gdzie 
się rodzili i gdzie znajdują się mogiły ich przodków. Nawet ci, których dzielą rozmaite 
poglądy i podziały, z pewnością spotkają się takiego dnia znowu, że dzielić się będą 
wzajemnie swoją radością i uczuciami. 

ROZDZIAŁ TRZECI 

Uczniowskie lata w Kirinie 
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1. W poszukiwaniu postępowych idei 
 
Około miesiąca przebywałem w domu i spędziłem tam Nowy Rok, a w połowie 

stycznia opuściłem Fuszun. Do Kirinu przyjechałem w południe. Na ulicach było gwarno. 
Wydawało mi się niewłaściwym co chwila rozpytywać się o drogę, wyciągając notes z 

adresami bliskich przyjaciół ojca i wertując go drżącymi palcami. Dlatego już wcześniej 
zapamiętałem wszystkie ulice i adresy gdzie powinienem pójść. Na pierwszy rzut oka 
wydawało mi się, że widok ożywionego, wielkiego miasta, szczycącego się swoją długą 
historią, przytłoczy mnie, przywykłego tylko do zacisza wsi. 

Wyszedłem z peronu. Od ogarniającego mnie podniecenia nie mogłem się ruszyć z 
miejsca. Oczy moje przyciągał do siebie widok pełnego życia przeobrażonego świata, 
który przyzywał również i mnie do nowego życia. 

Tego dnia, w tym ludnym mieście, niezwykłe wrażenie wywarli na mnie handlarze 
wodą, mrowiący się na ulicach. Nawet przechodnie złoszcząc się mruczeli pod nosem: 
"Coraz ciężej jest żyć w Kirinie. 
Przez pewien czas słynął on jako miasto o dużych zasobach wodnych, a nawet z przystani 
rzecznej. A teraz co? Nie ma pitnej wody, i oto tak snują się handlarze wodą". 

Ciężar miejskiego życia, gdzie za łyk wody trzeba zapłatę obliczać na liczydle, od 
pierwszego kroku niewidzialną ręką ściskał mnie za serce. Ale ja, jakby przeciwstawiając 
się temu ciężarowi, prostując pierś rześko i energicznie ruszyłem do miasta. 

Kiedy uszedłem nieco od stacji Kirin po ulicy Chelou, wiodącej ku wzgórzu Bejszan, 
wyłoniły się forteczne mury, które rozdzielały miasto na część wewnętrzną i zewnętrzną. 
Widoczna była także brama z napisem: "Czaojanmyn". W jej pobliżu znajdowała się 
warowna brama Xinkai. Oprócz tych bram w Kirinie były także inne: Bohu, Linjiang, 
Fuxiu, Desheng, Beiji - łącznie dziesięć warownych bram. W tym okresie bramy te 
strzeżone były przez wojska Zhang Zuo-Xianga. Zwietrzałe miejscami forteczne ściany 
Kirinu świadczyły o tym, że jest to stare, warowne miasto. 

Mimo że byłem tu po raz pierwszy, Kirin nie wydawał mi się tak bardzo obcy. Być 
może dlatego, że dawno marzyłem o tym by tu przybyć, a ponadto żyło tu dużo przyjaciół 
mojego ojca. W moim notesie miałem zanotowane ponad dziesięć adresów bliskich 
przyjaciół ojca. Należało złożyć im grzecznościowe wizyty. O Dong Dżin, Czang Czhol 
Ho, Son Dżong Do, Kim Sa Hon, Hyon Muk Owan (Hyon Ik Czhol), Ko Won Am, Pak Oi 
Bek, Hwang Bek Ha - wszyscy oni byli przyjaciółmi mojego ojca w Kirinie i musiałem ich 
wszystkich odwiedzić. 

 Pierwszą wizytę postanowiłem złożyć O Dong Dżinowi i skierowałem się do jego 
domu, położonego między ulicami Chelou i Xiangfu. Mówiąc prawdę byłem wtedy 
wewnętrznie sprężony i zaniepokojony - czy nie obrazi się dowódca O. Wszak porzuciłem 
naukę w uczelni "Hwasong Uisuk", gdzie byłem przyjęty na skutek rekomendacji 
przyjaciół ojca. Ale O Dong Dżin, tak jak i przedtem, z radością odniósł się do mnie. 
Wyjaśniłem mu dlaczego porzuciłem naukę w uczelni i przybyłem do Kirinu. On jakiś 
czas milczał. Nie mówiąc ani słowa, z poważnym wyrazem twarzy pokiwał głową. 

- Jaka to niespodzianka! Twoje nagłe pojawienie się w Kirinie przywołuje we mnie 
pamięć o twoim ojcu. On także tak nieoczekiwanie porzucił naukę w sungsilskiej średniej 
szkole. Bardzo mnie to wówczas martwiło. Ale później pomyślałem, że twój ojciec miał 
rację. W każdym bądź razie dziwi mnie twoja decyzja - po sześciu miesiącach, tak szybko, 
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porzucić uczelnię i przyjechać do Kirinu! Jeżeli Kirin podoba ci się i odpowiada twojemu 
ideałowi, to urządź się tutaj. 

I to było wszystko co powiedział po wysłuchaniu moich motywów przybycia do Kirinu. 
Byłem mu za to bardzo wdzięczny. W rzeczywistości cechowały go szerokie horyzonty 
myślowe, charakterystyczne dla takich ludzi jak on. Ale on ze współczuciem dodał: 

- Skoro już postanowiłeś uczyć się w Kirinie, lepiej by było, abyś wziął ze sobą rodzinę, 
przeniósł się tutaj razem z matką i młodszymi braćmi, uwił sobie tu gniazdko... 

Kiedy O Dong Dżin przyjechał na pogrzeb mojego ojca nie raz proponował mojej 
matce, aby przeprowadziła się do Kirinu, gdzie mieszka wielu przyjaciół mojego ojca. 
Matka była wdzięczna za ich życzliwość, ale z Fuszunu nie wyjechała. Przecież tu, we wsi 
Jangdicunjest mogiła ojca. Jakże można ją zostawić i przenieść się do Kirinu? ... 

Tego dnia O Dong Dżin przedstawił mi swojego sekretarza Czwe Ił Czhona. Szczycił 
się nim i dlatego ja miałem o nim określone wyobrażenie. Człowiek ten słynął jako znany 
literat w ugrupowaniu Czongibu. Spotkanie to w późniejszym czasie doprowadziło do 
wyjątkowo mocnej, towarzyskiej więzi. 

Po południu O Dong Dżin zaprowadził mnie do hotelu "Sanfengjang" , aby przedstawić 
mnie działaczom ruchu niepodległościowego. Wśród nich był Kim Sa Hon, do którego 
Kim Si U przekazał pisemną rekomendację o mnie oraz Czang Czhol Ho, naczelnik straży 
ugrupowania Czongibu. "Sanfengjang" oznacza w przekładzie hotel "Sanfeng". W 
Chinach hotel nazywają także "Jangiem". Oprócz Kim Sa Hon i Czang Czhol Ho w hotelu 
było wielu nieznanych mi działaczy ruchu niepodległościowego. 

Hotel "Sanfeng" łącznie z młYnem oczyszczania ryżu" Tajfenghe", były tajnymi 
punktami dla bojowników ruchu niepodległościowego, korzystających z obu tych 
ośrodków jako miejsc noclegów i łączności. 

Przesiedleńcy z Korei często korzystali z hotelu "Sanfeng" . Dyrektor tego hotelu 
pochodził z tej samej prowincji co ksiądz Son Dżong Do. Mieszkał on swego czasu w 
Czungsanie, w prowincji Południowy Phenian. Za radą księdza Sona przyjechał do Kirinu 
i prowadził ten hotel. Chociaż z nazwy był to hotel, ale w istocie rzeczy bardziej przy-
pominał internat lub dom zebrań. 

Odległość od hotelu do japońskiego konsulatu wynosiła około 100 metrów. 
Zastanawiałem się, czy ze względu na tę bliskość nie przytrafi się jakaś przykrość 
działaczom ruchu niepodległościowego. Przecież ustawicznie oni tu przychodzili, a na 
przeciwko - w zasięgu ręki, japoński konsulat - siedlisko wywiadowczej działalności w re-
jonie Kirinu. Wydawało się to ryzykowne. Szpicle i policjanci w blasku dnia usiłowali ich 
schwytać, rozciągając swoje macki dookoła. Ale bojownicy ruchu niepodległościowego 
bywali tu często, mówiąc: "Najciemniejsze miejsce jest zawsze pod samym lichtarzem". 
Wydaje się to dziwne, ale w rzeczywistości tak właśnie było. Ani razu nie było przypadku, 
aby w tym hotelu miało miejsce aresztowanie jakiegoś patrioty. Dlatego i my, kiedy 
zakładaliśmy swoje organizacje, często wykorzystywaliśmy ten hotel. 
 Po przeczytaniu pisemnej rekomendacji od Kim Si U, Kim Sa Hon zwrócił się do mnie 
ze słowami: 

- Jeden mój przyjaciel, Koreańczyk imieniem Kim Gang jest nauczycielem w średniej 
szkole "Juwen". Jak myślisz? Nie chciałbyś się tam uczyć? 

Była to - jak powiedział - prywatna szkoła, ufundowana przez nowo wyłonione 
społeczne kręgi. Szkoła ta cieszyła się opinią najbardziej postępowego ośrodka kształcenia 
w Kirinie. 
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Rzeczywiście była to słynna szkoła, szeroko znana w społeczeństwie. O szkole tej 
niejednokrotnie pisała gazeta "Jizhang Ribao". Jeszcze w 1921 roku gazeta informowała, 
że szkoła "Juwen", aczkolwiek boryka się z trudnościami finansowymi, wyróżnia się 
osiągnięciami i jest wspomagana przez różnorodne organizacje społeczne. 

Na tle rodzących się tu często konfliktów, głównie w sprawach finansowania i 
towarzyszącymi temu zjawisku nadużyciami swego autorYtetu przez dyrektorów, w szkole 
tej często zmieniało się kierownictwo. W czasie kiedy przyjechałem do Kirinu, minęło 
zaledwie kilka dni od podjęcia stanowiska dyrektora przez Li Guang-hana, który zastąpił 
Zhang Yin-Xiana, absolwenta Jinlingskiego Uniwersytetu w Nankinie. 

Już sam fakt, że czterokrotnie zmieniano dyrektorów świadczył o tym, jak średnia 
szkoła "Juwen" ceniła sprawiedliwość, zasady etyki. Mnie pociągała taka reformatorska 
atmosfera w tej szkole. 

W następnym dniu Kim Sa Hon przedstawił mnie nauczycielowi tej szkoły Kim 
Gangowi. Kim Gang znakomicie władał językiem angielskim. W jego towarzystwie 
spotkałem się z dyrektorem Li Guanghanem. Był to człowiek należący do lewej frakcji 
chińskiego nacjonalizmu, od najmłodszych lat pod wpływem kolegi ze średniej szkoły, 
patriotycznie nastawionego inteligenta, późniejszego premiera Czou En-Iaja. O stosunkach 
między późniejszym premierem Czo i dyrektorem Li Guang-hanem dowiedziałem się 
dopiero później, po upływie kilku dziesięcioleci. Pewnego razu, wspominając młode lata 
na spotkaniu z goszczącym w naszym kraju Czou En-Iajem, przypomniałem o 
Chińczykach, którzy okazywali mi dużą pomoc i wymieniłem imię dyrektora Li Guang-
hana. Premier Czou En-Iaj usłyszawszy jego imię bardzo się ucieszył i powiedział, że 
uczyli się razem w średniej szkole przy Nankajskim Uniwersytecie w Tiencinie. 

Powracając do owego dnia mojej rozmowy z dyrektorem, zadał on mi pytanie: 
- Co będziesz robił w przyszłości po ukończeniu szkoły? 
Ja bez najmniejszego wahania odpowiedziałem: 
- Chcę poświęcić się sprawie wyzwolenia kraju. 

 Moją odpowiedź ocenił pozytywnie, nazywając ją godną pochwały. Wydaje mi się, że 
na skutek prowadzenia takiej szczerej rozmowy, dyrektor z zadowoleniem zgodził się na 
moją prośbę i przyjął mnie od razu do drugiej klasy, z pominięciem pierwszej. 

Później, gdy zaangażowałem się w pracę społeczną, między innymi podziemną w 
organizacjach młodzieżowych i studenckich, niejednokrotnie korzystałem z jego pomocy. 
Wiedział, że opuszczam lekcje, przeznaczając ten czas na działalność rewolucyjną, ale 
przymykał na to oczy i na wszelki sposób krył mnie, aby nie przyczepiali się do mnie 
reakcyjni wykładowcy, przekupieni przez władze wojskowej kliki. Kiedy funkcjonariusze 
chińskiej soldateski lub japońskiej policji z konsulatu przychodzili do szkoły aby mnie 
aresztować, on ostrzegał mnie, abym zdążył się ukryć za ogrodzeniem. Takim oto 
patriotycznym inteligentem był ten dyrektor szkoły. Dlatego wielu ludzi o poglądach 
postępowych mogło działać pod jego dyskretną opieką. 

Kiedy po przyjęciu mnie do średniej szkoły "Juwen" wróciłem do O Dong Dżina, on i 
jego żona zaproponowali mi - na moje szczęście - abym aż do ukończenia szkoły 
zamieszkał u nich w domu, a nie w internacie. Ja przyjąłem tę ich życzliwość. Szczerze 
mówiąc bardzo mi się poszczęściło, biorąc pod uwagę materialne położenie, w jakim 
wówczas się znajdowałem. 

Musiałem się uczyć. Potrzebowałem pomocy matki, ale ona była coraz słabsza z 
powodu choroby. Chociaż zimą i latem całymi dniami, bez wytchnienia, prała cudzą 
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bieliznę, najmowała się do szycia, przysyłała mi co miesiąc około trzy wony. Pieniądze te 
musiałem wydać na zakup zeszytów, podręczników, a także opłacić za naukę. Na moje 
utrzymanie pozostawały mi jakieś okruchy, za które nie można było kupić nawet pary 
butów. 

W takiej sytuacji trudno byłoby nie skorzystać z rady i pomocy przyjaciół ojca. Podczas 
pobytu w Kirinie, najpierw mieszkałem w domu O Dong Dżina, a po jego aresztowaniu 
przez około rok w domu Czang Czhol Ho, parę miesięcy u Hyon Muk Gwana. Przez 
pewien czas byłem także w domu Li Unga, który zastąpił na stanowisku dowódcy 
Czongibu O Dong Dżina. 

Większość wybitnych osobistości w ówczesnym okresie w Kirinie utrzymywała ścisłe, 
przyjacielskie stosunki z moim ojcem. Dlatego ludzie ci troszczyli się o mnie i otaczali 
wszechstronną opieką i życzliwością. Bywając często w mieszkaniach dawnych przyjaciół 
ojca, zapoznawałem się z wieloma ludźmi należącymi do kadr Armii Niepodległości lub 
do kierownictwa ruchu niepodległościowego. Spotykałem się również z różnymi ludźmi 
przybywającymi do Kirinu. 

W tym czasie prawie wszystkie kadry ugrupowania Czongibu stale przebywały w 
Kirinie. U grupowanie to miało ogromny centralny aparat i dobrze zorganizowaną 
strukturę wewnętrzną, składającą się z administracyjnych, finansowych, prawniczych, 
wojskowych, naukowych, dyplomatycznych, prokuratorskich i kontrolnych instytucji, a 
także terenowe organy władzy, pobierające podatki od koreańskich rodaków, 
mieszkających w kontrolowanych przez nich rejonach. Funkcjonowało zatem jakby 
niezależne państwo. Dla ochrony tego ogromnego aparatu ugrupowanie to dysponowało 
stałą strażą, składającą się z ponad 150 żołnierzy. 

Kirin był jednym z prowincjonalnych ośrodków Chin. Podobnie jak Mukden, 
Czangczun, Harbin, stanowił jeden z politycznych, ekonomicznych i kulturalnych centrów 
Mandżurii. 

Na czele kirińskiej wojennej komendantury stał Zhang Zuo-Xiang, stryjeczny młodszy 
brat Zhang Zuo-Lina. Nie zawsze bywał on posłuszny Japończykom. Jeśli otrzymywał od 
nich donos, że ktoś jest komunistą, a ktoś inny to element niegodny zaufania, to 
oświadczał, że to nie ich sprawa i odrzucał ich informacje. Postępował tak raczej z uwagi 
na swoją niewiedzę lub nadmierną ambicję, aniżeli z powodu jakichkolwiek określonych 
pobudek politycznych. 

 Jego charakter stwarzał sprzyjające warunki dla rewolucjonistów i ludzi 
zaangażowanych w pracy społecznej. 
 Większość Koreańczyków, którzy jako emigranci trafili do. Mandżurii, mieszkała w 
prowincji Kirin. 

W wyniku takich okoliczności prześladowani przez japońskie wojsko i policję liczni 
bojownicy ruchu o niepodległość i komuniści Korei obierali za swą siedzibę Kirin. Tym 
samym Kirin przekształcił się w centrum i zarazem w arenę politycznej działalności 
Koreańczyków. Nie bez przyczyny Japończycy określali go jako "ognisko antyjapońskiej 
działalności, prowadzonej w trzech wschodnich prowincjach Chin" . 

W drugiej połowie lat dwudziestych naszego stulecia, Kirin był miejscem 
skoncentrowania się przywódców ugrupowań Czongibu, Czhamibu i Sinminbu, 
stanowiących główne siły ruchu nacjonalistycznego Korei w Mandżurii. Takie działania, 
jak wydawanie gazet, czy otwieranie szkół, działacze ruchu niepodległościowego 
prowadzili przede wszystkim w Huadianie, Xingjing i Longjing, ale ich czołowi 
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przywódcy rozwijali swoją działalność w Kirinie. 
W Kirinie kręcili się także członkowie innych odłamów z ugrupowań Emelpha, 

Hwajopha oraz Sonsangpha i dokładali wysiłków, aby rozszerzać sfery wpływów 
własnych frakcji. 

Wszystkie niemal czołowe postacie komunistycznego ruchu, uważając się za ważne 
persony przebywały w Kirinie. Słowem - zgromadzili się tu ludzie wszystkich maści - i 
nacjonaliści, i komuniści, i frakcjoniści, i emigranci. W tym prowincjonalnym ośrodku 
zbierali się także młodzi ludzie i studenci, dążący do poznania nowych spraw i 
poszukujący prawdy. 

Jednym słowem Kirin można było nazwać wielką sceną, na której koncentrowały się 
ideologiczne trendy różnych kierunków i różnych odłamów. I ja tu, wznosząc sztandar 
komunizmu, rozwijałem swoją rewolucyjną działalność. 

Kiedy przybyłem do Kirinu, niektórzy członkowie Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu - jak umówiliśmy się w Huadianie - już tu przybywali i zapisywali się do 
średniej szkoły " Wenguang", pracowali w zajezdni kolejowej i na rzecznej przystani. 

Nie obiegła jeszcze po mieście wieść o moim przybyciu do Kirinu, a oni już wtargnęli 
do domu O Dong Dżina. 

"Ze wszystkim u nas krucho - z pieniędzmi, z wodą pitną, i z drewnem, ale pod jednym 
względem jest tu dobrze, bo jest mnóstwo książek" - oto jakie było ich wrażenie o życiu w 
Kirinie. Taka istotnie była tu sytuacja. Ja żartobliwie dodałem, że jeśli jest bogactwo 
książek, można znosić i męczarnie głodu. Było to moje szczere wyznanie. 

Na temat średniej szkoły "Juwen" wszyscy wyrażali korzystne opinie. Według nich 
wśród wykładowców i współpracowników szkoły są osoby należące do 
kuomintangowskiej prawicowej frakcji, ale zdecydowana większość wykładowców była 
pod wpływem partii komunistycznej i kierowała się trzema narodowymi zasadami. Mnie to 
uspokoiło. 
 Później wyjaśniono, że wykładowcy Szan Jue i Ma Dżun byli tak że członkami 
Komunistycznej Partii Chin. 

Postanowiliśmy w nowym miejscu pilnie uczyć się istoty rewolucji i oddawać 
wszystkie siły walce o realizację idei Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. 

Członkowie ZOl, którzy pozostali w Huadianie, udawali się w poszukiwaniu areny dla 
swojej działalności do powiatów, Fuszun, Panszi, Xingjing, Liuhe, Antu, Czangczun, 
Yitong oraz do innych koreańskich osad na terytorium Mandżurii: Byli wśród nich także 
towarzysze, którzy wrócili do swych kompanii, aby kontynuować służbę w Armii 
Niepodległości. 

W takim mieście jak Kirin, gdzie sytuacja była taka skomplikowana, przy pomocy 
szczupłego aktywu nie łatwo było przyciągnąć masy ludzkie, zachęcić je do tego, aby się 
przysłuchiwały co mamy do powiedzenia oraz żeby walczyły o realizację ideałów 
Związku na rzecz Obalenia Imperialistów. 

Jednak byliśmy pełni twardych postanowień, aby każdy stał się iskrą zapalającą 
dookoła serca dziesiątków i setek ludzi, i poprowadził ich do walki, a to zadecyduje, iż te 
setki, potem tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi potrafią razem z nami przeobrazić ten świat. 

Moją działalność w Kirinie rozpocząłem od dalszego, pogłębionego studiowania 
marksizmu-leninizmu, co zostało zapoczątkowane jeszcze w Huadianie. Społeczno-
polityczna sytuacja w Kirinie umacniała mnie w postanowieniu, aby dogłębnie poznać 
nowe, ideowe prądy. Bardziej byłem zainteresowany czytaniem prac Marksa, Engelsa, 
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Lenina i Stalina, niż studiowaniem przedmiotów obowiązujących w szkole. 
Chiny przeżywały wówczas okres ciężkich, burzliwych wstrząsów rewolucyjnych. 

Ukazywało się tu w przekładach wiele znakomitych książek, wydawanych w ZSRR i w 
Japonii. W Pekinie wychodziło czasopismo "Fani Juekan" ("Miesięcznik przekładów" - 
red.). Na jego łamach często publikowano postępową literaturę, utwory przyciągające 
uwagę młodych ludzi, zwłaszcza studentów. Książek, których nie można było nawet 
zobaczyć w Fuszunie i Huadianie, tu były dowolne ilości. Niestety, nie miałem pieniędzy 
na ich zakup. czytelnikom trudno będzie uwierzyć, jeśli powiem, że wówczas nakładałem 
sportowe obuwie tylko idąc do szkoły, a po powrocie do domu biegałem bez butów. 

W tym czasie w bibliotece znajdującej się przy ulicy Niumaxiang miesięczna opłata za 
korzystanie z książek wynosiła dziesięć czon, więc w każdym miesiącu kupowałem kartę 
biblioteczną. Wracając do domu ze szkoły wstępowałem do biblioteki i po kilka godzin 
czytałem tam książki i gazety. Takim to sposobem czytałem różne publikacje tanim 
kosztem. 

Gdy z powodu braku pieniędzy nie udawało mi się kupić będących w księgarni 
wartościowych książek, namawiałem uczniów z bogatych rodzin, aby je kupowali. 
Następnie pożyczaliśmy je od nich i czytaliśmy. Wśród uczniów z zamożnych rodzin byli i 
tacy, którzy książek nie czytali, tylko je kupowali i układali dekoracyjnie na półkach do-
mowej biblioteki. 

Zarządzanie średnią szkołą "Juwen" było w owym czasie oparte na zasadach 
demokratycznych. Kierownika biblioteki wybierano co pół roku na ogólnym zebraniu 
uczniów. Do jego obowiązków należało sporządzanie planów pracy biblioteki i 
pozyskiwanie książek. 

W latach mojej nauki w tej szkole dwa razy wybrano mnie na kierownika tej biblioteki. 
Korzystając z możliwości, jakie mi stwarzało to stanowisko, zaopatrywałem bibliotekę 
także w wiele książek o tematyce marksistowsko-leninowskiej. 

Książek zatem była dostateczna ilość, ale wielka szkoda, że na ich czytanie zupełnie nie 
wystarczało nam czasu. Starałem się wykorzystywać każdą minutę, aby w czasie jaki 
miałem do dyspozycji na naukę, przeczytać jak najwięcej książek i głęboko wniknąć w 
istotę rzeczy prezentowanych treści. 

Mój ojciec od dzieciństwa przyzwyczajał mnie do tego, aby po przeczytaniu książki 
przedstawić jej główną treść i pouczający jej sens. 

To przyzwyczajenie dawało znać o sobie. Jeśli dokładnie czyta się książkę i 
wychwytuje z niej to, co najbardziej istotne, to nawet mimo złożonej jej treści, zawsze 
można ją dobrze zrozumieć, i w krótkim czasie przeczytać wiele innych książek. 

W latach nauki w średniej szkole czytałem książki całymi nocami, i to nie tylko z 
powodu akademickich zainteresowań lub z prostej ciekawości. Zakopywałem się w 
książkach nie dlatego, aby stać się uczonym lub wspinać się po drabinie kariery 
urzędniczej. Starałem się znaleźć w książkach odpowiedź na pytania - jak rozgromić 
japońskich imperialistów i wyzwolić kraj? Jak zlikwidować społeczną nierówność i 
stworzyć szczęśliwe życie dla ludzi pracy? Czytając książki zawsze pragnąłem odnaleźć w 
nich odpowiedzi na te pytania. 

Jestem pewien, że w toku takich starań wyrobiłem w sobie odpowiednie podejście do 
marksizmu i leninizmu nie jak do dogmatu, ale praktycznego oręża oraz umiejętność 
rozpoznawania kryteriów prawdy nie w abstrakcyjnej teorii, ale w konkretnej praktyce 
koreańskiej rewolucji. W tym okresie z wielkim zapałem czytałem "Manifest Ko-
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munistyczny", "Kapitał", "Państwo i rewolucja", "Płatna praca i kapitał" oraz inne dzieła 
klasyków marksizmu-leninizmu, a także poświęcone im książki. 

Oprócz literatury politycznej czytałem wiele rewolucyjnych utworów literatury pięknej. 
W szczególności interesowały mnie utwory Gorkiego i Lu Sinia. O ile w Fuszunie i 
Badaogou czytałem wiele takich książek o życiu w dawnych czasach, jak: "Legenda o 
dziewczynie Czhunhian", "Legenda o dziewczynie Sim Czhon", "Legenda o dowódcy floty 
Li Sun Sinie", "Podróż na zachód", to w Kirinie czytałem: "Matkę", "Żelazny strumień", 
"Modlitwę o szczęście", "Prawdziwą historię A-Kju", "Na brzegu rzeki Amnok", 
"Chłopiec-włóczęga" i wiele innych rewolucyjnych utworów oraz powieści o treściach po-
stępowych, które nawiązywały do rzeczywistości ówczesnych czasów. 

W latach późniejszych, w okresie antyjapońskiej walki zbrojnej, kiedy byliśmy 
wystawieni na surowe próby, jak "Trudny marsz", czerpałem siłę i odwagę z takich 
rewolucyjnych opowiadań i powieści, jak: "Żelazny strumień", przeczytany w latach nauki 
w Kirinie. Literackie utwory odgrywają wielką rolę w kształtowaniu się światopoglądu 
człowieka. Oto dlaczego przy każdym spotkaniu z pisarzami mówię im, że należy więcej 
tworzyć rewolucyjnych romansów i powieści. Obecnie nasi pisarze tworzą niemało 
znakomitych, rewolucyjnych utworów. 

Pobudzeniu naszego światopoglądu sprzyjała także bezpośrednia znajomość 
niesprawiedliwych, społecznych zjawisk, jakie występowały w owym tragicznym okresie 
życia naszego narodu. 

Wówczas wśród emigrantów przybywających z Korei do Mandżurii było wielu takich, 
którzy przejeżdżali przez Kirin i kierowali się do innych rejonów. Mieliśmy zatem częste 
okazje słyszeć od nich o ponurej rzeczywistości w naszym kraju. 

Przybysze, przeprawiwszy się przez rzekę Amnok, przejeżdżali południowo-
mandżurską linią kolejową z Dandongu do Czangczuna, a stąd magistralą Dongzi do 
Północnej Mandżurii lub przez Kirin magistralą Kirin - Ji-chang, w bliżej położone górskie 
pustkowia, a także od Mukdenu linią kolejową Mukden - Haiłun i Kirin - Hweryong, do 
Dunhua, Emu, Ningari. 

Wielu Koreańczyków można było spotkać w zimowe mrozy i wczesną wiosną na 
kirińskim dworcu i w hotelach miejskich. Wśród nich byli ludzie, którzy musieli przeżyć 
najrozmaitsze męczarnie i niedole. 

Pewnego dnia razem z moimi towarzyszami poszliśmy do teatru, aby obejrzeć chińską 
operę czansi. Po przedstawieniu główna wykonawczyni recytująca poemat, podeszła do 
nas z zapytaniem, czy ktoś z nas nie zna człowieka o nazwisku Czwe, który - jak dodała – 
jest jej narzeczonym. Zdziwiliśmy się, że artystka mówi po koreańsku. Przecież w Korei 
nie znane było takie widowisko jak opera chińska. Nazywała się Ok Bun. Pochodziła z 
koreańskiej prowincji Kyongsang. Pewnego dnia jej ojciec spotkał się z sąsiadem przy 
kieliszku i obaj ustalili, że jeśli jednemu z nich urodzi się syn, a drugiemu córka, to ich 
połączą węzłem małżeńskim. A jeśli u obydwu przyjdą na świat synowie lub córki, to 
uczynią ich siostrami lub braćmi. I - jak na zamówienie - w jednej rodzinie urodził się syn, 
w drugiej - córka. 

W dowód ich zaręczyn rozerwano jedwabną chustkę na dwie części i każdy z nich 
wziął połowę ze sobą. Byli biedni i w poszukiwaniu środków do życia po jakimś czasie 
musieli opuścić rodzinną wieś. Rodzina chłopca ulokowała się w Kirinie, gdzie udało się 
jej zdobyć mieszkanie. Syna posłano do wenguańskiej średniej szkoły. Rodzina ta miała 
niewielką fabryczkę oczyszczania ryżu i potrafiła sobie zapewnić godne życie. Inaczej 
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potoczyły się losy rodziny dziewczynki. Dotarła ona do Danduna. Gdy skończyły się jej 
wszystkie pieniądze zabrane na drogę, musieli sprzedać małą wtedy jeszcze córkę Ok Bun 
Chince. Następnie została ona zmuszona, pod batem, do wyuczenia się zawodu artystki w 
chińskiej operze. A kiedy osiągnęła wiek dojrzały, zapragnęła spotkać się z chłopcem, 
którego rodzice w kraju wybrali jej na narzeczonego. Za każdym razem, kiedy 
występowała w nowym rejonie, po kryjomu przed właścicielką odwiedzała Koreańczyków 
i zwracała się do nich z tym samym pytaniem. 

W tym dniu miało miejsce wzruszające spotkanie między artystką Ok Bun i 
narzeczonym - chłopcem, który uczył się w wenguańskiej średniej szkole. Ok Bun 
odmawiała kontynuowania pracy w charakterze artystki. Chciała bowiem zostać z tym, 
który był jej przeznaczony na męża. Ale chińska właścicielka wędrownego zespołu 
teatralnego zażądała ogromnej sumy pieniędzy, jako rodzaj wykupu dziewczyny. Tak więc 
Ok Bun obiecała chłopcu wrócić do Kirinu, kiedy za kilka lat zaoszczędzi taką sumę, która 
wystarczy jej na wykupienie siebie. 

Będąc świadkami tej tragedii, serce moje zalewało się krwią, pałało gniewem i 
oburzeniem. Uczniowie zasypali nieludzką chińską właścicielkę, uznającą tylko pieniądze, 
gniewnymi, obelżywymi słowami, nazywając ją "żmiją". 

Życie w dużym mieście, gdzie setki tysięcy ludzi w walce o egzystencję oblewało się 
potem, nie można było ukryć biczu społeczeństwa klasowego. 

Któregoś letniego dnia w palącym słońcu wracaliśmy z towarzyszami ze wzgórza 
Beiszan. Po drodze byliśmy świadkami scenki ulicznej, w której ryksiarz kłócił się z 
jakimś człowiekiem. Widocznie ten ostatni dał za mało pieniędzy za przejazd. Ryksiarz, 
wyciągnąwszy rękę i powołując się na istniejący układ "trzech narodowych zasad" żądał 
większej zapłaty i utrzymywał, że teraz należy zwracać wielką uwagę na "narodowy 
dobrobyt". Zamiast zwiększyć opłatę bogacz zawołał: 
 - Ty znasz tylko "trzy narodowe zasady", a nie znasz "pięciu konstytucyjnych praw", i 
uderzył ryksiarza trzciną. 
 Oburzeni uczniowie natarli na bogacza i zmusili go do tego, żeby ryksiarzowi jeszcze 
trochę dopłacił. 

Takie doświadczenia wywoływały u nas niezadowolenie i zwątpienia - dlaczego świat 
jest tak urządzony, że jedni jeżdżą rikszami, a inni zmuszeni są do tego, by ich pchać. 
Jedni żyją wystawnie we wspaniałych domach, z dwunastoma bramami, a inni żebrzą, 
prosząc o łaskę. 

Rewolucyjny światopogląd kształtuje się w sytuacjach, kiedy człowiek zaczyna 
uświadamiać sobie swoje klasowe położenie i swoje interesy, przenika nienawiścią do klas 
wyzyskujących i gotów jest do obrony interesów swojej klasy, a następnie wstępuje na 
drogę rewolucji z postanowieniem zbudowania nowego społeczeństwa. 

Czytając klasyków marksizmu-leninizmu i inne rewolucyjne książki, zacząłem 
uświadamiać sobie swoje klasowe położenie, a następnie zapoznając się ze społecznymi 
zjawiskami upewniałem się w ich głębokich nierównościach. Narastała we mnie nienawiść 
do klas wyzyskujących oraz do eksploatatorskiego społeczeństwa, i w efekcie wszedłem na 
drogę walki z postanowieniem dokonania przeobrażeń i przebudowy świata. 

Im więcej czytałem dzieł Marksa i Lenina, im bardziej zagłębiałem się w nich, tym 
mocniej pałało we mnie dążenie, aby jak najszybciej upowszechniać wśród uczącej się 
młodzieży ich rewolucyjne teone. 

Pierwszym studentem, z którym się zaprzyjaźniłem w średniej szkole "Juwen", był 
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koreański uczeń K won The Sok. W początkowym okresie mojej nauki było tylko czterech 
koreańskich uczniów w całej szkole. Spośród nich tylko on i ja wykazywaliśmy 
zainteresowanie młodym ruchem komunistycznym. Pozostali dwaj nie interesowali się 
żadnym ruchem politycznym. Uznawali tylko pieniądze. Myśleli tylko o jednym, aby po 
promocji zająć się prowadzeniem interesów. 

Obaj z Kwan The Sokiem mieliśmy identyczne aspiracje i byliśmy zgodni w ocenie 
społeczeństwa. Dlatego też od pierwszego dnia łatwo się zaprzyjaźniliśmy. Wśród 
chińskich studentów moim przyjacielem stał się Zhang Xin-min. Potrafił spędzać ze mną 
wiele czasu i często dyskutowaliśmy na tematy polityczne. Rozmawialiśmy o różnych pro-
blemach, poczynając od nierówności społecznych, a kończąc na reakcyjnym charakterze 
imperializmu, agresywnym ekspansjonizmie japońskich imperialistów w Mandżurii i 
zdradzieckich działaniach kuomintangowców. 

Marksizm-leninizm w Kirinie był wciąż tylko przedmiotem nieobowiązkowym, według 
uznania młodzieży i studentów. Jedni tylko z ciekawością kartkowali klasyków - 
"Zobaczymy co to za osobo wość ten Marks, który ma być wybitnym człowiekiem", a inni 
tylko myśleli "Jeżeli nie wiesz co to takiego marksizm, to znaczy, że nie nadążasz za 
prądem czasów". 

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w Huadianie, najpierw organizowałem w 
średniej szkole "Juwen" tajne kółka czytelnicze dla kilku towarzyszy o bliskich sobie 
poglądach. Misją i celem tego kółka było uzbrojenie postępowych młodych ludzi w idee i 
teorię marksizmu-leninizmu. Organizacja ta rozrastała się w niezwykłym tempie, a później 
rozprzestrzeniała się także w innych szkołach w mieście - w wenguańskiej szkole średniej, 
w żeńskiej średniej szkole Nr l i Nr 5, w szkole pedagogicznej i w szeregu innych 
instytucjach naukowych Kirinu. 

W efekcie powiększania się ilości członków kółka czytelniczego, otrzymaliśmy jeden z 
pokojów przy młynie oczyszczania ryżu, prowadzonym przez zwolenników ruchu 
niepodległościowego. Zorganizowaliśmy także wraz z członkami Towarzystwa 
Koreańskich Uczniów w Kirinie bibliotekę, którą sami zarządzaliśmy. Teraz mamy 
biblioteki wszędzie. Jeśli podjęta zostanie właściwa decyzja, to powstanie tak wielka 
biblioteka jak Narodowy Pałac Nauki. Ale w ówczesnym czasie urządzić bibliotekę tylko 
naszymi siłami, samymi gołymi rękami nie było łatwo. Trzeba było kupować książki, 
ustawiać odpowiednie półki, zdobywać stoły i krzesła, a nie mieliśmy na to pieniędzy. 
Dlatego co niedzielę trzeba było Wynajmować się do pracy przy budowie kolei - przenosić 
podkłady na plecach i dźwigać żwir z nabrzeży rzeki. A uczennice pracowały przy 
oczyszczaniu ryżu w miejscowej łuszczarni. I tak, z trudem zarabialiśmy grosz po groszu i 
kupowaliśmy książki. 

Urządziliśmy tym sposobem bibliotekę, także z oddzielną półką na poufne zbiory, gdzie 
trafiały książki specjalne, o treści rewolucyjnej. Aby zdobyć czytelników wywieszaliśmy 
w różnych punktach miasta ogłoszenia z krótkimi ale interesującymi treściami książek. 
Uczniowie na wyścigi zaczęli przychodzić do naszej biblioteki. 

Dla przyciągnięcia do biblioteki czytelników, postaraliśmy się także o powieści 
romantyczne. Liczni chłopcy i dziewczęta przychodzili, aby przeczytać właśnie powieści o 
miłości. Tym sposobem, rozbudzając w nich zainteresowanie książkami, zaczęliśmy im 
pożyczać jedną po drugiej książki poszerzające wiedzę społeczną. Kiedy czytając je, 
zaczęli stopniowo coraz bardziej poszerzać swą świadomość, pożyczaliśmy im także prace 
klasyków marksizmu-leninizmu oraz powieści rewolucyjne ze zbioru poufnych książek. 
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Udostępniliśmy im również powieści Li Gwang Su, takie jak "Zmartwychwstanie", 
"Bezduszność", "Tropiciel". 

W przededniu pierwszomarcowego powstania Li Gwang Su sporządził w Tokio zarys 
"Deklaracji o niepodległości 8 lutego". Zaangażowany w ruchu niepodległościowym, 
napisał on wiele prac o postępowej treści, dlatego chłopcy i dziewczęta z entuzjazmem 
czytali jego powieści. Ale w późniejszym okresie odszedł on od swych zasad i porzucił 
pisanie prac o wartości wychowawczej, i w końcu napisał tak reakcyjną powieść, jak 
"Żona rewolucjonisty". Po utworzeniu Antyjapońskiej Partyzanckiej Armii, stojąc na czele 
jej oddziału, skierowałem się do południowej Mandżurii i po drodze zarządziłem krótki 
postój w Fuszunie, gdzie przeczytałem tę właśnie powieść. "Żona rewolucjonisty" 
przedstawia pospolite życie pewnej kobiety. Kiedy 
jej mąż, komunista, jest przykuty do łóżka chorobą, ona nawiązuje stosunki miłosne ze 
studentem medycyny, który przychodził leczyć chorego męża. Tak więc książka o 
skandalicznym życiu kobiety obliczona była od początku do końca na sponiewieranie 
komunistów i skompromitowanie ruchu komunistycznego. 

W soboty lub niedziele zbieraliśmy się często w kirińskim kościele lub w parku Beiszan 
i dzieliliśmy się swoimi wrażeniami z przeczytanych książek. Na początku byli i tacy 
uczniowie, którzy występowali z opowiadaniami przeczytanych treści powieści o miłości. 
Ale zgromadzeni tam w celach poważniejszych, zażądaliśmy zaprzestania tych błahych 
rozmówek. Po takim napiętnowaniu uczniowie pogrążeni dotąd w miłosnych opowieściach 
sami, dobrowolnie skierowali swoje zainteresowania ku czytaniu książek rewolucyjnych. 

"Gawędziarstwo" stało się jeszcze inną, nową metodą, jaką stosowaliśmy szeroko w 
celu większego propagowania rewolucyjnej myśli wśród młodych ludzi, studentów i 
szerokich mas. 

Pewnego dnia miałem ból gardła i trzeba było opuścić lekcję aby zrobić okład. 
Wracając ze szkoły zaglądnąłem na wzgórze Beiszan, a tam wokół ślepca siedziała masa 
ludzi i słuchała go. Podszedłem bliżej. Ślepiec niczym szaman zapowiadający duchowe 
przesłanie, wytrawnie i interesująco cytował z pamięci urywki ze starej książki "Trzy 
wojujące królestwa". Ze szczególnym entuzjazmem opowiadał bijąc w bęben, jak Zhu-ge 
Liang, stosując podstęp, jednym uderzeniem zdobywał pozycje wroga. 

I nagle przerwał opowiadanie w najbardziej interesującym miejscu i wyciągnął do 
słuchaczy rękę, prosząc o jałmużnę. W owych czasach Chińczycy wystąpienie takie 
nazywali tanszu ("gawędziarstwo"). Była to dobra metoda przyciągania mas. 

W późniejszym czasie również my takim sposobem rozpowszechnialiśmy idee 
rewolucyjne. 

Był wśród nas oryginalny chłopiec. Miał on barwny język, potrafił pięknie opowiadać i 
gawędzić. Pracował on z naszego polecenia wśród wierzących i potrafił odmawiać 
modlitwy lepiej od pastora, a także recytować Biblię z pamięci. Zleciliśmy mu zadanie 
uprawiania "gawędziarstwa". Okazało się, że robi to lepiej niż przy cytowaniu Biblii. 

W pokojach dla gości, i w parkach, gdzie zbierało się wielu ludzi, interesująco 
wygłaszał z pamięci opowiastki z pouczającą treścią, i za każdym razem otrzymywał 
wysoką ocenę. Ślepiec brał pieniądze za swoje "gawędziarstwo", a on ich nie brał. Za to, 
przerywając swoją "gawędę" w najbardziej interesującym momencie, występował z agi-
tacyjną mową, obiecując na drugi dzień, o określonej godzinie, kontynuować swoje 
opowiadanie. Następnego dnia ludzie co do minuty zbierali się w umówionym miejscu, 
aby usłyszeć zakończenie gawędy. 
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Spośród osób zaprzyjaźnionych ze mną, z którymi się poznałem dzięki właśnie 
książkom, głębokie wrażenie wywarł na mnie Pak So Sim. 

Na ruchliwej ulicy Kirinu była duża księgarnia "Xinwen Shushe". Po kilka razy w 
tygodniu wstępowałem do niej. Stałym nabywcą książek był w niej również Pak So Sim. 
Za każdym razem długo i z uwagą przeglądał półkę z książkami o treści społeczno-
politycznej. Poszukiwał dopiero co sprowadzonych książek. Często spotykaliśmy się w tej 
księgami. Był to człowiek szczupły, wysoki, o inteligentnym wyrazie twarzy . 

Kiedy wszedłem do księgarni razem z kilkoma studentami i kupowaliśmy mnóstwo 
książek do naszej biblioteki, był tak uprzejmy, że z ochotą, jakby kupował je dla siebie, 
doradzał nam jakie pozycje obowiązkowo należy kupić i przeczytać. A nawet mówił 
krótko o treści niektórych z nich. Tak więc książki doprowadziły do mojej przyjaźni z Pak 
So Simem. Kiedy udawałem się do szkoły w Dongtanie, odwiedzał mnie w moim 
mieszkaniu. 

Pak So Sim zanim tu trafił, mieszkał w Seulu. Był człowiekiem słabego zdrowia i z 
tego względu nie myślał o ruchu komunistycznym. Pisywał natomiast krótkie artykuły do 
gazet i czasopism. Jego artykuły prawdopodobnie były publikowane w gazecie "Hedżo 
Sinmun" (Morski przypływ - red.) i w czasopiśmie "Czosondżigwang" ("Świat Korei" - 
red.). Pomimo, że nie miał nic wspólnego z ruchem komunistycznym, z pogardą odnosił 
się do frakcjonistów. Był człowiekiem prawym, obdarzonym dużą wiedzą. Działacze 
różnych ruchów społecznych, trafiający do Kirinu, starali się go przeciągnąć, każdy na 
swoją stronę. 

Pak So Sim potrafił siedzieć do późnych godzin nocnych czytając "Kapitał", wydany w 
języku japońskim. Był zapalonym czytelnikiem książek. Jeśli nie miał pieniędzy, zastawiał 
w lombardzie nawet swoją odzież, ale książkę obowiązkowo kupił. Nie było w jego stylu, 
aby przeczytawszy kilka książek wyjaśniających prace klasyków marksizmu-leninizmu, 
podawać się za wielkiego teoretyka, ale był człowiekiem, który studiował prawie 
wszystkie ważniejsze dzieła Marksa i Lenina. 

Pak So Sim był dla mnie niezapomnianym nauczycielem, proponującym mi 
przeczytanie "Kapitału" i wyjaśniał jego treść. Zarówno w "Kapitale", jak i prawie we 
wszystkich dziełach Marksa, niemało jest miejsc trudnych do zrozumienia. On dał nam 
wyjaśniający wykład na temat "Kapitału". Dla zrozumienia prac klasyków potrzebne były 
popularne informatory o nich, i potrzebny był przewodnik. Pak So Sim rzetelnie spełniał 
taką właśnie rolę przewodnika. Był człowiekiem obdarzonym rzeczywiście dużą erudycją. 

Był przypadek, kiedy zwróciłem się do niego z prośbą aby opowiedział o twierdzeniach 
klasyków marksizmu-leninizmu dotyczących pojęcia proletariackiej dyktatury. Wyjaśnił 
mi tezy klasyków marksizmu-leninizmu, którzy interpretowali dyktaturę proletariatu pod 
różnymi kątami widzenia i w kontekście rozmaitych etapów rozwoju historycznego. 
Biorąc pod uwagę jego teoretyczne osiągnięcia i erudycję można go było nazwać 
koryfeuszem marksizmu. Jednakże było 
jeszcze coś, co leżało poza zasięgiem jego wiedzy. Coś, na co trudno było mu 
odpowiedzieć. 

Pewnego razu zapytałem go: "W książkach klasyków marksizmu-leninizmu mówi się, 
że klasowe wyzwolenie proletariatu należy przeprowadzić w pierwszej kolejności, a 
dopiero następnie wyzwolenie narodowe. Ale przecież w naszym kraju robotnicy i chłopi 
powinni przede wszystkim wyzwolić się od jarzma japońskiego imperializmu, i tylko 
wówczas mogą oni wyzwolić się pod względem klasowym. Czyż nie tak?". Nad tym 



 

 

131

131

zagadnieniem prowadzona była wówczas wśród naszych towarzyszy wielka dysputa. 
Dotychczas w klasyce marksizmu-leninizmu mało się ukazywało teoretycznych 

wyjaśnień dotyczących współzależności między klasowym i narodowym wyzwoleniem 
klasy robotniczej. Na temat narodowo-wyzwoleńczej walki w krajach kolonialnych było 
niemało zagadnień wymagających naukowego naświetlenia. Na moje pytanie Pak So Sim 
dał dosyć mętną odpowiedź. 

Zadałem mu jeszcze jedno pytanie: "W klasyce marksizmu-leninizmu w ogólnym 
ujęciu wskazuje się, że rewolucja w metropolii jest ściśle związana z rewolucją w krajach 
kolonialnych, i podkreśla się tylko znaczenie zwycięstwa rewolucji w metropolii. A jeśli 
tak, to weźmy na przykład nasz kraj. Czy nie oznacza to, że może on osiągnąć 
niezależność tylko wówczas, kiedy klasa robotnicza Japonii wyjdzie zwycięsko z 
rewolucji u siebie? Oznaczałoby to, że my powinniśmy siedzieć z założonymi rękami do 
czasu, aż ona tam zwycięży?" 

I na to pytanie Pak So Sim nie mógł odpowiedzieć. Przez pewien czas patrzył na mnie 
zdziwionymi oczyma. Potem powiedział, że linię międzynarodowego ruchu 
komunistycznego, akceptowaną powszechnie w świecie określa - jak czytamy w dziejach 
klasyków - zasada, iż należy stawiać klasowe wyzwolenie proletariatu przed wyzwoleniem 
narodowym oraz traktować walkę klasy robotniczej metropolii jako ważniejszą, niż 
narodowo-wyzwoleńczą walkę w krajach kolonialnych. 

Z dezaprobatą pokiwałem głową. Dla mnie było to niezrozumiałe. 
Jemu także było przykro i szczerze przyznał, że studiował marksizm-leninizm z czysto 
naukowego punktu widzenia, i nawet nie przychodziło mu na myśl, aby powiązać go z 
konkretną, rewolucyjną praktyką, z zagadnieniami dotyczącymi odzyskania niepodległości 
Korei oraz kwestią budowy komunizmu w Korei. 

Jego słowa w jakiś sposób zmartwiły mnie. Byłoby to zupełnie bez sensu, jeśli tak jak 
on mówił, studiuje się komunistyczną teorię tylko z naukowego punktu widzenia, w 
oderwaniu od praktyki. 

Największe przeżycia, jakich doświadczaliśmy z towarzyszami studiującymi w tym 
czasie postępowe idee marksizmu-leninizmu, związane były z różnicami między sytuacją 
w Korei i Rosji, w której została przeprowadzona Rewolucja Październikowa. Wszak my 
także postanowiliśmy, podobnie jak Rosjanie, przebudować społeczeństwo drogą 
rewolucyjną i wyzwolić kraj. 

Jak urzeczywistnić proletariacką rewolucję w takim kolonialnym kraju jak Korea, 
będącą zacofanym i półfeudalnym państwem? Jak utrzymać związek z rewolucjami w 
sąsiednich krajach, takich jak Chiny, zwłaszcza w warunkach, gdy w rezultacie okrutnych 
represji ze strony japońskiego imperializmu zmuszeni byliśmy opuścić Ojczyznę, i 
prowadzić walkę na chińskim terytorium? Jak wypełnić narodowy obowiązek wobec 
koreańskiej rewolucji i internacjonalistyczną powinność wobec rewolucji światowej? 
Życie wysunęło przed nami szereg złożonych zagadnień. 

W celu znalezienia prawidłowych odpowiedzi na te pytania potrzeba nam było wiele 
czasu i musieliśmy za to drogo zapłacić, zanim doszliśmy do prawidłowych odpowiedzi. 

W dniach moich studiów nad marksizmem-leninizmem byliśmy w bliskich kontaktach 
z Pak So Simem. Był on głęboko wciągnięty w moje rewolucyjne aspiracje. Wstąpił on do 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży oraz Komunistycznego Związku Młodzieży, i 
razem z nami, pełen poświęcenia, uczestniczył w pracy wychowawczej wśród dzieci i 
młodzieży. 
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Pomimo tego, że był człowiekiem rozmiłowanym w książkach, to jednak podjął 
zadziwiające postanowienie podjęcia pracy na praktycznej arenie. Wielki był jego 
entuzjazm. Ale on cierpiał na poważną chorobę. W późniejszym czasie skierowaliśmy go 
do Kałunu, aby leczył gruźlicę. Zbudował sobie szałas na brzegu rzeki Wukajhe, oddalonej 
około 5 li od Jiaiatuna. Sam sobie gotował strawę. Żył w samotności. 

W dniach, kiedy działałem w Kałunie i Wujiazi, wykroiłem trochę czasu i odwiedziłem 
go. Bardzo się z tego ucieszył. Dzieliliśmy się wspomnieniami z przeszłości i 
omawialiśmy mnóstwo zagadnień. 

Wówczas to po raz pierwszy pokazał mi fotografię swojej żony. Zdziwiłem się tym 
ogromnie, gdyż wtedy myślałem, że jego żona umarła, albo że jest rozwiedziony. Z tej 
fotografii patrzyła na mnie kobieta piękna, wykształcona, całkiem nowoczesna. Powiedział, 
że niedawno otrzymał od niej list z Seulu. 

- Dlaczego nie wziąłeś jej ze sobą tutaj? 
- Ona jest córką bogatych rodziców - odpowiedział. 
- A kiedy się żeniłeś, to nie wiedziałeś, że ona jest z bogatej rodziny? 

 W odpowiedzi na moje pytanie ciężko westchnął i powiedział, że po ożenku zmienił się 
jego światopogląd. 

Ta odpowiedź była dla mnie zbyt dziwną, i znów zapytałem, czy rzeczywiście 
zapomniał o niej. On powiedział otwarcie, że tak, że do tej pory uważał ją za zapomnianą, 
ale niedawny list zmusza go do częstego wspominania o niej. 
 I ja od serca zaproponowałem mu, że jeśli on ją kocha szczerze, to powinien ją 
sprowadzić do siebie. I jeszcze dodałem: 

- Jeśli nie możesz wychować nawet swojej żony, to jak można obalić stary świat i 
zbudować nowy? Jeśli będziesz razem z żoną, to fakt ten wpłynie na polepszenie twego 
samopoczucia i zdrowia. 

- Posłucham cię Song Dżu. Przecież to ty proponujesz. Ale moje życie niestety kończy 
się. Myślę, że swoje życie po prostu zmarnowałem. 

Nie miał dzieci. Ale nie było także majątku i spuścizny duchowej dla potomków. 
Powiedział, że postanowił poświęcić swoje życie studiowaniu marksizmu-leninizmu, i 
chciał koniecznie napisać książki służące interesom klasy robotniczej. Ale to mu się 
niestety, nie udało. Z goryczą użalał się, że kiedy był jeszcze w pełni sił uważał, że jest 
ignorantem i nie mógł pisać, a teraz, kiedy poznał prawdę, zdrowie nie pozwala już mu 
zająć się taką pracą. 

Jego słowa bardzo mnie zmartwiły. Był on oddany nauce, był tak gorliwym i 
dociekliwym erudytą. Jeśli by nie pogrążył się tylko w książkach, ale wcześniej wnikł w 
praktykę naszej walki, odniósłby zapewne sukces w postaci cennej teorii, która 
posłużyłaby realizacji rewolucyjnego dzieła klasy robotniczej, miałby on także praktyczne 
zasługi. Prawdziwa teoria rodzi się w praktycznej walce, i również w praktyce weryfikuje 
się jej prawidłowość. Praktyka ta, o której nam ani na minutę nie wolno zapomnieć - to 
niezależność Korei i szczęście naszego narodu. Niestety odszedł on od nas, dopiero co 
poznawszy prawdę. 

Żonę swoją z Seulu jednak sprowadził. Otoczyła go troskliwą opieką i pielęgnowała go 
do ostatnich chwil jego życia. Zdążył napisać przed śmiercią krótkie artykuły i notatki. 
Umarł w Kałunie. 

Starzy ludzie mówili: "Jeśliś rano poznasz prawdę, to nie będzie ci żal umrzeć 
wieczorem". Ale nam bardzo było żal, że taki człowiek jak Pak So Sim, który mógłby 
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zdziałać wiele, odszedł od nas, dopiero co poznawszy prawdę. 
Przebywałem w Kirinie ponad trzy lata. Miasto to jest drogim mojemu sercu. 

Pozostanie tym miejscem, które wywarło na mnie naprawdę niezatarte wrażenie. W tym 
mieście pojąłem marksizm-leninizm jako naukową teorię, i dzięki pomocnej roli tej teorii 
jeszcze mocniej przekonałem się o praktycznej prawdzie, wiodącej do niepodległości 
Korei i szczęścia narodu. 

Jeśli udało mi się szybko zrozumieć istotę nowego, ideowego prądu, to było to z 
pewnością efektem goryczy i gniewu, że urodziłem się jako syn narodu pozbawionego 
Ojczyzny. Ogromne nieszczęścia i cierpienia naszego narodu spowodowały, że 
przedwcześnie stałem się dojrzałym człowiekiem, nauczyły mnie samodzielności myślenia 
i śmiałego zdobywania się na odwagę. Głęboko w sercu odczuwałem los swojej znękanej 
cierpieniem Ojczyzny i swego narodu, traktując to jako swój własny los. Wzbudzało to we 
mnie wzniosłe uczucie narodowego obowiązku. 

W latach mojej działalności w Kirinie ukształtował się mój światopogląd i utrwalił się 
we mnie jako niezłomna wiara i ideowo-duchowy pokarm na całe moje życie. 

Nagromadzone i wypróbowane w Kirinie doświadczenia, pomogły mi w późniejszym 
okresie stworzyć podstawy samodzielnych idei rewolucyjnych. 

Nauka-to podstawowy proces, jaki obowiązkowo powinien przechodzić rewolucjonista. 
To niezbędna duchowa praca, której nie wolno przerywać ani na jeden dzień, jeśli 
pragniemy stworzyć duchowy fundament dla realizacji postępu i przeobrażenia 
społeczeństwa. Wychodząc ze zdobytych przeze mnie doświadczeń w trakcie poszukiwa-
nia postępowych idei w Kirinie, podkreślam także obecnie, że nauka stanowi podstawowy 
obowiązek rewolucjonisty. 

 
 

2. Nauczyciel Szan Jue 
 

Jesli Pak So Sim otworzył mi drogę do "Kapitału", to drogę do "Matki" - Gorkiego i do 
"Snu w czerwonej altance" utorował mi Szan Jue - nauczyciel literatury średniej szkoły 
"Juwen". 

Przypominam sobie, że rozpoczął on pracę w tej szkole w lutym 1928 roku. Całą szkołę 
obiegła wiadomość, że przyszedł nowy nauczyciel literatury - absolwent wydziału 
literatury angielskiej na Pekińskim Uniwersytecie. Uczniowie z przejęciem czekali na jego 
pierwszy wykład. Ale w sercach uczniów oczekujących nowego pedagoga kryła się także 
obawa. Niepokoiła nas myśl - co będzie, jeśli resort oświaty mianował agenta służb 
specjalnych wykładowcą literatury? Nawiasem mówiąc, wśród wykładowców średniej 
szkoły "Juwen" powołanych przez resort oświaty, niemało było niepewnych elementów 
współpracujących z kliką wojskową. 

Nie minęło wiele czasu od chwili, gdy Czan Xue-Liang, zgodnie z wytycznymi Czang 
Kai-szeka zamachał flagą Kuomintangu nad mandżurskąziemią. Służby specjalne Czang 
Kai-szeka rozciągnęły już swoje macki z Szenjangu do Kirinu. Kuomintangowscy agenci 
nie zdążyli jeszcze całkowicie położyć ręki na juwenskiej średniej szkole, ale postępowi 
nauczyciele i uczniowie szkoły, przepojeni nowymi ideami, byli pod stałą obserwacją 
soldateski i jej agentów. 

W takim to właściwym czasie skierowano do nas nowego wykładowcę. Było więc 
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całkowicie naturalne, że wychowankowie z napięciem wyczekiwali jego lekcji. Nowy 
nauczyciel już po pierwszej lekcji rozwiał wszystkie podejrzenia uczniów i zyskał sobie 
wśród nich popularność. 

W ciągu jednej godziny potrafił w sposób klarowny wyłożyć nam skomplikowaną 
fabułę złożonego z 230 rozdziałów "Snu w czerwonej altance". Był tak biegły i sprawny w 
wyjaśnianiu podstawowych problemów w utworze, splatając jego główne wątki z 
ważnymi szczegółami życiowymi, że ta wielka umiejętność narratora pozwoliła nam od 
razu w pełni i dogłębnie pojąć sens powieści, jej życiową logikę i proces obumierania 
pewnej szlacheckiej rodziny, gdzie niepodzielnie panowała patriarchalna tradycja. 

Gdy po lekcji wyszedł z klasy, wśród uczniów rozległy się pełne zachwytu okrzyki, że 
nowy nauczyciel okazał się wielce utalentowanym człowiekiem. 

Bardzo obszernie wypowiadał się na temat samego utworu, ale o autorze mówił 
niewiele. Następnego dnia spotkałem go spacerującego wokół boiska i poprosiłem go, aby 
mi coś więcej opowiedziało Cao Xue-ginie, autorze powieści. Powiedział, że pominął 
biografię pisarza ze względu na brak czasu, i że uważa za całkowicie naturalne, że ja o to 
pytam. Opowiedział mi szczegółowo o życiu Cao Xue-gina oraz o historii jego rodziny. 

Po jego wyjaśnieniach zadałem mu parę pytań na temat współzależności między 
pochodzeniem pisarza i klasowym charakterem utworu. Na moje pytania udzielił mi 
również jasnych odpowiedzi. Zaznaczył, że jest to jego osobiste zdanie. I dodał: 
 - Jest faktem, że pochodzenie pisarza może mieć wpływ na klasowy charakter jego 
utworów, ale czynnikiem decydującym, określającym charakter jego dzieła, jest nie 
pochodzenie autora, lecz jego światopogląd. 

Jako przykład wziął samego Cao Xue-gina. Pisarz – powiedział - pochodził z rodziny 
szlacheckiej, cieszącej się łaskami cesarza Kangxi, i wyrastał on w komfortowych 
warunkach, ale ponieważ wyznawał postępowy światopogląd, potrafił w sposób 
artystyczny stworzyć opis feudalnych Chin w okresie ich dezintegracji i ukazać ich 
nieuchronny upadek. 

Bardzo dobrze, że ty, Song Dżu, przyszedłeś do mnie - powiedział z aprobatą. Jeśli 
napotkasz na coś niezrozumiałego lub będziesz chciał otrzymać dodatkowe wyjaśnienie 
czegokolwiek, to bez wahania i bezzwłocznie zwracaj się o pomoc do nauczyciela. Takie 
powinno być podejście ucznia w poszukiwaniu wiedzy. Możesz zadawać mi pytania o 
każdej porze i w każdym miejscu. Zadawaj jak najwięcej pytań. Lubię takich uczniów, 
którzy wiele pytają. 

Spodobały mi się jego słowa - "Jak najwięcej pytań”. Trzeba powiedzieć, że jeszcze w 
latach uczniowskich w podstawowej szkole znany byłem jako uczeń zadający wiele pytań. 
Także w średniej szkole "Juwen" wciąż niepokoiłem nauczycieli licznymi pytaniami. 

Szan Jue powiedział, że ma "Sen w czerwonej altance" i krótką biografię Cao Xue-gina, 
i że w dowolnym czasie mogę czytać te książki, jeśli tylko zechcę. Tak więc miałem 
szczęście być pierwszym gościem w jego mieszkaniu. 

Mój dziadek często mawiał, że nie jest godnym polecenia to, aby uczeń bywał w domu 
nauczyciela. Podobnego zdania byli także i inni ludzie starsi. Co tu ukrywać - tacy ludzie 
byli wśród przedstawicieli starszego pokolenia, które wyrastało chodząc do prywatnych 
szkół, i ucząc się w nich na wierszach z podręcznika "Tong mong sonsub" (pierwszego 
podręcznika dla chłopców - red.). 

Zwolenników poglądów dziadka na tę kwestię spotkać można było także wśród tych 
dorosłych, którzy uważali się dzięki nowoczesnej edukacji, za "cywilizowanych". Ludzie 
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ci mówili, że "Jeśli uczeń często zagląda w życie prywatne nauczyciela, to traci dla niego 
respekt. Nauczyciel winien utwierdzać w swych wychowankach przekonanie, że jest on 
kimś w rodzaju świętego, który nie je, a nawet nie moczy się. Wówczas on może mieć 
prawo uczyć innych. Dlatego powinien on żyć odgradzając się całkowicie parawanem". 
Takie było zdanie mojego dziadka z czasów, kiedy mój ojciec chodził do wiejskiej szkoły . 

Szkołę tę nazywano wówczas sunhwaskim sodang. Nauczał tam niejaki Kim Dżi Song. 
Beznadziejnie wprost lubił wypić. Przy wódce zapominał on o wszystkim - nie był sobą. 
Ojciec wówczas był starostą klasowym. Nauczyciel prawie każdego dnia zmuszał starostę 
aby biegał po wódkę. Z początku ojciec słuchał go, był mu posłuszny. Ale pewnego razu 
ojciec zobaczył go kompletnie pijanego, w brudnym rowie, do którego on wpadł w drodze 
ze szkoły do domu. Od tego dnia ojciec zmienił zdanie. 

Pewnego dnia nauczyciel dał mojemu ojcu znowu wielką butelkę w tym samym celu co 
zwykle. Zaraz po przekroczeniu progu szkoły, ojciec rzucił zaraz za bramą tę butelkę na 
skały i rozleciała się ona na drobne kawałki. Wrócił i powiedział nauczycielowi: 
 - Gonił mnie tygrys, upadłem na kamienie i butelka mi się rozbiła... 
 Nauczyciel zdumiony taką bzdurą z gorzkim uśmieszkiem rzekł: 

- To znaczy, że tygrys z góry Pektu dotarł aż do Mangyongde. Jakże hańbiące musi być 
dla mnie to, że ty Hyong Dżik musiałeś uciec się do kłamstwa wobec mnie. Źle postąpiłem, 
że posyłałem cię po wódkę. Od tego czasu nauczyciel przestał się upijać. 

Ale chociaż mentor pożegnał się z piciem, to w pamięci mojego ojca głęboki ślad 
pozostawił widok nauczyciela, który upity leżał w rowie i roztaczał wokół siebie odór 
wódki. Historia ta była źródłem przekonania dziadka, że nauczyciel może umacniać swoją 
pozycję pedagoga tylko, kiedy prowadzi życie za parawanem. 

Ale zanim jeszcze nauczyciel Szan Jue zdążył odgrodzić się od ludzi parawanem, udało 
mi się wtargnąć w głębię jego życia, która nie była nikomu znana. 

Na półkach jego biblioteki stały setki książek. Była to najbardziej wywierająca wrażenie 
biblioteka spośród tych, jakie dotychczas widziałem. Powiedziałbym, że był to prawdziwie 
wielki księgozbiór. Było tam wiele powieści w języku angielskim i sporo biograficznej 
literatury. Byłem zauroczony tym zbiorem. "Jeśli przestudiuję te wszystkie książki, które 
są tu na półkach, to uzyskam wiedzę większą niż dać może wykształcenie na uniwersytecie. 
Mam szczęście, że nauczyciel Szan Jue przyszedł do naszej szkoły!" Pogrążony w takich 
myślach brałem co popadło do ręki i zaglądałem do książek. 
 - Pozwólcie mi zapytać - zwróciłem się do nauczyciela – ile lat zapełniał pan te półki? 
 On z uśmiechem podszedł do półek i spojrzał na mnie uważnie, serdecznym 
spojrzeniem. 
 - Wydaje się, że około dziesięciu lat. 
 - A ile - według pana - potrzeba lat, aby te wszystkie książki przeczytać? 

- Jeśli będziesz pilny, to ze trzy lata. A jeśli nie - to nawet sto. – A jeśli ja obiecam 
przeczytać wszystkie te książki w ciągu trzech lat, to czy pan udostępni mi je wszystkie? 

- Z przyjemnością. Ale tylko pod jednym warunkiem. 
- Jeśli pozwoli mi je pan czytać - przyjmę wszystkie warunki. - Warunki są takie: 

Zostań Song Dżu pisarzem. Od dawna chciałem aby spośród moich uczniów wychować 
choć kilku pisarzy, którzy służyliby proletariackiej rewolucji. Może ty, Song Dżu, będziesz 
jednym z nich? 

- Dziękuję panu za tak duże zaufanie. Mówiąc otwarcie, to lubię szczególnie literaturę i 
uwielbiam pisarzy. Tylko nie wiem, czy po odzyskaniu niepodległości kraju wybiorę dla 
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siebie drogę rozwoju literackiego. Jesteśmy synami narodu pozbawionego Ojczyzny. Mój 
ojciec przez całe życie walczył o wyzwolenie kraju, nie zważając na trudności i umarł, nie 
doczekawszy się tej chwili. Ja postanowiłem kontynuować dzieło ojca i poświęcić się w 
przyszłości walce o niepodległość. To jest mój największy cel i ideał oraz wielka nadzieja. 
Tak więc walkę o wyzwolenie narodu uznaję za swoje posłannictwo. 

Oparty o bibliotekę nauczyciel z poważnym wyrazem na twarzy raz po raz kiwał głową. 
Podchodząc do mnie położył mi rękę na ramieniu i cicho powiedział: 

- "To wspaniale, Song Dżu! Jeśli walka o niepodległość jest twoim ideałem, to ja pod 
tym właśnie warunkiem otwieram bibliotekę dla ciebie". 

Tego dnia powróciłem od niego ze "Snem w czerwonej altance". Następnym razem 
pożyczył mi powieści Jiang Guang-ci "Na brzegu rzeki Amnok" i "Chłopiec tułacz". Z 
wielkim zainteresowaniem przeczytałem obie powieści. Niezatarte wrażenie wywarła na 
mnie w szczególności powieść "Na brzegu rzeki Amnok", której głównymi bohaterami 
byli - koreańska dziewczyna i chłopiec: Un Go i Li Meng Han. 

A potem pożyczyłem od niego "Matkę" - Gorkiego. W ten sposób układały mi się z nim 
szczególne stosunki poprzez książki i literaturę. Pożyczał mi każdą książkę o jaką go 
prosiłem. A książki, których nie było w jego bibliotece, starał się - nawet narażając się na 
kłopoty - uzyskiwać z innych źródeł. Tak bardzo się troszczył o mnie. Nie żałował straty 
swojego czasu dla mnie. A jako "odpłatę" za dostęp do książek obowiązkowo żądał 
wyrażania przeze mnie opinii o już przeczytanych. 

Wyrażaliśmy wspólnie nasze oceny utworu Gorkiego "Wrogowie" i powieści Lu Sinia 
"Modlitwa o szczęście". W ten sposób coraz częściej dochodziło między nami do 
podobnych dyskusji. W centrum naszych rozmów było zawsze zagadnienie: misja 
literatury. Wiele rozmów było o tym, czy odzwierciedla ona rzeczywistość, jak wpływa na 
rozwój społeczeństwa? 

Szan Jue określił literaturę jako światło, obdarzające człowieka intelektem. O ile 
maszyna podnosi na wyższy poziom produkcję, to literatura doskonali wartość człowieka 
uruchamiającego tę maszynę. 

Szan Jue ze szczególną sympatią odnosił się do Lu Sinia i jego utworów. Był on 
literackim przyjacielem Lu Sinia, jednym z członków kierowanego przez niego kółka. W 
czasie swojej działalności w literackim kółku Szan Jue napisał opowiadanie pt. "Obuch 
siekiery", o którym Lu Sin był jak najlepszego zdania. W opowiadaniu mówi się o 
mieszkańcach Luoshanu, którzy prowadzili walkę przeciwko feudalnym obyczajom. 
Według słów Szan Xiao-yuan, córki nauczyciela Szan Jue, Lu Sin przeczytawszy to 
opowiadanie wyraził jednak również swoje niezadowolenie. Zauważył bowiem, że w 
utworze brak jest literackiej ostrości. 

Pokonawszy niedojrzałość początkowego okresu twórczości, Szan Jue wydał w latach 
trzydziestych pod względem ideologicznym i artystycznym wręcz z perfekcją napisane 
utwory, takie jak powieść "Spisek", która zyskała pozytywną ocenę czytelników. W tym 
czasie powieść ta była drukowana odcinkami w czasopiśmie ukazującym się w prowincji 
Junnan. W latach osiemdziesiątych powieść ta ukazała się w Chinach, nakładem 
wydawnictwa "Literatura Narodowa". 

Oprócz tych utworów Szan Jue napisał powieści: "Włócznia" i "Problem psa". Po 
przejściu do pracy pedagogicznej nie przerywał swych twórczych prób jako pisarz. Było 
więc rzeczą naturalną, że zamierzał również mnie ukierunkować do pracy literackiej. 

Pożyczałem od niego również "Wybrane dzieła" Czen Du-xiu. Czen był jednym z 



 

 

137

137

założycieli Komunistycznej Partii Chin i przez pewien czas sprawował faktyczną władzę 
w partii. 

Z początku Szan Jue ociągał się z pożyczeniem mi tej książki, ponieważ obawiał się, 
czy nie ulegnę negatywnym wpływom prawicowej linii Czena. Szan Jue dodał, że przed 
jego wstąpieniem na Pekiński Uniwersytet Czen był dziekanem wydziału literatury i liczni 
wykładowy oraz studenci szczycili się, że Czen Du-xin był jednym z nich na tej uczelni. 

Przez pewien czas, mówiąc szczerze, ja też żywiłem wobec Czen Du-xiu coś w rodzaju 
uwielbienia. Tę fascynację odczułem po przeczytaniu wydawanego przez niego 
czasopisma "Nowa młodzież" oraz po pierwszych jego rozprawach. Ale teraz moja opinia 
o Czen Du-xiu zmieniła się - wyznał Szan Jue. 

Zdaniem Szan Jue popularność, jaką cieszył się Czen Du-xiu w okresie ruchu 4 maja 
oraz we wczesnym okresie komunistycznej partii upadła, ponieważ zaczął on opowiadać 
się za prawicowo-oportunistyczną linią. 

Oportunistyczne błędy Czeń Du-xiu przejawiały się przede wszystkim w jego podejściu 
do zagadnień chłopskich. Jeszcze w 1926 roku Stalin zwracał uwagę, że chłopstwo 
stanowi podstawową siłę w antyimperialistycznym froncie Chin, i jest najważniejszym, 
niezawodnym sojusznikiem klasy robotniczej. Jednak Czen Du-xiu zlekceważył chłopstwo. 
Bał się konfliktu chłopów ze środowiskiem tuhao (właścicieli ziemskich - red.) i wystąpił 
przeciw mieszaniu się chłopów do administracji oraz przeciw aktywnej samoobronie. 
Krótko mówiąc, chciał on ograniczyć walkę chłopów o ich własne interesy. 

Jego błąd polegał na tym, że pod pretekstem walki z imperializmem wystąpił przeciw 
rewolucji na wsi, ponieważ bał się, że burżuazja wyłamie się z rewolucyjnego frontu. Stało 
się na odwrót. Jego kapitulancka linia stymulowała zdradę rewolucji przez burżuazję. 

Taki był pogląd nauczyciela Szan Jue na Czen Du-xiu. Artykuły Czen Du-xiu, jak 
słusznie zauważył Szan Jue, zawierały elementy kapitulanctwa, które mogły wyrządzić 
ogromne szkody sprawie 
rewolucji. . 

Po przeczytaniu "Wybranych dzieł" Czen Du-xiu, przez wiele godzin prowadziliśmy z 
nauczycielem Szan Jue wymianę poglądów na kwestię chłopską. Rozmowa koncentrowała 
się na następujących punktach: podobieństwa i różnice w kwestii chłopskiej w rewolucji 
koreańskiej i chińskiej, co należy uwzględnić z leninowskiej strategii dotyczącej zagadnień 
chłopskich, jak pobudzić chłopów aby spełniali swoją rolę jako głównej siły rewolucji. 

Powiedziałem: 
 - Tak jak rolnictwo uważane jest za podstawę podstaw w kraju, tak również chłopstwo 
powinno być uznane za najważniejszy fundament kraju. 

Potwierdzając słuszność moich słów Szan Jue powiedział: 
 - Lekceważenie chłopstwa oznacza lekceważenie rolnictwa i ziemi. Dlatego rewolucja 
choć wysuwa szlachetny ideał, dozna niepowodzenia, jeśli zostaną zaniedbane problemy 
chłopstwa. 

Dodał jeszcze, że błąd Czen Du-xiu polega na tym, że zapomniał o tej zasadzie. 
Po tej rozmowie wreszcie upewniłem się, że nauczyciel Szan Jue jest komunistą. Także 

zapewne i on zrozumiał, że ja zajmuję się komunistyczną działalnością. Miał on 
zadziwiające wyczucie i zdolność trafiania w sedno sprawy. 

W 1926 roku Szan Jue wstąpił do Chińskiej Partii Komunistycznej. Kierował w 
rodzinnej miejscowości ruchem chłopskim. Był aresztowany przez kuomintangowską 
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reakcyjną klikę wojskową i przez ponad rok wiele przecierpiał w wojskowym więzieniu w 
prowincji Czekiang. Na początku 1928 roku zwolniono go za poręką i przy pomocy 
wojskowego lekarza, z pochodzenia Koreańczyka. Pod przybranym nazwiskiem Xie-
Zhong-wu przeniósł się do Mandżurii, i za wstawiennictwem Czu Tunania zaczął 
wykładać w juwenskiej średniej szkole w Kirinie. 

Od czasu, gdy wymieniliśmy poglądy na temat kwestii chłopskiej, często omawialiśmy 
wspólnie różne problemy polityczne. W tym okresie wśród młodzieży i studentów w 
Kirinie toczyły się ożywione polityczne dyskusje. Chiny przeżywały okres wielkiej 
rewolucji, a w Korei rozwój masowych ruchów był w pełni rozkwitu. Było więc mnóstwo 
problemów do przedyskutowania. 
 Właśnie w tym czasie wśród koreańskiej młodzieży gorąco dyskutowano na temat: 

- Jaka metoda jest lepsza - Li Dżuna czy An Dżung Guna? Wielu młodych ludzi, wśród 
nich także studentów, uważało iż decydujące znaczenie ma metoda walki An Dżung Guna. 

Zapytałem swego nauczyciela Szan Jue co sądzi o metodzie An Dżung Guna? 
Powiedział, że postępowanie An Dżung Guna jest oczywiście patriotyczne, ale metody 
jego walki są awanturnicze. Jego poglądy były zbieżne z moimi. Ja myślałem, że w walce 
przeciw agresji imperializmu japońskiego nie będzie można osiągnąć zwycięstwa, 
posługując się metodą terrorystyczną, zabijania jednego czy drugiego pionka, będącego w 
rękach kliki wojskowej. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko na drodze wychowania 
mas ludowych, rozbudzania ich świadomości i mobilizacji całego narodu do walki. 

Dzieliliśmy się z nim także poglądami na historię agresji japońskiego imperializmu w 
Korei, jego kolonialnej polityce w Korei, o jego agresywnych dążeniach w Mandżurii, o 
poparciu jakiego udziela tym dążeniom klika wojskowa oraz o konieczności solidarności i 
współpracy narodów Korei i Chin w walce przeciw imperializmowi i agresji. 

W tym okresie, wśród uczniów juwenskiej średniej szkoły rozgorzała wielka dyskusja 
wokół stanowiska Ligi Narodów w odniesieniu do sprawy rozbrojenia. Było niemało 
studentów żywiących iluzje w stosunku do Ligi Narodów. Dlatego napisałem artykuł, w 
którym uwypukliłem dwulicowość i oszukańcze posunięcia Ligi wobec zagadnienia 
rozbrojenia. Wielu studentów wyraziło swoje poparcie dla artykułu. Mój nauczyciel Szan 
Jue przeczytał go i skomentował, że mój pogląd jest właściwy. 

Od chwili przybycia Szan Jue do Kirinu utracił on kontakt z organizacją partii 
komunistycznej, ale wielokrotnie występował z odczytami poświęconymi takim 
postępowym pisarzom, jak Gorki, Lu Sin, a akcentem tych odczytów było szerzenie 
oświaty. 

Również na zaproszenie członków tajnego koła czytelniczego miał w niedziele wykłady 
w bibliotece szkolnej na temat" Wystąpmy przeciw imperializmowi". Reakcja studentów 
na tego rodzaju odczyty była nadzwyczajna. Powiedziałem mu o tym dla dodania mu 
zachęty. 

Dzięki postępowości swoich idei, wysokiemu poczuciu odpowiedzialności za 
wychowywanie dorastającego pokolenia, wielkiej erudycji, szczególnie w dziedzinie 
kultury i historii Wschodu i Zachodu wszystkich krajów i czasów, zasłużył sobie na 
uznanie wychowanków. 

Było oczywiste, że nie podobało się to reakcyjnym wykładowcom będącym na usługach 
soldateski, którzy w podły sposób starali się poderwać jego autorytet jako pedagoga. 
Studenci korzystający z poparcia i opieki wykładowcy Szan Jue, także stawali się 
przedmiotem oszczerstw i zniesławień z ich strony. 
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Jeden z takich wykładowców o nazwisku Fen usiłował zmusić dyrektora Li Guan-hana, 
aby wydalił koreańskich uczniów ze szkoły. A inspektor do spraw sportu Ma usiłował 
podburzać opinię przeciwko mnie, utrzymując jakoby koreańscy uczniowie wrogo odnosili 
się do chińskich nauczycieli. 

Szan Jue zawsze ujmował się za mną i osłaniał mnie. Nauczyciel języka angielskiego 
również z nieskrywaną wrogością odnosił się do uczniów, którzy wykazywali żywe 
zainteresowanie nowym, ideologicznym trendem myśli. Był on do szpiku kości 
przesiąknięty służalczością oraz z palącą pogardą odnosił się do narodów Wschodu, i to do 
takiego stopnia, iż utrzymywał, że Chińczycy w sposób niecywilizowany zachowują się 
przy stole, mlaskając podczas jedzenia. Ludzie Zachodu tak się nie zachowują. On sam był 
Chińczykiem, ale udawał, zachowywał się jak Europejczyk. 

Jego częste pokazy pogardy wobec "zacofania" Wschodu przybierały coraz 
poważniejszy charakter agresji. Bardzo nas to dotknęło. Tak więc kiedy przyszła na nas 
kolej pomagać kucharzom w stołówce, umyślnie przygotowaliśmy danie thań miań (rodzaj 
makaronu - red.) na obiad i zaprosiliśmy do stołu nauczycieli. . 

Danie było gorące i cała sala rozbrzmiewała odgłosami ssania i mlaskania. Nauczyciel 
języka angielskiego jadł również owo thań miań z głośnym mlaskaniem. Dmuchał z całych 
sił na to ogniste jedzenie i z wielkim trudem brał tę strawę do ust. Uczniowie widząc to, 
pokładali się ze śmiechu. Domyślił się, że danie to umyślnie zostało tak przygotowane, aby 
go ośmieszyć. Poczerwieniał po uszy i opuścił stołówkę. 

Po tej nauczce już nigdy nie mówił źle o narodach Wschodu. Nawiasem mówiąc, był on 
tak bardzo przesiąknięty duchem służalczości wobec Zachodu, że uczniowie nie byli 
zainteresowani jego lekcjami. 

Z początkiem 1929 roku jeszcze bardziej nasiliła się presja na Szan Jue ze strony 
reakcyjnych wykładowców. Pewnego razu mówiąc o sporcie przekonywał, że byłoby 
pożądane zachęcać tak wielu jak tylko jest to możliwe do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 
a nie pozostawiać tych ćwiczeń samym tylko sportowcom. Powiedział, że jest rzeczą złą, 
iż tylko gracze w koszykówkę zmonopolizowali dziedziniec na szkolnym boisku. 
Niezadowoleni z tego wystąpienia gracze, o skłonnościach chuligańskich, usiłowali napaść 
na niego, kiedy po lekcjach wracał do domu z pensjonatu szkolnego. W wyniku mojej 
interwencji członkowie Związku Młodych Komunistów i Antyimperialistycznego Związku 
Młodzieży powstrzymali ich przed popełnieniem chuligańskiego czynu, a potem ostro ich 
skarcili. 
 Nauczyciel literatury, gdy zobaczył uciekających napastników, westchnął tylko, 
mówiąc: "Ma wychował sobie wspaniałych fagasów". 

- Nie ma czego się dziwić. Jest to także jedna z form wali klasowej. Czyż nie, proszę 
pana? Musimy być przygotowani, że w przyszłości mogą być jeszcze ostrzejsze konflikty - 
powiedziałem. 
 - Tak. Masz rację - potwierdził moje słowa. – Przecież aktualnie zmagamy się z 
soldateską... 

W późniejszym czasie Szan Jue, starając się o ponowne przyjęcie do szkoły tych 
uczniów, którzy zostali wydaleni decyzją Urzędu Oświaty, sam został zwolniony ze 
stanowiska nauczyciela i odszedł ze szkoły średniej "Juwen". 

W tym czasie kierowałem masowymi organizacjami w Czangczunie i Kałunie. Kiedy 
wróciłem do szkoły, przybiegł do mnie Kwon The Sok i pokazał mi list nauczyciela Szan 
Jue. 
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W liście było napisane: "Wyjeżdżam pokonany w walce z kliką wojskową. Ale w 
przyszłości my ich zwyciężymy. Gdziekolwiek pójdę, drogi Song Dżu, będę ci słał moje 
najlepsze życzenia dla twojego ideału - przeżyć życie jako syn Ojczyzny i narodu". 

Takie były ostatnie słowa nauczyciela Szan Jue. Od tego czasu nie widziałem go. Tylko 
pewnego razu dowiedziałem się, że żyje. W 1955 roku przesłał mi swój artykuł 
"Historyczne stosunki między mną a marszałkiem Kim Ir Senem w jego młodości", a w 
1980 roku podarował mi "Zarys historii Chin". Czytając je wspominałem lata w średniej 
szkole "Juwen", kiedy dyskutowaliśmy o sytuacji w Korei i Mandżurii, o agresywnej 
polityce imperializmu japońskiego, o wspólnej walce narodów Korei i Chin. I przesłałem 
memu staremu nauczycielowi z głębi serca płynące wyrazy wdzięczności. 

Za każdym razem, kiedy odwiedzali nasz kraj przywódcy chińscy, zapytywałem o 
nauczyciela Szan Jue. Jednak spotkanie z nauczycielem, ku mojemu wielkiemu 
ubolewaniu, nie doszło do skutku. Słuszniej byłoby powiedzieć, że ja ze swojej strony nie 
spełniłem moralnego obowiązku jako byłego ucznia. Ale państwowa granica to rze-
czywiście dziwna i niezwykła rzecz. 

Szan Jue pracował jako profesor w Chińskim Ludowym Uniwersytecie w Pekinie i 
zmarł nagle w 1982 roku. 

W 1989 roku odwiedziła nasz kraj starsza córka mojego nauczyciela Szan Jia-Ian, która 
pracowała jako pracownik naukowy w Instytucie Dynamiki Chińskiej Akademii Nauk, a w 
1990 roku spotkała się ze mną jego trzecia córka Szan Xiao- Yuan. Nauczała ona w 
Chińskim Ludowym Uniwersytecie. 

Kiedy dostrzegłem na ich twarzach podobieństwo do mojego dawnego nauczyciela, z 
którym rozstałem się przed 60 laty, doznałem niepohamowanej radości. Czyż różnice 
narodowe mogą zmienić uczucia ludzkie? Przyjaźń nie zna barier w postaci koloru skóry, 
języka czy religii. Gdyby w pobliżu było boisko juwenskiej średniej szkoły, to bym narwał 
garść kwiatów bzu, kwitnącego tuż obok w szkolnym ogrodzie, i wręczając je obu córkom 
powiedziałbym: 

- Te oto kwiaty bardzo kochał wasz ojciec. Często spotykałem się z nim pod krzewami 
bzu. 

Po opuszczeniu Kirinu pracował on w Harbinie, Szanghaju, Pekinie, Hankou, 
Czuncynie, Ninsja, Junanie i w innych miejscowościach. Pracował z poświęceniem. 
Zajmował się również działalnością partyjną, pedagogiczną, kulturową i dziennikarską. 
Powiedział mi, że przez pewien czas był kierownikiem wydziału ogólnego 
Prowincjonalnego Komitetu Partii w Mandżurii. Przez całe swoje życie nigdy mnie nie 
zapomniał i zawsze był wiemy internacjonalnym uczuciom do mojej Ojczyzny - 
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 

Jego prochy spoczywają obecnie na Cmentarzu Męczenników na górze Babaoszan w 
Pekinie. 

Człowiek, który posiada swego mentora, życiowego przewodnika, którego może 
wspominać przez całe swoje życie - jest człowiekiem naprawdę szczęśliwym. I w tym 
właśnie sensie czuję się człowiekiem szczęśliwym. 

Ilekroć zatęsknię za moim nauczycielem Szan Jue, który pozostawił w mej pamięci o 
własnej młodości swój niezatarty ślad, to w wyobraźni, i w mym sercu stąpam i stąpam po 
ogrodzie średniej szkoły "Juwen". 
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3. Komunistyczny Związek Młodzieży Korei 
 

Dzięki aktywnej działalności członków Związku na rzecz Obalenia Imperializmu i 
tajnego kółka czytelniczego, w szybkim tempie upowszechniała się idea marksizmu-
leninizmu oraz dokonywały się jakościowe zmiany w świadomości wielu młodych ludzi i 
studentów. Postępowa ideologia pomagała im głęboko uświadamiać sobie swoją misję 
wobec historii i narodu. 

Kontynuując doskonalenie świadomości politycznej wśród młodych ludzi i studentów, 
jednoczyliśmy ich w różnych organizacjach. Tylko za pośrednictwem organizacji można 
było jeszcze szerzej upowszechniać idee marksistowsko-leninowskie, i w przyspieszonym 
tempie przygotowywać jej trzon kierowniczy. 

Swoją działalność rewolucyjną rozpocząłem właśnie od pracy w ruchu młodzieżowo-
uczniowskim. Przywiązywałem ogromną wagę do tego ruchu, ponieważ sam częściowo 
byłem jeszcze uczniem, ale przede wszystkim dlatego, że odgrywał on ważną rolę, i miał 
ważny wpływ na podnoszenie świadomości wśród robotników, chłopów i szerokich mas 
oraz ich zespalania wokół organizacji. 

Według marksistowsko-leninowskiej teorii, rola ruchu młodzieży i studentów podobna 
jest do roli mostu. Innymi słowy, ruch ten odgrywa rolę mostu w rozpowszechnianiu 
postępowych idei w uświadamianiu i w pobudzaniu mas oraz we wciąganiu ich do 
rewolucyjnego ruchu. My zaaprobowaliśmy tę teorię. 

W miarę pogłębiania się i rozwoju rewolucji, także w naszych poglądach i stanowisku 
zachodziły zasadnicze zmiany odnośnie roli uczącej się młodzieży w toku tego procesu. 
Wyszliśmy poza ramy dawnej koncepcji, która za siłę napędową rewolucji uznawała 
przede wszystkim robotników i chłopów. Określiliśmy więc w sposób nowatorski, że 
młodzież i studenci także stanowią w pełni dojrzałą, główną siłę w walce rewolucyjnej. 
Świadczy o tym droga, jaką przeszedł ruch młodzieżowo-uczniowski. 

W ważnych, historycznych wydarzeniach związanych ze szczytowymi momentami 
antyjapońskiej walki patriotycznej w naszym kraju do czasu jego wyzwolenia, takich jak 
Pierwszomarcowe Powstanie Ludowe, ruch 10 czerwca i studenckie demonstracje w 
Kwandżu17, młodzi ludzie z odwagą i brawurą szli w awangardzie i dzielnie walczyli. 
Dzięki siłom młodzieży zapoczątkowaliśmy nowy rozdział w historii ruchu 
komunistycznego i rozwinęliśmy 15-letnią antyjapońską walkę, w której młodzi ludzie i 
studenci stali się kręgosłupem i ostoją. Młodzież i studenci również w dobie obecnej 
odgrywają rolę siły uderzeniowej w naszej rewolucji. 

Można powiedzieć, że również w południowokoreańskiej rewolucji wiodącą siłę 
stanowi ucząca się młodzież, zwłaszcza studenci. Ta właśnie młodzież, mówiąc obrazowo, 
odegrała rolę systemu zapłonowego, który spowodował wybuch powstania 19 kwietnia18. 
Ona też była inspiratorką narodowego ruchu oporu w Kwandżu19(1980 r.) i swego rodzaju 
sztandarem przewodnim dla czerwcowego ruchu oporu, w wyniku którego została obalona 
władza "Piątej Republiki". 

Jest rzeczą znaną światu, że ucząca się młodzież stała w pierwszych szeregach ruchu 4 
maja, który Chińczycy uważają za początek nowego, demokratycznego ruchu. 
Naród koreański przechodził nieprzetartą jeszcze przez nikogo drogę, i w trakcie tego 
procesu nieprzerwanie zdobywał nowe doświadczenia. Bogate doświadczenia jego 
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długotrwałej i historycznej walki wskazują na to, że dawne teorie, które negowały rolę 
młodzieży, a które zarazem nie traktowały jej jako odrębnej warstwy społecznej, 
absolutnie nie odpowiadają warunkom naszego kraju. 

Do pierwszej połowy lat dwudziestych, w ruchu uczącej się młodzieży w Korei 
obserwowano pewne niedociągnięcia - chwiejna klasowa i antyimperialistyczna pozycja 
oraz zbyt słaby związek z masami. Przywódcy różnych ruchów wywodzili się w 
większości z inteligencji, i główną wagę przywiązywali przede wszystkim do działalności 
oświatowej. Zwracaliśmy dużą uwagę na zapobieganie podobnym niedociągnięciom w 
ruchu uczącej się młodzieży i studentów, i przykładaliśmy wiele wysiłków, aby wykonać 
skutecznie pierwszy krok. Ale kiedy postanowiliśmy założyć własną organizację i 
jednoczyć w niej uczącą się młodzież, pojawił się cały złożony kompleks problemów. 
Największą naszą trudnością stało się zagadnienie: jaką metodą i w jakiej formie utworzyć 
naszą organizację w warunkach funkcjonowania dotychczasowych organizacji 
młodzieżowych, założonych przez nacjonalistów i frakcjonistów. W Kirinie istniały już 
różne organizacje, takie jak: Kirińskie Towarzystwo Młodzieży, Kirińskie Towarzystwo 
Koreańskich Uczniów, Stowarzyszenie Dzieci oraz inne organizacje. 

Gdyby ich nie było, można by utworzyć nową organizację podobnie jak buduje się 
nowy dom na pustym miejscu. Ale nie można było całkowicie ignorować faktu, że 
prowadzona jest działalność z młodzieżą w już istniejących organizacjach o różnych 
kierunkach. 

Po poważnych dyskusjach postanowiliśmy ignorować te organizacje z istniejących, 
które mają tylko szyld i nie działają, i założyć nowe. Natomiast utrzymać te, które 
funkcjonują chociażby nie bardzo aktywnie, starać się uczynić je użytecznymi oraz 
wpływać na ich zreformowanie. 

Pierwszą organizacją utworzoną przez nas w Kirinie było Kirińskie Towarzystwo 
Koreańskich Dzieci. W Kirinie było już wówczas Stowarzyszenie Dzieci, założone przez 
nacjonalistów. Ale było ono tylko z nazwy, a koreańskie dzieci w Kirinie nawet nie 
wiedziały, że taka organizacja istnieje. W kwietniu] 927 roku w kaplicy Song Dżong Do 
założyliśmy Kirińskie Towarzystwo Koreańskich Dzieci. 

Razem z Kim Won U i Pak Ił Pha (Pak U Czhon) kierowałem odbywającym się tam 
zebraniem, na którym powołano do życia oddziały Towarzystwa: organizacyjny, 
propagandy, kultury i sportu, organizowane były także grupy w szkołach i rejonach. 

Historię tamtych zdarzeń zapewne dobrze pamięta Hwan Owi Hon, która uczyła się w 
kirińskiej żeńskiej szkole pedagogicznej i była odpowiedzialna za dział propagandy tego 
Towarzystwa. 

Towarzystwo to obejmowało wszystkie koreańskie dzieci w Kirinie, włączając dzieci 
robotników, chłopów, średnich i małych kupców, przedsiębiorców, jak również 
nacjonalistów. Celem Kirińskiego Towarzystwa Koreańskich Dzieci było wychowywanie 
dzieci w duchu idei antyjapońskich i uformowanie ich jako niezawodnej rezerwy rewolucji. 
W swoim programie, jako główne zadanie dla swoich członków Towarzystwo 
wyeksponowało nauczanie nowej, postępowej ideologii i propagowanie jej wśród 
szerokich mas. 

W maju tegoż roku przekształciliśmy Kirińskie Towarzystwo Koreańskich Uczniów w 
Towarzystwo Koreańskich Uczniów w Kirinie. Poprzednie Towarzystwo miało niemało 
członków i określone wpływy. Pierwotnie organizowane było w celu szerzenia przyjaźni 
wśród koreańskiej młodzieży i studentów, i znajdowało się pod opieką nacjonalistów. Song 
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Dżong Do był jednym z jego doradców. Kiedy zamierzaliśmy reorganizować KTKU w 
TKUwK, niektórzy towarzysze sugerowali, że pójdzie w rozsypkę, krytykując je, że jest 
organizacją służącą celom fraternizacyjnym i sterowaną przez nacjonalistów. Według ich 
zdania organizacja bazująca na nacjonalizmie w ostatecznym rachunku, niezależnie od 
tego, co by uczyniono, zostanie nacjonalistyczną. Istota takich twierdzeń zakładała 
odsunięcie nacjonalizmu, jako starego ideologicznego nurtu. 

W tych czasach miała miejsce ostra rywalizacja o to, kto ostatecznie zaskarbi sobie 
sympatię mas. Komuniści i nacjonaliści będąc wzajemnie wobec siebie w opozycji, starali 
się przyciągać masy na swoją stronę. Ale nawet wewnątrz samego komunistycznego ruchu 
istniały różne ugrupowania, które wychodziły ze skóry w podejmowaniu prób przyciągania 
ku sobie mas za wszelką cenę. I tak jeśli dzisiaj frakcja Seoul przejęła w swoje ręce 
kierownictwo Komunistycznego Związku Młodzieży Korei, to jutro Hwajopha w 
odpowiedzi na to założyła Haniańskie Towarzystwo Młodzieżowe, będąc w opozycji do 
swej poprzedniczki. Kiedy zaś pojutrze Hwajopha zorganizuje Powszechną Federację 
Robotników i Chłopów Korei, to frakcja Seoul ze swej strony przeciwstawiając się temu, 
założy Kyongsońskie Towarzystwo Robotników i Chłopów. Tego rodzaju postępowanie 
było na porządku dziennym. Stało się swoistą modą. Sekciarze nawet rywalizowali ze sobą, 
tworząc terrorystyczne bandy, których celem było krępowanie swobody ruchów innym 
frakcjom. 

Jednak my, komuniści nowego pokolenia, nie mogliśmy iść ich śladami. Jeśli byśmy 
zlekceważyli Kirińskie Towarzystwo Koreańskich Uczniów i założyli w Kirinie inną, 
nową organizację młodzieżową, naśladując metody sekciarzy, to wynikłby stąd 
skomplikowany problem w stosunkach z nacjonalistami, a co mogłoby spowodować 
rozłam w szeregach uczącej się młodzieży. Z każdego punktu widzenia byłoby to 
szkodliwe i nie przyniosłoby żadnych korzyści. 

Zaproponowaliśmy zatem wstąpienie do Kirińskiego Towarzystwa Koreańskich 
Uczniów i zachowując jego legalne funkcjonowanie, postanowiliśmy stopniowo 
przeobrażać go z fraternizującej organizacji w organizację rewolucyjną. Ja, jako komunista, 
zostałem jego honorowym przewodniczącym, ale niewiele uwagi zwracała na to admi-
nistracja chińskiej soldateski, gdyż Towarzystwo działało pod szyldem nacjonalistów. 
Przewodnicząc pracom tego Towarzystwa, zreorganizowałem go w Towarzystwo 
Koreańskich Uczniów w Kirinie. 

Zewnętrznie nowe Towarzystwo występowało jako organizacja promująca przyjaźń 
wśród koreańskiej młodzieży i studentów, ale w istocie rzeczy działało jako organizacja 
rewolucyjna, realizująca ideały Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. Przemianowując 
KTKU w TKUwK, i przekształcając go z czysto towarzyskiej organizacji w rewolucyjną, 
uzyskaliśmy cenne doświadczenie w ruchu młodzieżowo-uczniowskim. 

Od momentu kiedy zaczęły funkcjonować założone przez nas organizacje, zaczęła się 
zmieniać atmosfera w Kirinie. Przede wszystkim nie do poznania zmienił się sposób 
spędzania czasu w ciągu dnia dzieci i uczącej się młodzieży. Członkowie Kirińskiego 
Towarzystwa Koreańskich Dzieci oraz Towarzystwo Koreańskich Uczniów w Kirinie 
każdego dnia przeprowadzali poranne zbiórki w odpowiednich rejonach. A w niedziele 
wszyscy członkowie tych organizacji, mieszkający w mieście, udawali się zwykle na górę 
Beiszan, maszerowali z pieśnią na ustach po ulicach miasta, ustawieni w szeregach oraz 
urządzali zawody sportowe na placu gier i zabaw u podnóża Beiszama. 

W pracy z uczącą się młodzieżą i dziećmi stosowaliśmy różnorodne metody i formy 
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odpowiednio do ich gustu i poziomu świadomości. Wśród uczniów wchodzących w skład 
Kirińskiego Towarzystwa Koreańskich Dzieci niemało było synów i córek chrześcijan. 
Byli oni pod tak silnym wpływem swoich rodziców, że wierzyli jakoby na świecie 
faktycznie istniał Bóg. Nie było żadnego sposobu aby wyjaśnić im, że Boga nie ma i 
naiwnością jest wierzyć w jego istnienie. 

Pewnego dnia zaproponowałem nauczycielce koreańskiej szkoły podstawowej, 
znajdującej się pod naszymi wpływami, aby razem z uczniami wierzącymi w Boga poszła 
do kościoła na nabożeństwo. Zabrała je do kościoła, a następnie zaproponowała im, aby 
przez cały dzień modliły się, powtarzając: " Wszechmocny Boże, jesteśmy głodne. Daj 
nam chlebka i ciastek z ryżu". Ale nie dostały ani chleba, ani ciastek i wciąż były głodne. 
Następnie zaproponowałem tejże nauczycielce, aby poszła z uczniami na pszeniczne pola, 
z których plony zostały już zwiezione i zbierano już tylko pozostawione kłosy. Uczyniła 
tak jak jej doradziłem, i zdołali zebrać znaczną ilość kłosów. Potem je omłócili, upiekli 
chleb i rozdzieliła ona go między uczniów. Jedząc ten chleb zaczęli myśleć, że lepiej 
zdobywać sobie jedzenie pracą, niż wypraszać go u Boga modlitwami. 

Prosty przykład ukazuje, jak myślenie i świadomość młodzieży i dzieci można 
przeobrazić, zaś stare obyczaje odrzucić. 

Występowaliśmy przeciw temu, że uczniowie chodzą na nabożeństwa i nieustannie 
wychowywaliśmy ich tak, aby nie popadali we władzę przesądów. Ale nie mieliśmy na 
celu tępienia samej religii. Naszym celem było zapobieganie takim zjawiskom, w wyniku 
których młodzież i dzieci, ulegając wpływom religii i uznając najwyższą władzę Jezusa, 
stawałyby się pozbawione własnej woli i słabe duchowo, a tym samym byłyby 
bezużyteczne dla sprawy rewolucji. Ale przecież nie ma takiego prawa, które by zabraniało 
wierzącym brać udział w rewolucji. Natomiast młodzież i dzieci, które pozbawione są 
naukowej wiedzy o świecie, mogą ulegać negatywnym wpływom zawartej w religii 
doktryny biernego posłuszeństwa, i nie stawiania oporu. . 

Kiedy przybyłem do Kirinu, członkowie Towarzystwa Dzieci śpiewali psalmy, chodząc 
po ulicach. Tak silny był wpływ religii na młodzież i dzieci w tym kraju. Ale jak rzucić się 
na ogniowe gniazdo wroga z psalmami na ustach? Nam potrzebni byli nie śpiewający 
psalmy wierzący, a śmiali bojownicy, śpiewający hymn o ostatnim, zdecydowanym boju. 

Zatem szeroko rozpowszechnialiśmy wśród młodzieży i dzieci pieśni rewolucyjne. I 
wkrótce członkowie Towarzystwa Dzieci chodzący do niedawna po ulicach z psalmami na 
ustach, maszerowali teraz po mieście z zuchowatymi minami, śpiewając "Dziecięcą 
patriotyczną pieśń" i "Pieśń o Kirińskim Towarzystwie Koreańskich Dzieci". 

Z przedsięwzięć, które podejmowaliśmy po założeniu Kirińskiego Towarzystwa 
Koreańskich Dzieci oraz Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie, do tej pory nie 
uległy memu zapomnieniu seminaria z ojczystego języka, organizowane w czasie letnich 
wakacji tegoż roku. W seminariach tych brały udział koreańskie dzieci uczęszczające do 
chińskich szkół podstawowych, i wszystkie dzieci nie znające ojczystego języka. 
Większość z nich urodziła się w Mandżurii i znała lepiej chiński język niż koreański. 

W tym czasie wysunęliśmy hasło - "Koreańczycy powinni znać swoją Koreę!". Na 
seminariach wykłady prowadzili kolejno: Ke Yong Czhun, Kim Won U i Pak So Sim. Do 
tego czasu nie było u nas zawodowych nauczycieli. Aktywiści organizacji występowali w 
roli nauczycieli lub prelegentów. Po 20-dniowych seminariach wszyscy ich młodzi 
uczestnicy mogli czytać dziecięce czasopisma. 

W zależności od upodobań i zamiłowań młodzieży i dzieci Towarzystwa organizowały 
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dla nich pikniki na górze Lungtan oraz spacery po parku Jiangnan, dłuższe wycieczki do 
miejsc o historycznym znaczeniu i słynnych zabytków kultury oraz organizowaliśmy 
często wykłady, dyskusje, różne praktyczne zajęcia, oratorskie konkursy, czytelnicze 
konferencje, nauczaliśmy pieśni, rozwijaliśmy twórczość artystyczną, i inne różne 
przedsięwzięcia. 

W tym czasie wykorzystywaliśmy szeroko Park Jiangnan i Park Beiszan, jako miejsca 
naszych konspiracyjnych spotkań. Park Jiangnan położony był na pięknej wyspie, na rzece 
Songhua, przypominającej wysepkę Rungna w Phenianie. Kapitaliści Kirinu pięknie go 
urządzili na wzór ogrodu botanicznego i zbierali pieniądze od mieszkańców za wstęp do 
niego. Na polanie rosły ziemne orzechy. W parku tym często pod pozorem spaceru 
odbywaliśmy tajne zebrania. 

Park Beiszan stwarzał jeszcze dogodniejsze niż Park Jiangnan warunki dla tajnych 
zebrań. Park Jiangnan wykorzystywaliśmy w lecie, gdy tonął w gęstej zieleni, podczas gdy 
Park Beiszan można było swobodnie wykorzystywać we wszystkich porach roku. Beiszan 
był bowiem parkową strefą, gdzie zawsze zbierało się dużo ludzi, więcej niż gdziekolwiek 
indziej w Kirinie. Na górze Beiszan i wokół niej rozmieszczona była gęsta sieć punktów 
usługowych. Po obu stronach drogi wiodącej do góry Beiszan stały ustawione ciasnymi 
rzędami stołówki, restauracje, namioty, gdzie sprzedawano lody, znajdowały się sklepy z 
zabawkami, kioski tytoniowe, sklepiki galanteryjne, herbaciarnie, lokale rozrywkowe itp. 
Był tam także duży sklep, w którym sprzedawano specjalnie europejskie towary. 

Beiszan przyciągał do siebie uwagę ludzi nie tylko malowniczością swojej scenerii ale 
również dzięki licznym, słynnym zabytkom historycznym, takim jak świątynia Yaowang. 
W świątyni tej dokonywano składania ofiar "bogowi uleczania". 

W Kirinie każdego roku przez trzy dni - od 4 do 6 czerwca odbywały się obrzędy 
składania ofiar. Na Beiszanie, oficjalne ceremonie związane ze świętem narodzin "boga 
uleczania", odbywały się pod auspicjami prowincjonalnych władz. W tych imprezach brali 
udział nie tylko zwykli ludzie, ale także władze lokalne. Trzydniowy okres składania ofiar 
był okresem ustawowo wolnym od pracy. 
Podczas tych imprez policja ustawiała czasowo swe posterunki po wschodniej stronie 
szosy, u podnóża góry Beiszan. Przeprowadzała tam linię telefoniczną, a na górze 
rozmieszczała patrole policyjne dla zapewnienia porządku w sieci instytucji usługowych. 
Zorganizowany był nieustanny nadzór i kontrola dla zapobieżenia wybuchom pożarów od 
zaprószenia ognia, gdy zapalano wonności w świątyniach Yaowang, Guandi i Niangnian. 
W ciągu tych trzech dni obrzędów dorożkarze i riksiarze zarabiali dziesięć razy więcej 
pieniędzy niż w zwykłe dni. 

Kupcy uważali te trzy dni składania ofiar za najbardziej korzystny czas na robienie 
pieniędzy. Natomiast wpływowe i postępowe osobistości miasta, bardziej dalekowzrocznie 
myślący, wykorzystywały ten okres jako najbardziej sprzyjający dla pracy społecznej i 
oświatowej wśród mas lub prowadzenia kursów upowszechniania wiedzy ogólnej, 
sponsorowanych przez władze prowincjonalne. Wszędzie pojawiali się krzewiciele 
różnych profesji i wymachując pięściami wygłaszali namiętne przemówienia o 
patriotyzmie, moralności, estetyce, o bezrobociu, kulturze fizycznej, higienie itp. 
Rozgrywało się rzeczywiście zdumiewające widowisko, jakiego nie można było zobaczyć 
nigdzie indziej, jak tylko tu, na górze Beiszan. 

Wykorzystując to, że zbierają się tutaj tłumy, również i my wyjaśnialiśmy masom 
postępowe idee, albo też odbywaliśmy tajne zebrania. Podziemne pomieszczenia świątyni 
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Yaowang służyły nam jakby specjalne miejsce dla obrad. Zakonnik tej świątyni był 
człowiekiem, którego przeciągnęliśmy na naszą stronę. 

Podczas nauki w Kirinie często wygłaszałem publiczne odczyty, a czasami 
występowałem również w dyskusjach organizowanych przez nacjonalistów. O Dong Dżin, 
Li Thak i inni przywódcy Czongibu korzystając z ważnych, pamiętnych dat, jako "Dzień 
narodowego upokorzenia" (29 sierpnia), I marca, dzień narodzin Tanguna (3 października) 
itd., często urządzali publiczne odczyty i dyskusje dla rodaków, uczącej się młodzieży i 
dzieci z miasta. 

Członkowie Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie często sprzeczali się - 
"Czyje metody były słuszniejsze - Li Dżuna czy An Dżung Guna?" Ale jakkolwiek długo 
by się przekonywali wzajemnie, ich dyskusjom nie było końca. Dlatego latem tego roku, 
kiedy Kirińskie Towarzystwo Koreańskich Uczniów przemianowane zostało na 
Towarzystwo Koreańskich Uczniów w Kirinie, zorganizowaliśmy w kościele Son Dong 
Do dyskusję wokół tego zagadnienia z udziałem wszystkich koreańskich uczniów w tym 
mieście. Po tej dyskusji wzrosła znacznie świadomość młodzieży Kirinu. Po raz pierwszy 
zrozumiała ona, że terror nie służy właściwym celom, a tym bardziej petycja, natomiast 
wiara w pomoc innych mocarstw - to mrzonka i urojenie, i że trzeba znaleźć nową drogę 
dla osiągnięcia niepodległości Korei. 

W tym czasie na dyskusjach i czytelniczych konferencjach przeprowadzanych w 
Kirinie, szeroko rozważano zagadnienia związane z praktyką koreańskiej rewolucji. 

Ustaliliśmy, że corocznie pierwsza niedziela maja obchodzona będzie jako "Dzień 
Towarzystwa Dzieci". W tym dniu urządzaliśmy, w celu stworzenia atmosfery jedności, 
zawody sportowe koreańskiej młodzieży i dzieci miasta Kirinu, z udziałem ich rodziców, 
znanych wpływowych osobistości i działaczy ruchu niepodległościowego. 

Jednocząc takim sposobem uczącą się młodzież i dzieci wciągaliśmy je do pracy nad 
uświadamianiem i wychowywaniem mas. Nawet dziesięcioletni członkowie Towarzystwa 
Dzieci w czasie wakacji szli do najbliższych wsi Jiangdong, Liudamen, Xinatuń, 
Dahuanggon oraz innych miejscowości i szerzyli wiedzę wśród chłopów, zarazem po-
magając im w pracach na polu. 

W Kirinie często dochodziło do ostrych konfliktów frakcyjnych i niesnasek. Staraliśmy 
się więc jednoczyć i zespalać młodzież i dzieci, aby przynajmniej one odtąd zaczęły 
oddychać jednym wspólnym tchnieniem. Był to niewątpliwie nasz cenny sukces i spore 
doświadczenie. 

Wraz z aktywizacją działalności Kirińskiego Towarzystwa Dzieci i Towarzystwa 
Koreańskich Uczniów w Kirinie oraz marksistowsko-leninowskiego kółka czytelniczego, 
rosły szybko w Kirinie i jego okolicach rewolucyjne siły nowego pokolenia z ich trzonem - 
Związkiem na rzecz Obalenia Imperializmu. 

Dostrzegł to nawet japoński generalny konsul w Kirinie, i zaczął zwracać uwagę na 
naszą działalność. Przestraszony szybkim wzrostem nowych rewolucyjnych sił w Kirinie i 
jego okolicach, w oficjalnym raporcie do ministra spraw zagranicznych swojego rządu 
pisał, że siły te odznaczają się wysokim stopniem zorganizowania, i w przyszłości mogą 
stać się groźnym przeciwnikiem, w związku z czym faktowi temu należy poświęcić 
szczególną uwagę. 

My natomiast nie wchodząc w sekciarskie kłótnie i nie oglądając się na nic, ani na 
nikogo, szliśmy w gąszcz ludowych mas i samodzielnie torowaliśmy drogę rewolucji. Z 
uwagi na swoją frakcyjność Komunistyczna Partia Korei nie mogła zapewnić jedności w 
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swoich szeregach i była rozbita wewnętrznie, zaś nacjonalistyczne siły nie dysponowały 
odpowiednią zdolnością wykonawczą i nie potrafiły przenikać swoimi korzeniami do mas. 
Oto dlaczego japońscy imperialiści obawiali się nas bardziej niż ich. Wieść o tym, że w 
Kirinie pojawił się nowy ruch dotarła do Korei i Chin Wewnętrznych, nie mówiąc już o 
poszczególnych rejonach Mandżurii. Wiadomości te szeroko rozprzestrzeniały się, głównie 
za pośrednictwem młodzieży uczącej się w Kirinie i ich rodzin. 

Znaczna liczba młodych chłopców i dziewcząt przybywała do Kirinu z Korei, Japonii, 
Kraju Nadmorskiego oraz z różnych rejonów Mandżurii, w celu przyłączenia się do 
naszego ruchu. Przyjeżdżała do nas młodzież o najróżnorodniejszych przekonaniach 
politycznych, rozmaitej biografii i przynależności organizacyjnej - młodzi chłopcy z Armii 
Niepodległości, uboga młodzież studiująca w Japonii bez materialnego wsparcia, młodzi 
ludzie, którzy walczyli w Rosji z białogwardzistami, ci którzy skończywszy oficerską 
szkołę Huangpu brali udział w powstaniu w Guangzhou, chłopcy ukrywający się w 
różnych miejscach przed prześladowaniami kuomintangowskiej reakcji, zwolennicy 
Lenina, stronnicy Sun Jat-sena, wielbiciele Russo itp. 

W tym czasie dołączyli do nas także Kim Hyok, Czha Gwang Su, Kim Dżun, Czhe Su 
Hang, An Bung i inni. Instruowaliśmy i przyjmowaliśmy ich do Związku na rzecz 
Obalenia Imperializmu, a w wyniku tego rozszerzaliśmy sieć naszej organizacji w różnych 
szkołach miasta. 

W trakcie tego doszliśmy do wniosku, że koniecznym byłoby założenie takiej 
organizacji, która mogłaby obejmować więcej ludzi i miała szerszą sieć niż Związek na 
rzecz Obalenia Imperializmu. Mając to na uwadze, 27 sierpnia 1927 roku przekształciliśmy 
Związek na rzecz Obalenia Imperializmu w Antyimperialistyczny Związek Młodzieży, a 
następnego dnia utworzyliśmy z aktywu Związku na rzecz Obalenia Imperializmu 
Komunistyczny Związek Młodzieży Korei. Antyimperialistyczny Związek Młodzieży był 
nielegalną antyimperialistyczną i masową organizacją, kontynuującą bez zmian hasła i pro-
gram Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. Organizacja składała się głównie z 
koreańskiej młodzieży, ale wciągaliśmy do niej także młodzież chińską, zdecydowanie 
stojącą na pozycjach antyimperialistycznych. 

Antyimperialistyczny Związek Młodzieży położył ogromne zasługi w dziele 
jednoczenia i włączania szerokich mas i młodych ludzi o poglądach antyjapońskich do 
rewolucyjnych szeregów, a tym samym dla umocnienia masowej bazyantyjapońskiej walki. 

Organizacja ta obejmowała wenguańską szkołę średnią, kirińską średnią szkołę Nr l, 
kirińską średnią szkołę Nr 5, kirińską pedagogiczną uczelnię, kirińską żeńską średnią 
szkołę, Kirińską Wyższą Szkołę Prawa i wszystkie uczelnie miasta, na których studiowali 
Koreańczycy. Zapuściła także swoje korzenie w Jiangdongu, Xiantunie i na innych 
obszarach wiejskich wokół Kirinu, a także w powiatach Liuhe, Huadian, Xingjing i 
przylegających do nich rejonach. Jej sieć rozprzestrzeniała się na wszystkie miejscowości, 
gdzie przebywała młodzież koreańska. 

Po pewnym czasie Antyimperialistyczny Związek Młodzieży rozpoczął druk na 
powielaczu propagandowych materiałów. Wkrótce w soboty po lekcjach od razu 
udawaliśmy się do okolicznych wsi, aby jak tylko można najwięcej skupić młodzieży. Po 
wykonaniu odpowiedniej pracy wracaliśmy w niedzielę po południu. 

Komsomoł założyliśmy wkrótce po przeobrażeniu Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu w Antyimperialistyczny Związek Młodzieży z uwagi na to, że w ciągu 
niewiele dłuższego czasu niż półrocze w Kirinie, Fuszunie i ich okolicach rosły różne, 
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legalne i nielegalne masowe organizacje, przyciągające ku swoim szeregom uczącą się 
młodzież, i że z tego względu stało się palącą koniecznością utworzenie organizacji, której 
zadaniem byłoby kierowanie nimi w sposób ujednolicony. 

Utworzenie nowej awangardy młodzieży uzasadnione było potrzebami rozwoju 
młodzieżowego ruchu w tym okresie. Ponieważ ja utrzymywałem stosunki ze wszystkimi 
organizacjami, to również kontakty między nimi samymi utrzymywane były osobiście 
przeze mnie. Czwe Czhang Gol, Kim Won U, Kie Yong Czhun i inni także uczestniczyli w 
pracach organizacji uczącej się młodzieży, ale tylko jako indywidualni młodzi komuniści. 
 Utworzenie nowej, awangardowej organizacji stało się także naglącą potrzebą w świetle 
panującej wówczas sytuacji. 

W tym okresie japońscy imperialiści przygotowywali się w coraz szybszym tempie do 
inwazji na Mandżurię. Nasilili więc oni - ściśle współpracując na tym odcinku z chińską 
reakcyjną kliką wojskową - represje w stosunku do narodu koreańskiego i wyłazili wprost 
ze skóry, aby zdławić w Mandżurii antyjapońskie wystąpienia Koreańczyków i 
Chińczyków. 

Koreańska młodzież wszędzie podejmowała i rozszerzała walkę przeciw japońskiemu 
imperializmowi i reakcyjnej soldateski Chin. Sytuacja taka stymulowała naglącą potrzebę 
utworzenia organizacji o silnej awangardzie, zdolnej do zespolenia organizacyjnego 
młodych ludzi i studentów, przewodzenia im w jednolity sposób i właściwego 
ukierunkowywania ich na walkę. 

W świetle realnej sytuacji ruchu młodzieżowego, w którym zachodził proces rozłamu 
wskutek walki o hegemonię wśród sfanatyzowanych nacjonalistów i frakcjonistów, 
utworzenie awangardy powołanej, aby uchronić młodzież od kryzysu rozłamu i 
poprowadzić ją po słusznej drodze jedności i zwartości, postawiło przed komunistami 
nowego pokolenia epokowe zadanie, niecierpiące najmniejszej zwłoki. 

W tym czasie w północno-wschodnich rejonach Chin istniał Mandżurski 
Komunistyczny Związek Koreańskiej Młodzieży - nielegalna młodzieżowa organizacja. 
Działały także legalne organizacje młodzieżowe - Młodzieżowe Federacje Południowej, 
Północnej i Wschodniej Mandżurii oraz Kiriński, Gilhweski i Samgakjuski Związek Mło-
dzieży oraz wiele innych. 

Sekciarze różnych odłamów usiłowali przeciągnąć tę młodzieżowe organizacje na 
swoją stronę. Również nacjonaliści różnych ugrupowań rywalizowali między sobą aby 
położyć na nich swoją rękę. W rezultacie sami członkowie tych organizacji nie wiedzieli 
jaki charakter ma organizacja do której wchodzą, komunistyczna, czy nacjonalistyczna. Z 
tego powodu młodzi ludzie i studenci podzieleni byli na różne grupy. Jedni znajdowali się 
pod wpływem frakcji Emelpha, drudzy pod wpływem Hwajopha. Synowie i córki 
nacjonalistów byli po stronie różnych ugrupowań Czongibu, Czamibu lub Sinminbu w za-
leżności od tego do jakiego z tych ugrupowań należał ich ojciec, ale dzieliły się one także 
na konserwatywne i nowatorskie grupy. Zawsze nienawidziły się nawzajem, z uwagi na 
odmienne poglądy i przynależność do różnych organizacji. 

Istniała więc potrzeba nowej, awangardowej organizacji, aby zjednoczyła ona 
rozdzielony, rozbity ruch młodzieżowy, wyzwoliła młodzież spod wpływu sił 
nacjonalistycznych i frakcjonistów, i poprowadziła ją po właściwej drodze komunistycznej 
rewolucji. 

Otwarcie mówiąc, nie musielibyśmy się o to niepokoić, jeśliby wówczas 
Komunistyczna Partia Korei wywiązywała się chociażby częściowo ze swej roli. Istniała 
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partia o komunistycznych ideach i liczne młodzieżowe organizacje, ale nie przynosiły one 
żadnych korzyści. Było to bardzo przykre i od bólu ściskało się nam serce. 

Koreańska rewolucja, ze względu na swą specyfikę, stała w obliczu złożonych 
problemów. Na jej drodze na każdym kroku wyrastały liczne trudności i przeszkody. 
Złożone problemy nieustannie pojawiały się w stosunkach z rozłamowcami i 
nacjonalistami, w stosunkach do narodu chińskiego i do Kominternu. Na domiar 
wszystkiego koreańscy komuniści działający w Mandżurii byli podwójnie zagrożeni: ze 
strony japońskiego imperializmu oraz reakcyjnej kliki wojskowej Chin. W obliczu tej 
sytuacji efektywne kierownictwo rewolucją wymagało wypróbowanego, niezawodnego 
przywódczego trzonu, zdolnego uporać się z tą sprawą oraz prawidłowej przewodniej 
teorii. 

W toku walki o realizację ideałów Związku na rzecz Obalenia Imperializmu, wyrosło 
niemało wartościowych i młodych komunistów. Wychowano prawdziwy aktyw, zdolny do 
torowania nowej drogi dla młodzieżowego i komunistycznego ruchu w naszym kraju. 
Aktyw ten wyłoniony został z młodych komunistów, nie znających ani frakcyjnych walk, 
ani służalczości, wolnych od żądzy władzy i nie splamiony złą przeszłością. 

Przyswoiliśmy sobie przewodnią teorię dla rewolucji koreańskiej w toku studiowania 
nowych trendów w Huadianie i Kirinie oraz w toku torowania drogi walki w Związku na 
rzecz Obalenia Imperializmu. 

Postanowiłem wówczas utworzyć Komsomoł, jako awangardową organizację 
przyswajającą sobie tę przewodnią teorię i przystąpiłem do opracowania jego programu i 
statutu. W programie szczególnie podkreślone zostało, że Komsomoł kieruje się teorią 
ściśle powiązaną z praktyką koreańskiej rewolucji i konsekwentnie odrzuca frakcyjność. 

Na podstawie takiego przygotowania 28 sierpnia 1927 roku w podziemiach świątyni 
Yaowangu w beiszańskim parku odbyliśmy zebranie, na którym postanowiono założyć 
Komunistyczny Związek Młodzieży Korei. W zebraniu wzięli udział Czwe Czhang Gol, 
Kim Won U, Kie Yong Czhun, Kim Hyok, Czha Gwang Su, Ho Riul, Pak So Sim, Pak 
Gun Won, Han Yong E i inni aktywiści Antyimperialistycznego Związku Młodzieży oraz 
młodzi komuniści. 

Wygłosiłem referat, który ukazał się w formie broszury. Tego dnia podobnie jak w 
chwilach zakładania Związku na rzecz Obalenia Imperializmu, położywszy rękę jeden 
drugiemu na ramieniu śpiewaliśmy "Międzynarodówkę". 

Komunistyczny Związek Młodzieży Korei był podziemną, młodzieżową organizacją, 
walczącą przeciw imperializmowi o narodowe wyzwolenie i komunizm. Był on złożony z 
młodzieży zahartowanej i wypróbowanej w różnych rewolucyjnych organizacjach. 
Trzonem jego był aktyw Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. 
 Związek ten stanowił awangardę młodych komunistów Korei, powołanych, aby stać na 
czele różnych masowych organizacji. 

Po utworzeniu Komsomołu zwracaliśmy szczególną uwagę na zapewnienie czystości 
szeregów oraz umacnianie ich ideowo-organizacyjnej jedności i zwartości. Bez tego nie 
można byłoby zachować egzystencji organizacji w ówczesnych warunkach, kiedy to 
nasilały się wrogie nam wypady żandarmerii, policji, służb specjalnych oraz rozszalałe 
akcje wywrotowe reakcjonistów i frakcjonistów. 

Komsomoł przywiązywał szczególne znaczenie do wychowywania ideologicznego 
swoich członków i dokładał wiele wysiłków do zajęć mających na celu podnoszenie ich 
polityczno-teoretycznego poziomu przywództwa. W tym czasie komsomolcy 
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przeprowadzali poważne studia i dyskusje na takie tematy jak: ,,O imperializmie", "Ko-
lonie a kwestia narodowa", "Aktualne zadania walki w koreańskiej rewolucji" itd. 

Poświęcaliśmy bardzo dużo uwagi trybowi życia komsomolców w organizacji. 
Odbywały się wówczas w Komsomole zebrania raz w miesiącu, mające na celu 
sprawdzenie osobistego przygotowania. Podczas takich zebrań członkowie Komsomołu 
mówili o swoim życiu, zahartowali się dzięki działaniu w takiej organizacji i sprawili, że 
Komsomoł wyrósł na kolektyw o wysokim stopniu zorganizowania i zdyscyplinowania. 

Komsomolcy otrzymywali liczne i różnorodne polecenia, takie jak kierowanie niższymi 
organizacjami, praca oświatowa wśród młodych ludzi i mas, wychowywanie mieszkańców 
wsi w duchu rewolucyjnym, a to pomagało im nieprzerwanie hartować się w praktycznej 
działalności. 
Równocześnie z tym nieustannie powiększaliśmy szeregi Komsomołu, sięgając po 
najlepszych chłopców i dziewczęta, zahartowanych już w rewolucyjnych organizacjach. W 
ten sposób w krótkim okresie czasu sieć Komsomołu rozwinęła się nie tylko w Kirinie i 
jego okolicach, ale również w rozległych rejonach Mandżurii, jak Dunhua, Xingjing, 
Huadian, Fuszun, Antu, Panszi, Czangczun, Harbin, a także w północnej części i innych 
rejonach Korei. Komsomoł odegrał rolę awangardy w koreańskiej rewolucji. Powszechnie 
uznaną cechą ruchu komunistycznego jest to, że partia przyjmowała na siebie przy-
wództwo nad masowymi organizacjami. Jednak w naszym kraju partia nie odgrywała 
swojej właściwej roli. W związku z tym Komsomoł wziął na swoje barki pracę partii, i 
musiał kierować także robotniczymi, chłopskimi i kobiecymi organizacjami, na równi z 
podległymi sobie organizacjami młodzieży i dzieci. 

Po założeniu Komunistycznego Związku Młodzieży Korei weszliśmy w sam gąszcz 
mas spokojnie, bez wrzawy. Wystarczy nam, jeśli będziemy tylko wykonywać naszą 
działalność przydatną dla rewolucji i narodu bez względu na to, czy wzbudzi to czyjeś 
uznanie, czy nie- takie było nasze stanowisko i wola. Młodzi komuniści nowego pokolenia 
nie okazywali wyniosłości i torowali krok po kroku drogę rewolucji, podczas gdy inni, 
owładnięci żądzą hegemonii, afiszowali się tu i tam, chełpiąc się swoją 
"ortodoksyjnością". . 

Komsomoł odegrał wybitną rolę w przyspieszeniu organizacyjnej zwartości młodzieży, 
w wychowaniu trzonu i w umacnianiu siły naszej rewolucji. Powstanie Komsomołu było 
wielkim impulsem w działalności młodych komunistów, których celem stało się 
utworzenie nowego typu organizacji partyjnej. Komsomoł odegrał także dominującą, 
wiodącą rolę w realizowaniu tego dzieła. Większość członków pierwszej partyjnej 
organizacji założonej latem 1930 roku stanowili przodujący, młodzi bojownicy 
wywodzący się przede wszystkim z Komsomołu. 

Niedawno ustanowiliśmy dzień 28 sierpnia - Dzień Utworzenia Komunistycznego 
Związku Młodzieży Korei, jako dzień młodzieży. 
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Po utworzeniu Antyimperialistycznego Związku Młodzieży i Komunistycznego 
Związku Młodzieży Korei zaczęliśmy rozszerzać naszą działalność na rozległych 
obszarach. Nasi aktywiści nieskończonym potokiem płynęli z Kirinu do innych rejonów w 
celu rozszerzania sieci organizacji. 

Mimo, że byłem w owym czasie uczniem, odwiedzałem w tym celu również różne 
miejscowości. Często bywałem nawet w miejscach oddalonych od Kirinu o setki li, aby 
znaleźć tam nowe pole działalności. W soboty wyjeżdżałem wieczorem pociągiem z 
Kirinu do Jiaohe, Kałunu, Guyushu i innych miejscowości, a następnego dnia wracałem 
nocnym pociągiem. Nieprzewidziane okoliczności zmuszały mnie czasami do 
nieobecności na lekcjach. Większość wykładowców, za wyjątkiem dyrektora szkoły Li 
Guan-hana i nauczyciela Szan Jue, uważała moją nieobecność jako dziwną. Byli również 
tacy, którzy snuli domysły: on nie ma ojca, rodzina biedna, być może zarabia na naukę. 

Byłem przecież wciąż uczniem, niemało było zatem różnych przeszkód, ograniczeń i 
skrępowań. Zawsze brakowało mi czasu - lekcje, zajęcia pozalekcyjne, prace z licznymi 
organizacjami w wolnych, zaoszczędzonych chwilach, było także wiele innych problemów. 

Tylko podczas wakacji mogłem prowadzić swoją działalność swobodnie, nie będąc 
ograniczanym przez czas. W zwykłe dni przeprowadzaliśmy starannie przygotowania do 
prac, a z początkiem wakacji rozjeżdżaliśmy się po różnych miejscowościach, zakładając i 
umacniając organizacje, prowadząc prace oświatowe wśród mas. Słowem - pracy 
wystarczało. 

Iść w naród - to był także w samej Korei powszechny trend. Podczas wakacji wielu 
studentów w kraju udawało się w gąszcz chłopskich mas i prowadziło wśród nich pracę 
oświatową. Latem tego roku, kiedy byłem w uczelni "Hwasong Uisuk", wydawnictwo 
gazety "Czoson Ilbo" w Korei podjęło akcję tworzenia grup oświatowych wśród studentów 
szkół średnich i wyższych, którzy powracali na wakacje do rodzinnych stron i kierowano 
ich do wiejskich miejscowości po uprzednio odpowiednim ich przygotowaniu do tego na 
krótkich kursach. Członkowie tych oświatowych grup prowadzili w rodzinnych stronach 
działalność nad likwidacją analfabetyzmu, posługując się pomocami naukowymi w języku 
koreańskim, przygotowanymi przez wydawnictwo tej gazety. 

Przyjeżdżali na wakacje także do Ojczyzny Koreańczycy uczący się w Japonii. 
Organizowali oni wędrowne lektorskie grupy i w całym kraju prowadzili oświatową 
działalność. Również stowarzyszenia młodzieżowe czondoistowskie i chrześcijańskie 
odwiedzały rolników w celu zachęcania społeczności wiejskich do podnoszenia poziomu 
kultury na wsiach. 

Ale ruch oświatowy prowadzony przez uczniów w samej Korei nie mógł się rozwinąć 
do poziomu, który by pomógł zrewolucjonizować i zorganizować masy. Nie wyszedł on 
poza ramy czysto reformatorskiego ruchu, ukierunkowanego na likwidację zacofania 
kulturalnego narodu. Wszelako nawet ten ruch w połowie lat trzydziestych przeżywał 
okres schyłku. Powodem tego były bezwzględne represje ze strony władz gubernatora 
generalnego, którego irytowały wszelkie ruchy narodowe, dążące do pobudzania 
świadomości narodowej, jako przeciwstawianie się ich kolonialnym rządom. Przyczyną 
tego była także ideowa ograniczoność samych przywódców ruchu. 

O tym, że ruch ten był zaledwie ruchem reformatorskim, świadczy dobitnie przykład 
działalności studenckich uczestników ruchu na wsiach. Główną pracę w ich działalności 
stanowiły: likwidacja analfabetyzmu i przekształcanie pod względem higienicznym 
bytowych warunków na wsiach. A więc, w kręgu działalności członków Towarzystwa 
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Chrześcijańskiej Młodzieży był cały kompleks problemów kulturalno-oświatowych, 
otwierających wiejskiej ludności drogę do nowoczesnego życia: poczynając od 
poprawienia sposobów gotowania i do kultury utrzymywania czystości studni, kończąc na 
podnoszeniu wzwyż hodowli kur, produkcji jedwabiu oraz na rozumieniu i posługiwaniu 
się sformalizowanymi przez władze zaświadczeniami i zamówieniami. 

My zaś przykładaliśmy większą wagę do tego, aby wykorzystując sprzyjające warunki, 
w których nie było jeszcze bezpośrednich represji ze strony japońskiego imperializmu, 
ściśle łączyć działalność oświatową na wsi z zespalaniem mas w organizacje i 
wychowywania ich w duchu rewolucyjnym, rozwijać jedną z form aktywnej politycznej 
walki. Kierunek naszej pracy prowadzonej wśród mas miał na celu przebudzenie 
świadomości ludzi i zespolenie ich w różne masowe organizacje. Główną linią działania 
było wychowywanie w duchu patriotyzmu, wychowanie rewolucyjne, klasowe oraz 
wychowanie w duchu walki przeciw imperializmowi. 

Nie szczędziliśmy ogromnych wysiłków, aby wychować masy w duchu rewolucyjnym 
właśnie dlatego, że wydostaliśmy się ze skorupy starego myślenia, nosiciele którego 
traktowali masy jedynie jako prymitywny, niecywilizowany przedmiot oświaty. Mieliśmy i 
absolutyzowaliśmy takie poglądy, stosownie do których naród staje się istotnym naszym 
nauczycielem i główną siłą napędową w rewolucji. Z takim poglądem szliśmy w gąszcz 
narodu. 

"Iść do narodu" - od tego czasu stało się to dewizą na całe moje życie. 
Idąc do narodu rozpocząłem swą rewolucyjną działalność, i kontynuuję rewolucję także 

i dzisiaj w gąszczu mego narodu. Idąc do narodu właśnie podsumowuję swoje życie. Jeśli 
byłaby we mnie taka chwila, w której bym zaniedbał moich kontaktów z narodem lub cho-
ciaż raz zapomniał o jego istnieniu, to nie mógłbym zachować do dzisiejszego dnia takiej 
czystej i prawdziwej miłości do narodu, jaka powstawała we mnie wtedy, kiedy byłem 
jeszcze kilkunastoletnim chłopcem i nie mógłbym stać się oddanym sługą narodu. 

Za każdym razem, kiedy myślę o dzisiejszym naszym społeczeństwie, w którym 
maksymalnie są zabezpieczone prawa narodu, i bezgranicznie pomnaża się jego mądrość i 
twórczość, odczuwam wdzięczność wobec kirińskich czasów, które po raz pierwszy 
wsadziły mnie w pojazd wiodący do narodu. 

My zaczęliśmy iść w gąszcz narodu od czasu wakacji zimowych w 1927 roku. 
Dla dzieci bogatych rodzin zimowe ferie były dosłownie rajskimi dniami. Całą zimę 

albo spędzały w domu, czytając powieści o miłości, albo odbywały wycieczki pociągiem 
do Czangczunu, Harbinu, Pekinu i innych dużych miast. W święto Nowego Roku, według 
kalendarza księżycowego, delektowały się wykwintnymi daniami, pasjonowały wesołymi 
zabawami z bambusowymi pukawkami wypełnionymi prochem. Z dawien dawna 
Chińczycy mają zwyczaj organizowania uroczystych obchodów przez cały miesiąc, od 
pierwszego stycznia do drugiego lutego, według kalendarza księżycowego. Dzień drugiego 
lutego nazywają oni Dniem Lontajtou (dzień, w którym smok podniósł głowę). Świąteczne 
uroczystości kończą się dopiero wówczas, gdy zostaną zjedzone wszystkie zabite jeszcze 
w styczniu świnie, nawet z ugotowanymi głowami. 

Ale myśmy nie mogli, tak jak oni, oddawać się turystycznym przejażdżkom i 
świątecznym zabawom. Natomiast rozmyślaliśmy: jak wykorzystać zimowe ferie, aby jak 
najwięcej zdziałać dla rewolucji. 

Kiedy ferie się zaczęły, pojechałem z artystyczną grupą agitacyjną do Czangczunu. 
Potem, od razu po powrocie, udaliśmy się do Fuszunu. Ze mną pojechali Pak Czha Sok i 
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Ke Yong Czhun, przyrzekając spędzić całą zimę w moim domu. 
Wakacje zimowe tego roku spędzaliśmy z dużymi kłopotami. Jak tylko się zjawiłem w 

domu, otoczyli mnie członkowie Dziecięcego Związku "Senal". Uskarżali się na trudności 
w pracy ich Związku. Ze słów przewodniczącego Związku zrozumiałem, że jest wiele 
problemów do rozwiązania. Chcąc im pomóc w pokonaniu tych trudności, poświęciliśmy 
wiele czasu na pracę z członkami tej organizacji. Kierowników Związku zaznajomiliśmy z 
metodami pracy artystycznej brygady agitacyjnej, podzieliliśmy się z nimi 
doświadczeniami w działalności społecznej, w pracy wśród mas i wewnątrz Związku, 
wzięliśmy udział w dyskusjach politycznych i w zebraniach, na których sprawdzano 
osobiste przygotowanie członków. 

Po udzieleniu pomocy w działalności Dziecięcego Związku "Senal" mogliśmy jeszcze 
zorganizować Peksański Związek Młodzieży, którego trzon tworzyli postępowi 
przedstawiciele młodzieży Fuszunu i jego okolic. Nadaliśmy Związkowi nazwę 
"Peksański" w tym znaczeniu, że jest to organizacja młodzieży żyjącej w okolicach góry 
Pektu. Związek ten był odmianą Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. Organizację 
tę nazwaliśmy nie Peksańskim AZM, a po prostu Związkiem Młodzieży. Potrzebne to było 
dla wprowadzenia wroga w błąd i zamaskowania tej organizacji. Peksański Związek 
Młodzieży prowadził legalną działalność, robiąc z pozoru wrażenie jakoby się znajdował 
pod wpływem nacjonalistów. 

Inaugurując Związek i pobudzając do działania jego członków, utworzyliśmy 
równocześnie wieczorowe szkoły w Chongwajae i w innych pobliskich wsiach. 

Rosły młodzieżowe organizacje, pomnażały się ich szeregi. W tych warunkach 
pomyślałem, że powinna tu być gazeta, stanowiąca rodzaj ideologicznej "strawy" dla 
szerokich mas młodzieży i innych warstw miejscowej ludności. Dzieło założenia gazety 
musieliśmy zaczynać dosłownie od zera. Jeśli chodziło o nasze życzenia, to chcieliśmy 
aby 
jednorazowy nakład gazety wynosił chociażby 100 egzemplarzy. Ale nie mieliśmy ani 
powielacza, ani papieru. 

W Fuszunie była co prawda maleńka drukarnia prowadzona przez Chińczyka, ale nie 
można było w niej zamówić drukowania z uwagi na treść wydawanej przez nas gazety. W 
końcu postanowiłem wydawać gazetę kopiując artykuły odręcznie. Zmobilizowałem 
aktywistów Dziecięcego Związku "Senal" i ideowy trzon Peksańskiego Związku 
Młodzieży. Przepisywanie i kopiowanie stu egzemplarzy gazety zabrało nam ponad 
tydzień. I oto nareszcie 15 stycznia 1928 roku wyszedł w świat pierwszy numer gazety pod 
nazwą "Senal" ("Nowy Dzień"). 

Zastanawiam się nad tym dzisiaj i samemu nawet nie chce się wierzyć skąd brała się w 
nas taka ogromna siła, aby tak wiele napisać od ręki! Nierzadko wręcz z pewnego rodzaju 
zachwytem wspominam te czasy, pełne entuzjazmu i młodości. W tych czasach 
widzieliśmy swoje 
jedyne szczęście w tym, aby w pełni, całkowicie oddawać się sprawie rewolucji. 

Młodość, pozbawiona nadziei na przyszłość, odwagi, zapału, młodzieńczej werwy, 
bojowej woli i romantyzmu - to nie młodość. W młode lata należy mieć szczytne ideały i 
wytrwale walczyć o wprowadzanie ich w życie, nie zważając na wszelkie trudności. 
Wszystkie owoce i plony, które wyrosły z potu i krwi młodych ludzi obdarzonych nowymi, 
świeżymi ideami i zdrowym, silnym organizmem, tworzą najcenniejsze bogactwo 
Ojczyzny. Naród nigdy nie zapomina bohaterów, którzy stworzyli to dobro. 
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W podeszłym wieku człowiek wspomina minione młode lata. Są to lata najdroższe, 
ponieważ właśnie wówczas potrafił on najwięcej pracować w swoim życiu. Człowiek jest 
naj szczęśliwszy, kiedy może tak wiele działać. 

Później gazetę "Senal" drukowałem już na powielaczu, zdobytym dużym trudem od 
bliskich przyjaciół ojca. 

Za najbardziej wyróżniającą się formę naszej działalności w okresie zimowych ferii w 
1927 roku mogę uważać występy artystycznej brygady agitacyjnej. W pracy fuszuńskiej 
brygady agitacyjnej wzięli udział członkowie Dziecięcego Związku "Senal", Peksańskiego 
Związku Młodzieży i Towarzystwa Kobiet. Kolektyw ten około miesiąca występował 
gościnnie w Fuszunie i w okolicznych wsiach. Przy okazji gościnnych występów, 
zakładaliśmy wszędzie swoje organizacje i prowadziliśmy pracę oświatową. Zimą tego 
roku opracowaliśmy i wystawialiśmy w Fuszunie takie sztuki jak: "Rozlew krwi na 
międzynarodowej konferencji" (Pokojowa Konferencja w Hadze w 1907 roku - red.), "An 
Dżun Gun strzela wIto Hirobumi" oraz "List od córki". 

Przed udaniem się artystycznej brygady agitacyjnej w turę objazdową z gościnnymi 
występami, zespół ten przez kilka dni dawał przedstawienie w Fuszunie. Właśnie wtedy 
klika wojskowa bez jakichkolwiek podstaw aresztowała mnie i zamknęła w więzieniu. 
Kilku zwolenników feudalizmu doniosło na mnie władzom, ponieważ nie spodobała się im 
treść artystyczna naszych przedstawień. 

Zhan Wei-hua, mój przyjaciel z podstawowej szkoły, zrobił wszystko co mógł, aby 
uwolnić mnie z więzienia. Nakłonił swojego ojca, aby wywarł nacisk na władze policyjne, 
żeby nie przeprowadzały rewizji w naszym domu. Jego ojciec odwiedzał dawniej nasz dom, 
le czył się u mojego ojca i był jego bliskim przyjacielem z racji wzajemnego zrozumienia, 
jakie w toku tych wizYt się wytworzyło. Był bardzo bogatym, a zarazem rzetelnym 
człowiekiem. Kiedy mój ojciec wystąpił z inicjatywą wznowienia pracy peksańskiej szkoły 
w Fuszunie i miał bardzo duże trudności z uzyskaniem pozwolenia na jej uruchomienie, on 
pomógł ojcu uzyskać na to zgodę kompetentnych władz. 

Tym razem również on, jako wpływowy człowiek, wywarł niezbędny nacisk na 
soldateskę, a ta nie mając zresztą przeciwko mnie żadnych dowodów winy, uwolniła mnie. 

Koreańczycy w Fuszunie także pospieszyli gromadnie do władz kliki wojskowej i 
kolektywnie protestując, domagali się mojego uwolnienia. Moja matka poderwała 
organizacje do akcji na rzecz mojego uwolnienia. Nawet wpływowi Chińczycy potępili 
zachowanie się soldateski i żądali mojej wolności. Wkrótce władze kliki wojskowej zmu-
szone były uwolnić mnie. 

Po wyjściu z policyjnego posterunku pojechałem do wsi Fusuhe na czele artystycznej 
brygady agitacyjnej. Artyści-amatorzy występowali tam przez trzy dni z rzędu. Na nasze 
przedstawienie przyszli ludzie także z sąsiednich wiosek. Tak więc wiadomości o naszych 
przedstawieniach rozpowszechniły się szeroko po okolicach. Usłyszawszy o nas przyszli 
mieszkańcy wsi Tunzidong i zaprosili do siebie naszych artystów. Zaproszenie to z 
zadowoleniem przyjęliśmy. 

Przedstawienie w Tunzidongu odniosło wielki sukces. Na prośbę mieszkańców wsi 
musieliśmy kilkakrotnie przedłużać nasz pobyt u nich. Po skończeniu pierwszego występu 
podbiegł do mnie za scenę przewodniczący Dziecięcego Związku "Senal" i powiedział, że 
prosi mnie do siebie naj starszy człowiek w tej wsi. 

Za ogrodzeniem domu, w którym przed chwilą daliśmy przedstawienie, czekał na mnie 
solidny, starszy człowiek o szlachetnym wyglądzie, z fajką w ustach. Spod gęstych i 
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długich brwi patrzyły na mnie uważnie jego oczy. Chłopiec z Tunzidongu, który 
przyprowadził nas do swojej wsi, podszedł do mnie i powiedział: 

- Oto jest staruszek Czha Czholli. 
Jak tylko usłyszałem te słowa "Czha Czholli" (Czholli oznacza tysiące li), złożyłem 

starcowi pełen szacunku ukłon. 
- Proszę o wybaczenie, że dopiero teraz wam się kłaniam. Nie udało mi się wcześniej 

przywitać z Wami, bo powiedziano mi, że poszliście w gościnę do sąsiedniej wsi. 
- Tak, byłem tam w gościnie. Ale pospieszyłem tu z powrotem na przedstawienie 

agitacyjnej brygady. Jeżeli się nie mylę, to ty jesteś synem Kim Hyong Dżika? 
 - Macie rację. 

- Mając takiego syna Kim może teraz spokojnie spoczywać w swoim grobie. Tak 
wspaniałe przedstawienie oglądałem po raz pierwszy w życiu. Nigdy przedtem takiego nie 
widziałem. 
 Starzec z takim szacunkiem, z taką kurtuazją odnosił się do mnie, że wprost się 
zmieszałem. 
 - Proszę Was, nie trzeba tak. Dlaczego zwracacie się w ten sposób do kogoś, kto 
mógłby być waszym synem? 
 Starzec zaprosił mnie do siebie w gościnę. Krocząc obok niego, po cichu, ostrożnie 
spytałem go: 
 - Pozwólcie zapytać... Mówiono mi, że wy pokonujecie dziennie tysiące li. Czy to 
prawda? 
 - Ha, ha! Nawet do ciebie takie słuchy dotarły. W młodości byłem taki. Ale nie tysiąc, a 
pięćset li pokonywałem... 

Słuchając go myślałem, że starzec ten nie na próżno słynął jako wielki bojownik walki 
o niepodległość kraju. Stało się zrozumiałe, że "Czholli" - to nie jego prawdziwe imię, 
tylko przydomek, jaki nadał mu sam naród, dzięki czemu cieszył się sławą także wśród 
Koreańczyków w Mandżurii, sławą niemal taką jak czarnoksiężnik. 

Pamiętam jak mój ojciec z zachwytem opowiadał o chodzie tego starca słynącego z 
chodzenia z dużą prędkością. Według słów ojca zaczęto go już tak nazywać jeszcze za 
czasów, gdy był on bojownikiem Armii Sprawiedliwości w rejonie Kanggie. 

Po przeniesieniu się do Mandżurii podporządkowawszy się ugrupowaniu Czhamibu, 
był - jak się mówi - pod ręką Sim Ryong Dżuna. Kiedy administracja dostała się pod 
zarząd szanghajskiego rządu tymczasowego, Czha Czholli najbardziej stanowczo 
przeciwko temu protestował. Wywołało to wówczas wiele dyskusji. Starca gorąco po-
pierali niektórzy działacze ugrupowania Czongibu, którzy występowali przeciwko temu, 
by organizacja Armii Niepodległości pozostawała w rękach rządu tymczasowego. Wśród 
kierowniczych działaczy Czongibu, którzy przeważnie wywodzili się z armii, zwyciężała 
w większości przypadków tendencja lekceważenia tymczasowego rządu, w skład którego 
wchodzili cywilni urzędnicy. 

Owego dnia starzec wiele opowiadał o różnych pouczających faktach. Z goryczą i 
żalem mówił, że w dawnych czasach naród koreański mógł był odeprzeć 
imperialistycznych najeźdźców japońskich, i rozwijać się jako pełen godności kraj 
niezależnego państwa, ale utracił swą państwowość z winy zgniłych, nieudolnych 
rządzących kół feudalnych. Starzec mówił, że ruchu niepodległościowego nie można roz-
wijać przy pomocy słów, trzeba chwycić za broń i likwidować więcej Japończyków. 
Zwracając moją uwagę na podstępność japońskich imperialistów, powiedział, że w 
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stosunku do tych wrogów trzeba bardzo wyostrzyć czujność. 
- Czy ty słyszałeś, młody człowieku, jak zbankrutowała koreańska fabryka zapałek? 

Towar produkowany w tej fabryce, czyli zapałki ze znakiem fabrycznym "Małpa", był 
szeroko znany. Zapałki, jak zapałki, ale znak firmowy był szczególny, co przyciągało 
zainteresowanie ludzi. Na tym firmowym znaku był rysunek przedstawiający małpkę 
niosącą na plecach gałąź brzoskwini. Po zajęciu Korei Japończycy wybudowali fabrykę 
zapałek, na której mogli zarobić niewiele pieniędzy, bo koreańskie zapałki były po prostu 
lepsze. Wyspiarze imali się różnych intryg i w końcu wymyślili podstęp. Skupili dziesiątki 
tysięcy pudełek zapałek ze znakiem firmowym "Małpki" i wywozili je na jakąś bezludną 
wyspę. Tam moczyli je w wodzie, później suszyli, a następnie sprzedawali na bazarach. 
Było oczywiste, że zapałki tak spreparowane nie zapalały się. No i klienci zaczęli kupować 
tylko japońskie. A koreańska fabryka zapałek została zmuszona do sprzedania swego 
znaku towarowego japońskiej firmie i upadła. Oto jacy są Japończycy! 

Aczkolwiek trudno byłoby powiedzieć i potwierdzić prawdziwość tego opowiadania, to 
jednak ma ono swoją wymowę, ponieważ uczy nas obrazowo zrozumienia istoty 
japońskiego imperializmu. 

Starzec opowiadał, jak to w młodości potrafił trzy razy wystrzelić z muszkietu, podczas 
gdy w tym czasie Japończycy wystrzeliwali pięć razy z pięciostrzałowego karabinu, ale 
obecnie będąc zamkniętym w czterech ścianach z powodu starości, nie może walczyć z 
wrogiem. sytuacja ta jest pełna jego niepokoju i staje się nie do zniesienia. 

Powiedział mi jeszcze, że bardzo dobrze był wykonany przez nas taniec ze śpiewem 
"Tansymdżul" (Jednomyślność - red.). Narzekał, że w przeszłości wiele wysiłków i działań 
ochotników szło na marne, bo siły nie były zjednoczone, zaś Armia Niepodległości 
zaczyna popadać w niemoc z powodu prześladowań ze strony Japończyków, ale także 
dlatego, że żołnierze nie potrafią połączyć swych sił i działają wciąż w rozproszeniu, każdy 
na własną rękę. 
 - Koreańczycy powinni walczyć z Japończykami zjednoczeni, nawet gdyby było ich 
tylko trzech. Tak mówił on z przejęciem. 

I miał rację! Takich słów nikt nie mógł powiedzieć oprócz tego, kto do szpiku kości 
doświadczył wartości zasady: w zespoleniu droga do zwycięstw. A rozłam prowadzi tylko 
do zguby. Wziąwszy mnie za rękę starzec powiedział: 
 - Ja jestem już stary. Pewnie już nie mam siły bić się o niepodległość Korei. Ale młode 
pokolenie powinno się o nią bić. 

Słuchając jego opowieści doznałem w sobie całą swoją istotą poczucia świętej misji do 
spełnienia. Ja, jako syn Korei powinienem dokonać rewolucji i nie zawieść oczekiwań 
narodu. 

Słowa starca boleśnie i gorąco poruszyły struny mojej duszy. W późniejszym czasie w 
naszej walce ważne pouczenie stanowił jego nakaz, że Koreańczycy powinni występować 
do walki przeciw japońskiemu imperializmowi zjednoczeni, chociażby miało być ich tylko 
trzech. 

Dlatego ilekroć udawaliśmy się w objazd z naszym zespołem artystycznym, to 
wchodząc w masy nie tylko rozbudzaliśmy świadomość ludzi, inspirując ich do walki, ale i 
uczyliśmy się od nich. I wówczas, jak i teraz, naród był naszym nauczycielem. 

I oto ja teraz, za każdym razem kiedy spotykam się z kierowniczymi kadrami, 
serdecznie im radzę: idźcie do narodu. Często podkreślam: być w gąszczu narodu - 
oznacza przyjmować tonizujący napój, a odchodzenie od niego oznacza przyjmować 
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truciznę. Idź do narodu - tam zawsze znajdzie się taki człowiek jak starzec Czha Czholli. 
W narodzie tkwi i filozofia, i literatura, i polityczna ekonomia. 

W późniejszym czasie dotarły do mnie słuchy, że starzec Czha Czholli, pełniący służbę 
jako dowódca ochrony ugrupowania Czhamibu, został skrycie zamordowany przez 
swojego naczelnika Sim Ryong Dżuna. 

Otrzymawszy tę bolesną wiadomość, z gniewem i oburzeniem wspominałem słowa 
starca: "w walce przeciw Japończykom potrzeba nam wzajemnego zespolenia, choćby 
Koreańczyków miało być tylko trzech". Jeśliby kierownictwo ugrupowania Czhamibu 
zjednoczyło swoje siły, jak uczy życiowa dewiza starca, to nie zaszłaby taka tragedia, takie 
nieszczęście. 

Święto Księżycowego Nowego Roku uczciliśmy w Tunzidongu. Po święcie 
wyprawiłem z powrotem brygadę agitacyjną do Fuszunu, a sam, razem z Ke Y ong 
Czhunem i Pak Czha Sokiem, udałem się do Antu. W powiecie tym była wioska Nedosan, 
którą zamieszkiwali wyłącznie Koreańczycy. Panowała górska głusza w drzemiącym lesie 
u podnóża góry Pektu. O wsi tej mówiono, że jest pierwszą wsią pod niebem. Nazwa 
Nedosan wywodzi się z tego, że w lesie wznosi się góra podobna do wyspy. Chińczycy 
nazywają ją Nejdaoszań z uwagi na to, że góra ta przypomina sutek piersi. 

Uczestnicy ruchu niepodległościowego Korei już od dawna bywali tu niejednokrotnie. 
Przez pewien czas przebywali tu nawet Hong Bom Do - starszy przywódca Armii 
Niepodległości, a także Czwe Myong Rok. 

Tutaj, do wsi Nedosan,już wcześniej skierowaliśmy członka Związku na rzecz Obalenia 
Imperium Li Dże U (Li U) z poleceniem skupienia tutejszej młodzieży w organizacji. 
Zamierzaliśmy w przyszłości przekształcić okolice góry Pektu w wielką bazę rewolucyjną. 

Li Dże U pochodził z prowincji Hwanghe. Jego ojciec jeszcze za czasów kiedy był 
zaangażowany w ruchu niepodległościowym, przebywał w Czanbaju i utrzymywał 
łączność z moim ojcem. Dlatego Li Dże U naturalnie mógł iść ze mną ręka w rękę. 

Rozstałem się z nim w Huadianie. Spotkałem się znów, kiedy zakładaliśmy w Fuszunie 
Peksański Związek Młodzieży. Wówczas omawiałem z nim zagadnienia dotyczące 
założenia filii tej organizacji w wiosce Nedosan. Li Dże U i w żartach, i na serio 
powiedział do mnie: nie zlecaj mi tylko zadań, proszę cię abyś choć raz sam przybył do nas 
i pomógł nam na miejscu. 

Odległość od Fuszunu do Nedosanu wynosiła ponad 300 li. Jeśli popatrzeć ze strony 
chińskiej - to jest to ostatnia wioska Mandżurii, a jeśli ze strony koreańskiej - to jest ona 
pierwszą wsią za górą Pektu. Okolice Nedosanu w promieniu 40 kilometrów były bezludne. 

Przybyliśmy do tej wsi wieczorem. Li Dże U przyprowadził nas do domu Czwe -
lekarza ludowej medycyny. 

Według słów gospodarza, w pokoju gdzie zatrzymaliśmy się, dwa razy bywał Czang 
Czhol Ho. Była tu także Li Gwan Rin. Z tego powodu doznałem jakiegoś poważnego, 
głębokiego wzruszenia. "Tu bywał mój rodzony ojciec - myślałem sobie. Zatrzymywali się 
tu również i jego przyjaciele. A oto teraz do tej miejscowości przyszyliśmy my, z «pługiem 
rewolucji»". 

W Nedosanie przebywaliśmy kilka dni. Zrozumiałem, dlaczego Li Dże U tak uparcie 
prosił mnie, abym tu przyszedł. Rzecz w tym, że w Nedosanie trudno się było urządzić 
przybyszom. 

We wsi mieszkali przeważnie ludzie o nazwisku Czwe, Kim i Czo. Górale żyli 
odgrodziwszy się silną barierą od świata zewnętrznego. I tak na przykład wesela urządzano 
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zawsze potrójnie: córka rodziny Czwe wychodziła za mąż za syna domu Kima, jego córka 
- za syna domu Czo, a córka Czo została synową Czwe. Zawieranie małżeństw w tak 
wąskim kręgu spowodowało, że wszystkie rodziny we wsi połączone były węzłami 
rodzinnego pokrewieństwa. Spotykając się na drodze nazywali nawzajem siebie 
"braciszkiem", "wujenką", "teściową" itd. itp. 

Niemal wszyscy mieszkańcy tej wsi byli wyznawcami religii Czhonbulgio. Źródłem 
tego wyznania było podanie z dawnych czasów, według którego z nieba zesłane było 99 
nimf, które po kąpieli w Niebiańskim Jeziorze na szczycie góry Pektu, ponownie wspięły 
się do nieba. Dla upamiętnienia tej legendy zbudowali oni na górze dużą świątynię, 
nazwaną "Pałacem Tongdok", w której było 99 pomieszczeń. Wyznawcy zbierali się tam 
dwa razy do roku na modlitwy. Również w samej wsi wznieśli świątynię "Czhonbulsa" i 
przeprowadzali w niej modlitwy co dziesięć lub co siedem dni. 

Akurat następnego dnia po naszym przybyciu przypadał dzień modlitwy u 
czhonbulgistów. Li Dże U poprowadził nas w pobliże świątyni. Patrzymy - zdumiewający 
widok. Wierzący - mężczyźni i kobiety - uczesani do góry, jak u ludzi dawnego państwa 
Kogurio, zebrali się w jednym miejscu, w różnokolorowych ubraniach i odbywali swoje 
obrzędy. Uderzali w naczynia Kwengwari i dżegum, bili w bębny, stukali drewnianymi 
kołatkami. Wydobywały się z tego nader uroczyste dźwięki: "Tong-dok-gung, Tong-dok-
gung"! Wyjaśnili, że to jest przyczyną, iż swą świątynię nazwali "Tongdokgung" (gung 
oznacza po koreańsku pałac - red.). 

Li Dże U powiedział, że religia czhonbulgio jest źródłem wielu kłopotów w rejonie 
Nedosan. Rozumował on prosto: religia to opium. I naturalnie, że on patrzył krzywym 
okiem na czhonbulgionistów. Gdy Li Dże U powiedział mi to w Fuszunie, ja także 
zgodziłem się z nim. Ale poważny wyraz na twarzach czhonbulgionistów na obrzędach i 
taki sam uroczysty "Tong-dok-gung" zmusiły mnie jeszcze raz do głębokiego 
zastanowienia się nad tym. 

Tego dnia ja i Li Dże U w towarzystwie Czwe skierowaliśmy się do założyciela sekty 
czhonbulgio Dżang Du Borna. 

Przez pewien czas był on w Armii Niepodległości, a kiedy armia popadła w niemoc, 
rzucił broń, przyszedł tutaj do Nedosanu i założył tu religię czhonbulgio, stosownie do 
kanonów której wierzący modlą się do "niebiańskiego ducha" góry Pektu, prosząc aby 
niebo ukarało Japończyków i zesłało koreańskiemu narodowi szczęście. 

Rozmawiając z głową sekty, nie mogłem oderwać oczu od kłosów prosa, uwieszonego 
pod sufitem izby. Takie kiście widziałem także w domu Czwe, takie same sterczały 
również tu, w domu przywódcy tych wierzących. Zapytałem Li Dże U, czy oni w ten 
sposób przechowują ziarno na nasiona? Z niezadowoleniem odpowiedział, że oni takich 
kłosów używają podczas modlitwy. 

W tych okolicach nie zajmowano się uprawą ryżu, dlatego mieszkańcy w czasie 
modlitw za zmarłych zamiast oczyszczonego ryżu gotowali proso. W każdym domu 
zawieszali go na słupach lub pod sufitem izby. Bywało, że kończyła się u nich żywność i 
zagrażał im głód, ale nawet i wtedy nie tknęli oni tych wiązanek prosa. Tylko kiedy szli się 
modlić do świątyni na górze Pektu, proso to "puszczano w ruch": starannie rozbijali go na 
krupierce, odsiewali ziarno i drewnianą łyżką usuwali z niego sieczkę, nasiona traw, pyłki i 
ziarenka, zawijali w czhamdżi (papier dawnej, koreańskiej produkcji - red.) krupy 
jednakowego rozmiaru, potem przemywali w źródlanej wodzie i gotowali ziarno do 
modlitwy. 
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- "Otóż to przeklęte czhonbulgio - z niechęcią mówił Li Dże U - całkiem już 
mieszkańców Nedosanu ogłupiło. Powariowali. Miał rację Marks, kiedy powiedział: 
religia to opium. Myślę, że to są najbardziej złote słowa, ze wszystkich złotych sentencji. 
Wątpię czy można wychować tych kapłanów i ich wiernych na nowo, aby byli zdolni 
rozumieć nowe idee..." 

Dalej wyznał on szczerze, że czasami przychodzi mu do głowy taka myśl: spalić cały 
ten Pałac Tongdokgung, pozbawiający jego zdaniem wszystkich mieszkańców Nedosanu 
krytycyzmu i wyciska z ich głów wszystkie obiektywne myśli. 

Skrytykowałem go za tak wąskie spojrzenie na sprawę, jako jednostronne. 
- Oczywiście ja nie neguję stanowiska Marksa, że religia to opium, ale mylisz się, jeśli 
myślisz, że taką tezę da się zastosować we wszystkich przypadkach. Czyż można 
bezmyślnie nałożyć kołpaczek "opium" czhonbulgistom, którzy modlą się do nieba, żeby 
ono pokarało Japończyków i przyniosło narodowi koreańskiemu szczęście? Ja myślę, że w 
danym przypadku religia ta jest patriotyczna, a wszyscy jej wierzący - patriotami. Jeśli 
mamy tu aktualnie istotny interes, to powinniśmy zjednoczyć tych patriotów we wspólną 
siłę. 

Siedzieliśmy i poważnie wymienialiśmy się opiniami. Doszliśmy w końcu do wniosku: 
nie należy atakować czhonbulgistów, lecz aktywnie podtrzymywać antyjapońskie 
nastawienie tych wyznawców. 

Przebywając tu około dziesięciu dni, z korzyścią prowadziliśmy swoją robotę wśród 
mieszkańców wsi. Czhonbulgioniści zgodzili się z moim zdaniem co do tego, że samą 
tylko wiarą nie można osiągnąć niepodległości Ojczyzny. 

Zimą tego roku ludzie w Nedosanie już rzeczywiście szczerze i serdecznie odnosili się 
do nas. Głównym ich pożywieniem były ziemniaki, ale szczególnie smaczna była kasza z 
kartoflami i fasolą. Ke Yong Czhun puszczał z tego powodu żarciki: pukniesz - podłogę 
przebijesz. 

Jeśli byśmy wówczas nie byli w Nedosanie, jeśli byśmy siedząc w Kirinie słuchali 
tylko informacji Li Dże U, jeśli byśmy tylko na podstawie słyszanych informacji oceniali 
informację, to czhonbulgio nie wywarłoby na nas tak dobrego wrażenia. A my w 
Nedosanie przyglądaliśmy się "Tongdokgung"-owi, obserwowaliśmy poważne wyrazy 
twarzy u modlących się wyznawców i oglądaliśmy kłosy prosa, podwieszonego pod 
belkami w każdym domu. Dlatego mogliśmy zdobyć się na sprawiedliwą ocenę religii 
czhonbulgio i samych jej wyznawców. 

Poznać w życiu prawdziwe walory ludowe, przyswoić sobie i zrozumieć ludowe 
myślenie, odpowiadające interesom narodu - tego nie da się osiągnąć siedząc za stołem, a 
tym bardziej za pomocą pustych frazesów. Osiąga się to z reguły podczas bezpośrednich 
kontaktów z narodem, gdyż pozwala to na własne oczy widzieć i swoimi własnymi uszami 
słyszeć nie tylko głosy ludzi, ale nawet ich oddech, dojrzeć blask ich oczu, wyraz twarzy, 
sposób mówienia, gesty i chód. 

Przeprowadziliśmy tu przede wszystkim polityczne działanie, mające na celu 
oświecenie mieszkańców wsi. Następnie założyliśmy tu wiejską filię Peksańskiego 
Związku Młodzieży oraz Ekspedycyjny Korpus Dziecięcy. 

Po moim powrocie do Kirinu mój stryjek Hyong Gwon kierował sprawami 
Peksańskiego Związku Młodzieży. Razem z Li Dże U utworzył filie PZM we wsiach: 
Toksu, Tokgol, Czolgol, Yaksudong, Imsugol, Dżijange, i w innych wioskach rejonu 
Czanbaju, a także w Sinpha, Poczhonie, Hesanie, Kapsanie, Samsu i w wielu innych, 
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licznych miejscowościach Korei. 
Peksański Związek Młodzieży nałożył na Li Dże U ciężar kierowania swoją 

organizacją w rejonie czanbajskim. Wspaniale się wywiązał z nałożonych na niego 
odpowiedzialnych obowiązków. Wychowując w rewolucyjnym duchu mieszkańców 
okolicy góry Pektu, stryj Hyong Gwon i Li Dże U musieli przezwyciężyć niemało trud-
nych prób. Ale nie była to praca daremna. W późniejszym czasie, kiedy rozwinęliśmy tu 
rewolucyjną walkę, ogromną pomoc okazywali nam miejscowi mieszkańcy. 

Wakacje - to krótkotrwała przerwa w nauce i odpoczynek. Ale ja w okresie zimowych 
wakacji tego roku nauczyłem się wiele, czego nie można znaleźć w książkach. 

Zakończywszy zimowe ferie powróciliśmy do Kirinu. Tu podsumowaliśmy wyniki 
półrocznej działalności Komunistycznego Związku Młodzieży Korei i 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży oraz postawiliśmy przed sobą nowe zadanie: 
w miarę możliwości zakładać 
jak najwięcej różnych, masowych organizacji, które obejmowałyby najszersze masy 
ludności, a przede wszystkim młodzież. 

Z zadaniem wypełnienia tego celu Kim Hyok, Czha Gwan Su, Czwe Czhang Gol, Ke 
Yong Czhun, Kim Won U i inni komsomolcy-aktywiści wyjechali do powiatów: Xingjing, 
Liuhe, Czangczun, Yitong i Huaide, a także do Korei. Po przybyciu na miejsca w szybkim 
tempie rozszerzali sieć komsomołu, Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, i wielu 
innych, masowych organizacji. 

Ja pozostałem w Kirinie i skupiłem się na pracy związanej z założeniem w Xinantunie 
Związku Chłopskiego. Zespalanie chłopów w organizacje stało się bardzo ważną sprawą 
dla przygotowania ich do roli napędowej siły rewolucji. Szczególnie istotne było to w 
warunkach naszego kraju, w którym absolutną większość ludności stanowili chłopi. 
Pozyskanie chłopstwa dla rewolucji stało się problemem kluczowym, od realizacji którego 
zależy jej zwycięstwo. 

Wyjechaliśmy do wsi Jiangdong i założyliśmy tam Chłopski Związek, filię 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży oraz Towarzystwo Kobiet. Zorganizowaliśmy 
także filie AZM w Kałunie i Dahuangu. 

Filia AZM utworzona została także w Jiaohe. Z młodzieżą w Jiaohe nawiązałem 
łączność po spotkaniu z Kang Myong Gunem - kierownikiem do spraw organizacyjnych 
Resinskiego Związku Młodzieży. Człowiek ten widocznie wiele słyszał na mój temat od 
Czang Czhol Ho. Jiaohe było dla Czang Czhol Ho czymś w rodzaju pośredniej stacji. W 
czasie podróży z Kirinu do Fuszunu i w drodze powrotnej wstępował zwykle do Kang 
Myong Guna w Jiaohe i opowiadał mu o młodzieżowo-studenckim ruchu w Kirinie, zaś po 
powrocie do Kirinu przynosił mi wieści z Jiaohe. W ten oto sposób Kang Myong Gun 
doszedłdo znajomości ze mną, a ja zainteresowałem się młodzieżowym ruchem na 
obszarze Jiaohe. W owym właśnie czasie przyjechał do Kirinu na spotkanie ze mną. 

Chodziłem wtedy do szkoły i mieszkałem w domu Czang Czhol Ho w Dundatanie. 
Kang Myong Gun był starszy ode mnie ponad dziesięć lat, ale odnosił się do mnie z 
szacunkiem, jaki zwykle okazuje się starszym. Opowiedział mi szczegółowo o swoich 
trudnościach w pracy i wręcz błagalnym tonem prosił, abym mu pomógł. Nie tylko głę-
boko mu współczułem, ale wprost zachwycałem się jego entuzjazmem, właściwym 
rewolucjoniście. Przecież przyjechał do mnie, prostego ucznia średniej szkoły, z dalekiego 
Jiaohe, odległego o 180 li od Kirinu. 

W powiecie Jiaohe w owym czasie były dwie młodzieżowe organizacje: na północnym 
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zachodzie od góry Lafaszania - Resiński Związek Młodzieży, a na południowym 
wschodzie - Lafaszański Związek Młodzieży. Koreańscy chłopcy i dziewczęta w Jiaohe 
należeli głównie do tych dwóch organizacji. 

Z początku młodzież, ożywiona płomiennym ideowym dążeniem, wstępowała do 
organizacji, jakby zajaśniał przed nią jakiś ideał. Wkrótce jednak stopniowo opanowywało 
ją rozczarowanie z powodu zachowania się kierownictwa nacjonalistycznego ruchu, które 
pochłonięte było tylko walką o stanowiska i gromadzeniem funduszy. A przy tym 
wszystkim dodatkowo w głowach młodych ludzi wywoływały zamęt puste słowa 
"modnych" marksistów, którzy krążyli wokół z hałaśliwymi tezami o "proletariackiej 
rewolucji" i o "hegemonii". 

Było zatem dla mnie zupełnie zrozumiałe, jakie nastroje targały Kang Myong Gunem, 
gdy nie bez podstaw mówił mi, że jest zakłopotany, nie mogąc znaleźć słusznej drogi. 
Zapoznałem go z sytuacją młodzieżowo-uczniowskiego ruchu w Kirinie i z naszymi 
doświadczeniami w pracy. 

Poprosiłem go, aby po powrocie do Jiaohe lepiej przygotował się do założenia filii 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. Przed odejściem wręczyłem mu kilka książek 
marksistowsko-leninowskich. Oczywiście starałem się bardzo pomóc mu swoimi radami, 
ale po jego odjeździe zaniepokoiła mnie sprawa w Jiaohe. Coś ściskało mnie za serce. 
Myślałem długo jak mu pomóc. I w końcu postanowiłem pojechać do Jiaohe. Pokonałem 
przełęcz Laoillin i dotarłem tam. Było to wiosną 1928 roku. 

Kang Myong Gun ucieszył się z mojego przyjazdu i powiedział, że zamierzał raz 
jeszcze przyjechać do mnie do Kirinu. Dodał, że kiedy był w Kirinie, wydawało mu się, że 
wszelkie problemy ma już poza sobą, ale kiedy wrócił do siebie, ledwo wziął się za sprawę, 
pojawiło się wiele trudności, których nie ma końca. 

Okazało się, że młodzież wiejska Jiaohe różniła się zdaniami, przede wszystkim na 
temat: jaką metodą zakładać organizację. Niektórzy domagali się niezwłocznego 
wystąpienia z Resińskiego Związku Młodzieży, gdyż był on organizacją nacjonalistów i 
założenia Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, złożonego z określonego kręgu 
zwolenników jednego poglądu. Drudzy bez jakiegokolwiek uzasadnienia nalegali na 
rozwiązanie całego Resińskiego Związku Młodzieży. 

Nie było również jednolitego poprawnego poglądu na temat: kogo przyjmować do 
organizacji. Wyłączali możliwych do przyjścia młodych ludzi, zgłaszających pragnienie 
wstąpienia do organizacji tylko dlatego, że niektórzy uważali, iż są "wrogimi elementami". 
Innych zaś traktowali jako "chwiejnych". A zatem "splamionych" już zawczasu wykluczali 
z listy przyszłych członków tej organizacji. 

Spędziłem ten dzień z wieśniakami, w pokoiku, podłożywszy pod głowę drewniany 
wałek zamiast poduszki. Aby założyć organizację, mówię im, należy przyciągnąć jak 
najwięcej mas na swoją stronę, i dlatego zamiast dzielić ludzi na różne części, należy ich 
cierpliwie wychowywać i przekonywać o słuszności naszej sprawy. I to jest przede 
wszystkim ważne. 

Trzeba zwiększyć rolę postępowych aktywistów Resińskiego Związku Młodzieży i 
Lafaszańskiego Związku Młodzieży, aby młodzież ta nie ulegała wpływom nacjonalistów i 
sekciarzy. W takim duchu wyjaśniłem im swoje stanowisko. Potem analizowałem z nimi 
każdą z oczekujących nas spraw. Wyselekcjonowałem z trzonu kierowniczego pięciu 
aktywistów Resińskiego Związku Młodzieży, założyłem tu filię Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży w Jiaohe. W późniejszym czasie często odwiedzałem rejon Jiaohe i 
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pracowałem tam z członkami tej filii. 
Zacząłem zespalać wokół naszej organizacji także chłopców i dziewczęta wchodzących 

w skład Młodzieżowej Federacji Wschodniej Mandżurii. Prawie wszyscy młodzi ludzie, 
którzy wtedy studiowali w Longjingu w trudnych warunkach materialnych, należeli do tej 
federacj i. Wszyscy oni byli pod wpływem frakcyjnej grupy Hwajopha. 

Pewnego razu przyszedł do mnie kierownik do spraw organizacyjnych MFWM Kim 
Dżun - uczeń tonghungskiej średniej szkoły, który zapoznał się z wydawanymi przez nas 
w Kirinie czasopismami i broszurami. Wówczas to od niego dowiedziałem się o sytuacji 
ruchu młodzieżowego w rejonie Longjingu. 

Po swoim powrocie z Kirinu Kim Dżun kontynuował kontakty ze mną i zaczął szerzyć 
nasze idee wśród uczniów różnych szkół w Longjingu, takichjak: tesongska średnia szkoła, 
tonghungska średnia szkoła, yudzińska średnia szkoła. Poprzez nich uczyliśmy 
postępowych idei młodzież Jiandao i w obrębie sześciu powiatowych centrów w Korei, w 
tym Hweryongu i Czongsongu. 

W okresie tym zwracałem uwagę również na sposób prowadzenia pracy z robotnikami. 
W Kirinie było niemało wielkich i małych przedsiębiorstw, takich jak elektrownia cieplna, 
zajezdnia kolejowa, fabryka zapałek, fabryka tekstylna i oczyszczalnia ryżu. Ale wśród 
klasy robotniczej nie było wpływowej organizacji. Jedyną organizacją, jaka istniała w 
owych dniach było utworzone wiosną 1927 roku Towarzystwo Hansonghwe, które miało 
na celu działalność na rzecz zapewnienia pracy i potrzeb bytowych koreańskich 
robotników. 

Dopiero my wychowywaliśmy młodego człowieka, który wcześniej pracował w 
elektrowni cieplnej w Kirinie, a potem pojechał na wieś. Przyjęliśmy go do 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży oraz pomogliśmy mu wrócić do tej elektrowni 
i dalej pracować w tym zakładzie. Zaczął on tam gromadzić i jednoczyć postępowych 
robotników, a my mieliśmy ułatwioną pracę z nimi. 

Wprowadzając do działania członków Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie, 
zorganizowaliśmy robotniczą wieczorową szkołę i przyjęliśmy do niej głównie robotników 
zatrudnionych na przystani rzecznej Songhua. W rocznicę Pierwszomarcowego Powstania 
Narodowego, w święto pierwszomajowe i w "Dzień narodowego upokorzenia" 
przychodziliśmy do nich, wygłaszaliśmy przemówienia i dawaliśmy im przedstawienia. W 
wyniku takiej oto pracy przygotowawczej, w sierpniu 1928 roku założyliśmy tam 
Antyimperialistyczny Związek Zawodowy, którego szefem został aktywista Antyimperiali-
stycznego Związku Młodzieży. 

Wcześniej głównym obiektem naszego zainteresowania stała się młodzież studencka. 
Staraliśmy się przyspieszyć procesy podwyższania jej świadomości oraz jednoczyć ją 
organizacyjnie. Teraz zaczęliśmy się zajmować nowymi sprawami - po raz pierwszy 
rozszerzaliśmy sferę swojej działalności w samym gąszczu klasy robotniczej i 
zespalaliśmy robotników wokół jednej organizacji. 

Antyjapoński Związek Zawodowy, utworzony głównie z koreańskich robotników, 
zaktywizował działanie legalnego Towarzystwa Hansonghwe. Stopniowo zaczęło ono 
nabierać wyraźnie politycznego charakteru. Kiedy rozpoczął się powszechny strajk 
robotników w Wonsanie, Hansonghwe wysłało zebrane pieniądze Wonsańskiej Federacji 
Pracy, jako pomoc strajkującym. A latem 1930 roku, kiedy w Korei miały miejsce wielkie 
powodzie, Hansonghwe łącznie z innymi organizacjami Koreańczyków utworzyło 
Towarzystwo Pomocy i zbierało dary dla poszkodowanych powodzian. Towarzystwo to 
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miało także swój udział w walce przeciw budowie toru kolejowego Kirin - Hweryong. 
Zdobyliśmy niemało pożytecznych doświadczeń w trakcie pracy w rejonie Kirin - 

Jiaohe, przebudowaliśmy młodzieżowe organizacje, znajdujące się pod wpływem 
nacjonalistów i frakcjonistów, w organizacje rewolucyjne. 

Można powiedzieć, że życie rewolucjonisty zaczyna się od obcowania z masami, a jego 
życie kończy się wraz z odejściem od mas. 

Jeśli okres mojej nauki w uczelni "Hwasong Uisuk", gdzie założyłem Związek na rzecz 
Obalenia Imperializmu, stanowił początek mojej pracy w młodzieżowo-uczniowskim 
ruchu, to lata nauki w juwenskiej średniej szkole w Kirinie, gdzie założyłem Komsomoł i 
Antyimperialistyczny Związek Młodzieży oraz rozszerzałem sieć ich organizacji, były 
okresem burzliwego rozwoju mojego młodzieżowego ruchu, kiedy wychodząc poza ramy 
szkoły, szedłem w gąszcz robotników, chłopów, różnych ludowych mas oraz zawsze i 
wszędzie siałem nasiona rewolucji. 

W owym czasie działalność młodych komunistów nowego pokolenia oraz ich 
wpływowych ludzi, nazywano "Kirińskim wiatrem". 

 

5. Demonstracja siły zwartości 

 
Po sformowaniu i zbudowaniu naszych organizacji przystąpiliśmy do praktycznej pracy, 

do uporczywej walki. 
Preludium do tego stał się strajk studencki w juwenskiej średniej szkole w Kirinie, który 

wybuchł latem 1928 roku. Do tej pory w szkole tej wszelkie sprawy związane z jej 
funkcjonowaniem, poczynając od stołówki, a kończąc na finansach i bibliotece, 
rozstrzygane były bez szczególnych trudności, zgodnie z demokratycznie wyrażaną wolą 
postępowych nauczycieli i uczniów. Nasza działalność w szkole była również stosunkowo 
wolna od jakichkolwiek większych prześladowań. Był to rezultat naszej walki, uzyskany 
przez uczniów przy współdziałaniu z jej Radą Naukowo-Administracyjną. 

Ale dla reakcyjnych nauczycieli, manipulowanych i inspirowanych przez działającą 
klikę wojskową, nie w smak był ten demokratyczny porządek, ustalony wspólnymi siłami 
wykładowców i studentów. Próbowali więc zachwiać ten porządek, aby zarządzać według 
ich uznania wszystkimi sprawami uczelni. 

Wśród nauczycieli szkoły skierowanych przez resort oświaty byli poplecznicy kliki 
wojskowej, którzy czujnie pozostawali zawsze w gotowości. Kierownik działu nauczania, 
kierownik działu wychowania, inspektor do spraw sportu i inni reakcyjni wykładowcy - 
wszyscy oni byli płatnymi agentami służb specjalnych wroga. Manipulując i 
wykorzystując myślących kategoriami konserwatywnymi uczniów, wywodzących się z 
rodzin obszarników i z aparatu biurokratycznego, a także posługując się zwykłymi 
chuliganami, ustawicznie inwigilowali i infiltrowali środowiska studenckie i uczniów 
działających w rewolucyjnych organizacjach. 

W lecie 1928 roku organizowaliśmy niemal codziennie zbiórki i zebrania na znak 
protestu przeciw drugiej, pirackiej ekspedycji imperialistycznych wojsk japońskich do 
Szantungu oraz przeciw okrucieństwom, jakich się one dopuściły w Jinanie. 

Wysyłka wojsk do Szantungu była ważnym wydarzeniem, które stało się miernikiem 
ogólnej oceny polityki rządu Tanaki wobec Chin. 
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Pierwsza ekspedycja Japonii do rejonu Szantungu została przeprowadzona natychmiast 
po utworzeniu gabinetu premiera Tanaki Kiichi w maju 1927 roku. Wówczas to Czang 
Kai-szekowska Narodowo-Rewolucyjna Armia w pościgu za mukdeńskimi wojskami 
Zhang Zuo-lina posuwała się naprzód, w kierunku Półwyspu Szantung. Aby zabezpieczyć 
klikę wojskową Zhang Zuo-lina, swojego wiernopoddańczego poplecznika podczas 
ofensywy wojsk dokonujących marszu na północ, gabinet Tanaki pod szyldem ochrony 
życia i mienia Japończyków, wysłał oddziały złożone z dwóch tysięcy żołnierzy z Liszunu 
(Port Artur) do Qingdao, a następnie dosłał dodatkowo dwa tysiące posiłkowych 
oddziałów bagnetowych w rejon Szantungu. 

Ponieważ pierwsza ekspedycja Japonii udaremniła posuwanie się w kierunku 
północnym wojsk Czang Kei-szeka, Czang zagwarantował bezpieczeństwo życia i mienia 
japońskich rezydentów w rejonie Szantungu, a Japończycy wycofali swoje wojska stamtąd 
jesienią tegoż roku. 

Ale wiosną 1928 roku, kiedy armia Czang Kai-szeka wznowiła swój rewolucyjny marsz 
na północ, faszystowski gabinet Tanaki zdecydował skierować drugą ekspedycję wojsk, i 
postawił na nogi rozlokowane w Tiencinie wojska i dywizję Kummamoto z Japonii, w sile 
5000 bagnetów. Po mobilizacji wojska japońskie zajęły pas wywłaszczenia wzdłuż torów 
kolejowych na Półwyspie Szantuńskim i opanowały Qingdao i Jinan. Czang Kai-
szekowska Narodowo-Rewolucyjna Armia równocześnie wkroczyła do Jinanu, gdzie 
doszło do zbrojnego starcia między wojskami obu krajów. 

Japońskie wojska okupacyjne zmasakrowały barbarzyńsko w Jinanie ogromną liczę 
Chińczyków. Żołnierze japońscy zamordowali także dyplomatę rządu 
kuomintangowskiego. 

Trzykrotne aroganckie ekspedycje japońskich imperialistycznych wojsk do Szantungu, 
wywołały wybuch antyjapońskich nastrojów w narodzie koreańskim i chińskim. 
Doprowadziło to także w samej Japonii do rozwinięcia się potężnego ruchu na znak 
protestu przeciw dokonanym bestialstwom oraz potępienia dyplomacji Tanaki. 

Ostatecznym celem ekspedycji wojsk Japonii do Szantungu było oderwanie Mandżurii i 
rejonu Huabej od Chin i przekształcenie ich w jej kolonię. Dla osiągnięcia tego celu 
niezbędna była odpowiednia dźwignia. Takim właśnie oparciem i rodzajem dźwigni był 
Zhang Zuo-lin. Japończycy wykalkulowali, że jeśli obłaskawią i poprą go, to bez trudu uda 
im się podbić Mandżurię. Strzały, jakie rozległy się w Jinanie, były groźnym sygnałem 
zapowiadającym nowe, barbarzyńskie pogromy, które w przyszłości zabiorą życie 
tysiącom, dziesiątkom tysięcy mieszkańców Chin. Kiedy japońscy imperialiści bez żenady 
zdecydowali się zabijać nawet swoich ziomków w Chinach, w celu stworzenia pretekstu do 
wyekspediowania swoich wojsk do tego kraju, naród chiński doznał przeczucia 
nadciągającego na niego nieszczęścia. 

Zorganizowaliśmy publiczne odczyty, przemówienia, wystąpienia na mityngach i 
protesty, podczas których demaskowaliśmy agresywną politykę japońskich imperialistów i 
zdradzieckie działania, pobudzając i podnosząc uczącą się młodzież na duchu. 

Reakcyjni wykładowcy nazywając to komunistyczną propagandą, czynili z tego 
pretekst do represji. Dokonali niespodziewanego nalotu na bibliotekę, zagarnęli postępowe 
książki i krzycząc jakby znaleźli jakiś wielki dowód winy, wywierali nacisk na dyrektora 
Li Guang-hana, aby wydalił wszystkich koreańskich studentów ze szkoły. Nazywali 
studentów koreańskich albo głównymi inicjatorami komunizmu, albo japońskimi 
szpiegami. Głosili, że wrogo odnoszą się do chińskich nauczycieli, dlatego pozostawienie 
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ich w szkole będzie uniemożliwiać spokojne prowadzenie zajęć. Uczniowie należący do 
prawego skrzydła, tańcząc pod ich batutą, specjalnie i w sposób złośliwy naruszali wedle 
własnego uznania demokratyczny porządek w szkole. Znieważali postępowo nastawionych 
uczniów, szkalowali dyrektora i postępowych wykładowców. 

Nauczyciel Szan Jue stał się obiektem numer jeden tych ataków. Gdybyśmy pozostawili 
bezkarnie grubiańskie, dzikie działania reakcyjnych nauczycieli i podjudzanych przez nich 
studentów, to nie można byłoby dalej spokojnie ani kontynuować przyswajania sobie nauk, 
ani rozwijać młodzieżowego ruchu. Chcąc więc zjednoczonymi siłami i w sposób 
zorganizowany doprowadzić do wydalenia reakcyjnych nauczycieli i obronić utrwalony w 
szkole demokratyczny porządek, podjęliśmy strajk uczniowski, mobilizując członków 
Komsomołu 
 i Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. 

Nasze żądania zawierały, co następuje: 
Po pierwsze - polepszyć sposób traktowania - odnoszenia się do uczniów. 

 Po drugie - zapewnić nauczanie takich przedmiotów, których potrzebę odczuwają 
uczniowie. 
 Po trzecie - nie wywierać już więcej presji wobec postępowych wykładowców i 
dyrektora. 

Postępowo nastawieni wykładowcy wywierali również ze swej strony nacisk na rząd 
prowincjonalny, oświadczając że jeśli nie będą spełnione żądania uczniów, to oni wezwą 
do walki siły społeczne. Wszędzie w mieście były rozklejane ulotki i wezwania z 
żądaniem wydalenia reakcyjnych nauczycieli. Proklamacje takie dostarczono także do ich 
mieszkań oraz do rządu prowincjonalnego. 

Kiedy strajk w szkole osiągnął swój szczyt, również inne szkoły solidaryzując się z 
nami, wywierały nacisk na rząd prowincjonalny, grożąc że przyłączą się do strajku. 

Strajk groził rozszerzeniem się na całe miasto i rząd musiał usunąć kierownika działu 
wychowania i innych reakcyjnie nastawionych wykładowców oraz spełnić nasze żądania. 

Było to pierwsze zwycięstwo odniesione przez nas w masowej walce. Zwycięstwo to 
upewniło nas, że jeśli jasno określimy cel i należycie zmobilizujemy masy, to możemy w 
walce zwyciężać. W pierwszym naszym zwycięstwie zyskaliśmy doświadczenie, a także w 
toku strajku nabraliśmy hartu. W związku z tym wydarzeniem, młodzież zaczęła nam 
bardziej wierzyć i już śmielej podążać za nami. 

Podsumowawszy sukces osiągnięty przez nas w tym strajku, zaczęliśmy się 
przygotowywać do mobilizacji rozbudzonej przez nas młodzieży i studentów do aktywnej, 
antyjapońskiej walki na większą skalę. 

W tym czasie coraz bardziej aktywizowały się także intrygi japońskich imperialistów, 
którzy od dawna przygotowywali się do agresji na Mandżurię. 

W maju 1928 roku Muraoka - dowódca japońskiej Armii Kwantuńskiej, powołując się 
na konieczność przeciwdziałania zmianom sytuacji w Chinach Wewnętrznych, zamierzał 
przesunąć mieszaną 40-tą brygadę do Mukdenu (obecnie Szenjang) i przenieść tu swoje 
dowództwo. W ślad za tym sprowokowali eksplozję pociągu na moście kolejowym, na 
przedpolu Mukdenu, gdzie łączyły się - południowomandżurska kolej i linia Pekin - 
Mukden, w rezultacie czego zabity został Zhang Zuo-lin, powracający z Pekinu do 
Mukdenu. Była to z rozmysłem zaplanowana robota, której celem było stworzenie 
pretekstu do agresji na Mandżurię. 

W wypadku zajęcia Mandżurii przez japońskich imperialistów, mogły się wyłonić 
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większe przeszkody na drodze naszej działalności, której areną była północno-wschodnia 
część Chin. Do tego czasu Mandżuria stanowiła terytorium Chin, na którym japońscy 
imperialiści nie mogli wprost, według swego uznania, rozprawiać się z koreańskimi 
komunistami i działaczami niepodległościowymi. Wiadomo było, że w przypadku 
okupacji przez nich Mandżurii, sprawa przyjmie inny obrót. 

Kierując trzykrotnie swe ekspedycje wojskowe do Szantungu, japońscy imperialiści 
zdołali zdławić Czang Kai-szeka i głębiej rozciągnąć swoje macki na chińskim terytorium. 
Starannie przygotowywali swoje działania wojenne do agresji na Mandżurię. Jako 
składową część tego przygotowania starali się pospiesznie zakończyć dawno rozpoczętą 
budowę drogi kolejowej Kirin - Hweryong, łączącą Kirin - prowincjonalne centrum 
Mandżurii z Hweryong - północnym, pogranicznym miastem Korei. 

Jeszcze za panowania cesarza z dynastii Meiji Japonia miała ochotę chociażby nawet 
przy użyciu przemocy, zbudować drogę kolejową na odcinku Kirin - Hweryong. Japońscy 
imperialiści przywiązywali do niej wielkie znaczenie strategiczne. 

Po tak zwanej "naradzie na temat wschodnich problemów" gabinet Tanaki przedstawił 
cesarzowi "raport", w którym eksponował znaczenie mandżursko-mongolskich magistrali 
kolejowych, przede wszystkim zaś budowy linii kolejowej Kirin - Hweryong, określając je 
jako klucz japońskiej polityki w stosunkach z Kontynentem. 

Ten osławiony "raport" był przesiąknięty podłą żądzą i niedorzecznym marzeniem o 
światowym panowaniu, tak jak "Mein Kampf' Hitlera, który po raz pierwszy w Europie 
wystąpił ze swoją doktryną supremacji. Wiadomo wszystkim, że najpilniejszym zadaniem 
politycznym, wysuniętym w "raporcie", była planowana agresja na Mandżurię i Mongolię, 
a jako pierwszorzędną dźwignię zapewniającą powodzenie tej agresji, uznano budowę 
pięciu magistrali kolejowych Mandżuria - Mongolia, włączając w to kolej Kirin - 
Hweryong. 

W raporcie tym Tanaka dał do zrozumienia, że wraz z zakończeniem budowy tych 
magistrali kolejowych, a przede wszystkim toru kolejowego Kirin - Hweryong, 
Japończycy będą dysponowali ważną, okrężną drogą, łączącą całą Mandżurię i prostą linię 
wiodącą do Północnej Mandżurii, co pozwoli im wysłać gdziekolwiek zechcą swoje 
wojska i niezbędne materiały strategiczne, a także będą mogli zdławić narodowo-
wyzwoleńczy ruch w Korei. 

Przebiegłe i niestrudzone umysły japońskie liczyły, że jeśli ułożenie toru kolejowego 
Kirin - Hweryong da im możliwość wysłania wojsk i ładunków linią Tsuruga - Czhongdżin 
- Hweryong - Kirin, to pozwoli to skrócić drogę i znacznie zaoszczędzić czas manew-
rowania wojsk i przewozu materiałów. Właśnie w tym tkwiła przyczyna tego, że japońscy 
imperialiści, zatwierdzając projekt budowy linii kolejowej Kirin - Hweryong, jako sprawę 
polityki państwa, nie zważając na wszelkie trudności, zakończyli ją w ciągu długiego okre-
su - całych 26 lat. 

Japońscy imperialiści, motywując swoje działania układem zawartym z moralnie 
rozkładającymi się nieudolnymi biurokratami w ciągu ostatnich dni Cingskich Chin, 
zamierzali według własnego uznania skorzystać z prawa do budowy dróg kolejowych w 
Mandżurii. Szerokie warstwy ludności Chin, a przede wszystkim młodzież studencka, 
uważały to jako zamach na chiński naród, stanowczo występowały przeciw konwencji o 
budowie toru kolejowego na koszt kapitału zagranicznego i podejmowały masową walkę o 
jej uchylenie. 

Ale reakcyjna klika wojskowa zamiast wschłuchać się w racjonalny głos narodu, usilnie 
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starała się o zbudowanie linii kolejowej Dunhua - Tumen, i równocześnie zamierzała 
zorganizować uroczystą inaugurację linii Kirin - Dunhua, wyznaczoną na pierwszego li-
stopada 1928 roku, aby pozyskać sobie sympatię ze strony narodu. 

Dla wstrzymania budowy linii Kirin - Hweryong potrzebna była śmiała, praktyczna 
walka. Takie wystąpienie byłoby dla wroga sygnałem alarmowym, zapowiadającym, że 
narody - koreański i chiński nie pozwolą na okupowanie Mandżurii, a dla szerokich mas 
sygnałem wzywającym do sprzeciwu wobec agresji japońskich imperialistów w Mandżurii. 

W celu zorganizowania masowej, anty japońskiej walki przeciw budowie toru 
kolejowego Kirin - Hweryong, w pierwszej dekadzie października 1928 roku odbyliśmy w 
podziemnych pomieszczeniach świątyni Yaowangu w Parku Beiszańskim, naradę 
kierowników Komsomoru i Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. 

Na naradzie przedyskutowaliśmy sprawę haseł wzywających do walki z wrogiem, jej 
metody i kierunki działania oraz rozdzieliliśmy każdemu konkretne zadania. Omówiono 
także szczegółowo treść transparentów, odezw i ulotek propagandowych przygotowywanej 
demonstracji. 

Wychodząc z założenia, że wystąpienia przeciw budowie toru kolejowego Kirin - 
Hweryong powinny stać się wspólną walką narodów Korei i Chin, postanowiliśmy 
redagować ulotki, odezwy, transparenty i wszystkie inne proklamacje w językach - 
koreańskim i chińskim. Postanowiono także, aby wystąpienia z przemówieniami na ulicach 
odbywały się również w dwóch językach. 

Na tym zebraniu wyraźnie zaznaczono, aby w dniach walki włączyć do działań główne, 
zorganizowane w różnych szkołach miasta studenckie, samorządowe towarzystwa: 
Towarzystwo Koreańskich Studentów w Kirinie, Towarzystwo Dzieci i inne legalne 
organizacje. A takim nielegalnym organizacjom jak Komsomoł i Antyimperialistyczny 
Związek Młodzieży, zalecono na wszelki wypadek - otwarcie nie występować. 

Po naradzie na górze Beiszan przygotowywaliśmy się bez snu i odpoczynku do 
demonstracji. 

Wówczas to ciężko i z wielkim oddaniem pracowała Han Yong E, wchodząca w skład 
brygady agitacyjnej. Była ona studentką kirińskiej średniej szkoły i członkinią 
Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie. Aktywnie uczestniczyła w wystąpieniach 
amatorsko-artystycznych oraz w wymianie zdań na temat przeczytanych książek, i coraz 
bardziej poddawała się naszym wpływom. Została zatem członkinią Komsomołu. Miała 
dobre usposobienie. Była tak powściągliwa i oszczędna w słowach, że gdziekolwiek się 
znalazła, nie rzucała się w oczy. Ale posiadała ona bezcenną cechę - nie lękała się żadnej 
pracy, żadnego zadania, chociaż byłoby bardzo trudne. Była gotowa wykonać wszystko, 
jeśli tylko byłoby to korzystne dla rewolucji. Podczas artystycznych występów 
amatorskich grała także role, których inni unikali, a gdy kółko czytelnicze miało kłopoty z 
materiałami naukowymi, na ochotnika powielała książki z setkami stronic i rozdawała je 
towarzyszom. 

W czasie przygotowań do demonstracji Han Yong E niemal nie sypiała. Na 
umieszczonym w szopie koło domu powielaczu kopiowała, razem z członkami 
Towarzystwa Dzieci, dziesiątki tysięcy odezw i ulotek. Na ulicach występowała z 
płomiennymi przemówieniami przed setkami słuchaczy - w języku koreańskim i chińskim. 
Zasłynęła u nas jako dziewczę-orator. 

Jako przewodniczący Komunistycznego Związku Młodzieży Korei przystąpiłem do 
działania, starając się prowadzić ją także wśród młodzieży chińskiej, ponieważ chciałem 
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podtrzymać w Kirinie wzniesiony jeszcze we wcześniejszym okresie sztandar 
komunistycznego ruchu. Kiedy rozpoczynaliśmy ruch nie było jeszcze Mandżurskiego 
Prowincjonalnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin, a w Kirinie była zaledwie 
niewielka garstka Komsomolców. 

Kierując działalnością Komunistycznego Związku Młodzieży Korei, równocześnie 
prowadziłem komsomolską pracę wśród chińskiej młodzieży. Dzięki temu, że pełniliśmy 
odpowiedzialną rolęw komsomolskiej organizacji, szło za nami także wielu chińskich 
chłopców i dziewcząt. Utrzymując z nami silną i żywą więź, komsomolską pracę 
prowadzili także Czao Ja-fan - były kierownik komsomolskiej grupy kirińskiej szkoły 
pedagogicznej i Czen Han-zhang - odpowiedzialny za komsomolską działalność w rejonie 
Dunhua. 

W toku przygotowań do demonstracji dotarła do nas wiadomość, że administracja kolei 
postanowiła l listopada 1928 roku zorganizować otwarcie linii kolejowej Kirin - Dunhua. 

Postanowiliśmy zatem, kilka dni wcześniej niż było to zaplanowane, rozpocząć masową 
demonstrację, aby wzniecając płomień walki przeciw budowie linii kolejowej Kirin - 
Hweryong, zarazem rozbić uroczystość inauguracji drogi kolejowej Kirin - Dunhua. 

Przed świtem 26 października 1928 roku brygada agitacyjna rozpoczęła 
rozpowszechniać ulotki i odezwy na ulicach Kirinu, wywieszając je w najruchliwszych 
miejscach. Z nastaniem świtu zajęły wyznaczone dla siebie miejsca grupy w składzie 
dwóch lub trzech osób - członków Towarzystwa Dzieci. 

Rano uczniowie różnych szkół przeprowadzili równocześnie, o umówionej godzinie, w 
szkołach mityngi, na których składano oświadczenia protestacyjne przeciw budowie toru 
kolejowego Kirin - Hweryong. Mityngi te przekształciły się następnie w demonstrację. 
Ulice błyskawicznie zapełniły się tysiącami studentów i uczniów. Szli z transparentami, na 
których widniały napisy: "Precz z japońskimi agresorami - imperialistami", "Wszyscy do 
walki przeciw budowie kolei Kirin - Hweryong przez japońskich imperialistów!" 
Wezwania były napisane w języku koreańskim. Pojawiły się także plakaty w języku 
chińskim, z napisami: "Precz z japońskimi imperialistami!", "Precz ze zdrajcami!", 
"Sprzeciwiamy się budowie linii Kirin Hweryong!" Demonstranci wtargnęli na plac 
prowincjonalnego Domu Zgromadzeń za Bramą Xinkai. Przegrodziły im drogę setki 
żołnierzy i policjantów. Demonstranci natknąwszy się na nich, czekali na nasze dalsze 
polecenia, skandując bojowe hasła. Za wszelką cenę trzeba było posunąć kolumnę 
demonstrantów naprzód. Dla ochrony demonstrantów postawiliśmy na nogi pikiety 
złożone z robotników, okolicznych chłopów i uczącej się młodzieży. 

Demonstranci, na przodzie których stały pikiety, założywszy jeden drugiemu ręce na 
ramionach, ruszyli do przodu, nie zważając na bagnety. Na placu Domu Zgromadzeń odbył 
się masowy wiec, na którym zwróciłem się do tysięcy zgromadzonych z wezwaniem, aby 
koreańska i chińska ucząca się młodzież zwartymi siłami stanowczo występowała przeciw 
budowaniu przez japońskich imperialistów linii kolejowej Kirin - Hweryong. 

Po mityngu jeszcze bardziej natchnieni i w doskonałym nastroju demonstranci 
skierowali się w stronę ulicy Nowej (Sinszicze), gdzie znajdował się japoński konsulat. 
Normalnie nikt nie ryzykował pojawienia się w tym miejscu, z powodu samowoli i 
skandalicznego zachowania się policji konsulatu. Przed japońskim konsulatem demon-
stranci nie przejawiając żadnego strachu, głośno skandowali antyjapońskie hasła. 
Przedłużali demonstrację, krocząc po ulicach Kirinu: Dama, Pekin, Czungcing, Shangyi i 
wielu innych. 
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Japońskie Towarzystwo Kolejowe, gdy znalazło się pod presją demonstrantów Kirinu, 
odłożyło na czas nieokreślony otwarcie kolei Kirin - Dunhua. Kupcy japońscy porzucali 
swoje sklepy, czmychali i ukrywali się w konsulacie. Strzaskane zostały w drobny mak 
nawet okna "Szpitala Orient", będącego pod zarządem Południowomandżurskiej Kompanii 
Kolejowej. 

Z każdym dniem demonstracja potęgowała siłę. 
 Studenci, a wraz z nimi cała młodzież, rozdzieliwszy się na kilka 
grup, budowali trybuny w różnych punktach miasta. Było ich ponad dziesięć, i tam od 
świtu do późna, nie zważając na porę nocną, wygłaszano przemówienia na znak protestu 
przeciw budowie toru kolejowego. 

Podjęte w Kirinie antyjapońskie wystąpienia rozprzestrzeniły się na całą Mandżurię. 
Młodzież i ludność Czangczunia, reagując na nasze wystąpienia, rozwinęła zaciętą walkę 
pod hasłem obalenia imperializmu, przeciw układaniu sześciu kolejowych magistrali. 
Dokonano nalotu na mieszkanie naczelnika zarządu kolejowego Kirin Czangczun. 
Wówczas to także w Harbinie oraz w Tiencinie rozgorzała zdecydowana walka na znak 
solidarności wszystkich patriotów, bez względu na liczne ofiary. 

Przyłączyli się do walki również i koreańscy rodacy mieszkający w rejonie Yanji. 
Rozpisywały się na ten temat codzienne gazety w Korei. 

Kiedy demonstracje zaczęły nabierać większego rozmachu, my zintensyfikowaliśmy 
naszą walkę o bojkot japońskich towarów. Masy ludowe przetrząsały japońskie sklepy i 
wszystkie towary, które miały japońskie znaki towarowe, wyrzucały na ulicę i na miejscu 
paliły. Niektóre wyrzucano do rzeki Songhua (Sungari). 

Walka przeciw budowie linii kolejowej Kirin - Hweryong, powiązana z bojkotem 
japońskich towarów, przerodziła się w antyjapońską walkę na wielką skalę i nabierała 
coraz większego rozmachu. Zatrwożeni tym japońscy imperialiści zaczęli podżegać 
reakcyjną klikę wojskową i nakłonili ją do otwarcia ognia wobec demonstrantów. 
Dokonano krwawych morderstw. 

Do tej pory zajmowaliśmy stanowisko powściągliwe wobec reakcyjnej soldateski. Ale 
ponieważ ta, stając po stronie japońskiego imperializmu sięgnęła do oręża represji wobec 
nas, więc i my nie mogliśmy dłużej trwać w stosunku do niej na pozycjach 
powściągliwości. Pod hasłem "Precz z reakcyjną soldateską, współdziałającą z japońskim 
imperializmem!", przeszliśmy do demonstracji o coraz większych rozmiarach, łącząc ją z 
pogrzebami ofiar krwawych zamieszek. Do demonstracji przyłączyło się wielu 
mieszkańców miasta i w wyniku tego osiągnęła ona największe rozmiary . Walka ta trwała 
ponad 40 dni. 

Próbując złagodzić sytuację, japońscy imperialiści pilnie wezwali przebywającego w 
Mukdenie Zhang Zuo-Xianga. Ale próbami uciszania i uspokajania, jakie były 
podejmowane przez Kirińską Wojskową Komendanturę, nie udało się złamać tak bardzo 
już wielkiego ducha walki mas. 

Wystąpienia przeciw budowie drogi kolejowej Kirin - Hweryong były dotkliwym 
ciosem dla japońskich imperialistów. Szczególnie zatrwożyło ich to, że narody koreański i 
chiński występują zwartymi siłami przeciw okupacji przez nich Mandżurii. 

Nasza walka spowodowała duży wstrząs wśród nacjonalistów i tych, którzy 
przestraszywszy się śmiertelnie agresji Japończyków, myśleli tylko o tym, jakby uniknąć 
walki. 

Do tego czasu nacjonaliści odnosili się do nas, uczącej się młodzieży, prosto mówiąc, z 
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pobłażliwym lekceważeniem. Ale widząc, że my, ludzie młodzi, w wieku kilkunastu do 
dwudziestu paru lat, dokonaliśmy czegoś, czego oni nigdy nie ośmieliliby się podjąć, 
zaczęli radykalnie zmieniać swój stosunek wobec nas. Od tego czasu przestali odnosić się 
do nas lekceważąco, uznając że na arenę narodowo-wyzwoleńczej walki wystąpiły świeże 
siły, wywodzące się z nowego pokolenia, całkiem różniące się od ich własnego, starszego 
pokolenia. 

W trakcie walki przeciw budowie drogi kolejowej Kirin - Hweryong jeszcze raz 
upewniliśmy się, że siły ludowych mas są niewyczerpalne, że w sposób właściwy 
zorganizowana rewolucja mas potrafi zademonstrować tak potężną siłę, której nie da się 
złamać ani ogniem, ani mieczem. 

Wówczas to jeszcze bardziej umocniła się we mnie wiara w niewzruszoną siłę mas, w 
siłę narodu. W trakcie tej walki udoskonalone zostały metody naszego kierowania ruchem 
mas. 

W praktycznej walce przeszedłem proces bojowego i rewolucyjnego zahartowania, a 
nasze organizacje umocniły się, stały się bardziej dojrzałe. 

 

6. Publiczny wykład An Czhang Ho o współczesnej sytuacji 
 
W lutym 1927 roku w kręgach rodaków Kirinu zapanowało niebywałe ożywienie w 

oczekiwaniu na przybycie wysokiej rangi gościa. Był nim przybyły przez Pekin do Kirinu 
weteran ruchu niepodległościowego An Czhang Ho, zajmujący wówczas ważne 
stanowisko w Szanghajskim Rządzie Tymczasowym. 

Rodacy w Kirinie podejmowali go tak uroczyście, jakby był głową państwa. Myśmy 
także go gorąco witali serdeczną pieśnią "Pożegnanie z Ojczyzną". Pieśń tę ułożył on sam, 
rozstając się z ojczystą ziemią, kiedy emigrował za granicę. Zaczyna się ona od słów: 
"Odchodzę, odchodzę ja, odchodzę, pozostawiwszy Ciebie", a kończy się wierszami: 
"Odchodzę ja, ale ty nie smuć się Koreo, moja miłości". Po aneksji Korei przez Japonię 
młodzież śpiewała tę pieśń ze szczególnym upodobaniem. Najczęściej ze wszystkich 
śpiewali ją emigranci i nazywali ją "Pieśnią emigranta". 

Koreańczycy z całego serca lubili pieśń "Pożegnanie z Ojczyzną". I tak samo gorąco i 
głęboko otaczali czcią i szacunkiem jej autora An Czhang Ho. Wielu ceniło cechy jego 
osobowości i zdolności, mówiąc że byłby najwłaściwszym kandydatem na prezydenta 
kraju. Nie było w tym przesady. Nawet dowódcy organizacji Armii Niepodległości, którzy 
z góry traktowali rząd tymczasowy, szanowali samego An Czhang Ho, nazywając go 
"pionierem i weteranem ruchu o niepodległość" . 

Szeroko znane jest światu, że 110 Hirobumi, dobrze znający wartość i znaczenie An 
Czhang Ho i pragnący podporządkowania go sobie, proponował swego czasu Tosanowi 
(To san - literacki pseudonim An Czhang Ho) sformowanie gabinetu pod warunkiem, że 
będzie popierał politykę Japonii. 

Aktualnie ziemia Kangso w prowincji Południowy Phenian znana jest jako kolebka 
Czhollima (legendarny, uskrzydlony koń, przebiegający w dzień tysiące li - red.), ojczyzna 
Teanskiego Systemu Pracy, metody i ducha Czhonsanri. Ale w okresie japońskiego 
panowania była ona znana jako rodząca takich działaczy ruchy niepodległościowego, jak 
An Czhang Ho. Ponieważ pochodził on z Kangso, mieszkańcy zachodnich rejonów Korei 
zwykle szczycili się tym, że jest on ich współziomkiem. 
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An Czhang Ho twierdził, że nasz kraj został pochłonięty przez imperialistów japońskich 
dlatego, że pod względem wartości cech i właściwości narodowych staliśmy nisko. 
Stworzył on takie organizacje ruchu niepodległościowego, jak: Społeczna Federacja, 
Towarzystwo Sinminhwe, Stowarzyszenie Młodzieży i Studentów, Wielkie Narodowe 
Stowarzyszenie Koreańczyków, grupa Hynsadan. Powołał także do życia szereg 
naukowych i kulturalnych instytucji, między innymi szkołę czomdżinską i tesonską, 
thegykską bibliotekę, wydawał również gazetę "Tonnip sinum" (niezależność - red.). Tym 
samym wniósł on ogromny wkład w oświatę narodu. 

Wśród weteranów ruchu o niepodległość znany był pedagog o imieniu Li Syn Hun 
(pseudonim - Namgang). Kiedy mówi się o Li Syn Hunie, ludzie myślą przede wszystkim 
o osanskiej szkole. Była to znana, prywatna szkoła, założona przez Li Syn Huna i 
utrzymywana zjego osobistych środków. Był on nawet przyjęty przez króla Riunhi20 za 
zasługi w dziedzinie wychowania dorastającego pokolenia. W ciągu czterech stuleci ani 
jeden człowiek z prostego ludu zachodnich rejonów Korei nie był przyjęty przez króla. 
Łatwo sobie wyobrazić jaką popularnością cieszył się on po tej audiencji. 

Ale zanim stał się człowiekiem cieszącym się taką sławą i takim autorytetem, Li Syn 
Hun zarabiał, handlując mosiężnymi naczyniami i wkrótce zrobił fortunę o wartości ponad 
500 tysięcy won, ulokowanych głównie w nieruchomościach. Otóż ten człowiek przyjechał 
do Phenianu, wysłuchał przemówienia An Czhang Ho, który wyjaśniał, że podstawą 
ocalenia niepodległości kraju jest umacnianie "realnych sił" drogą rozwoju oświaty. 

Zachwycony tym przemówieniem odciął sobie na głowie pęk włosów i wróciwszy do 
rodzinnej miejscowości rozpoczął swoją własną działalność pedagogiczną. Płomienna 
mowa Ana, przepełniona uczuciem miłości do Ojczyzny i narodu, dokonała przewrotu w 
poglądach na życie tego wielkiego handlowca. 

 Jest to jeden z epizodów, świadczących o wpływowej i przyciągającej sile Ana, jako 
pioniera ruchu narodowego. . 

A więc: "Tong-A Ilbo", "Czoson Ilbo" i inne gazety Korei informowały wielkim 
drukiem wiadomości o przybyciu An Czhang Ho do Kirinu. 

Studencka młodzież odwiedzała go w hotelu "San Feng", gdzie się zatrzymał i prosiła 
go o wygłoszenie wykładu dla koreańskich studentów Kirinu. Również wielu działaczy 
ruchu niepodległościowego pukało do jego drzwi, prosząc o wystąpienie z publicznym wy-
kładem. 

An Czhang Ho z chęcią przyjął tę propozycję. 
Bojownicy ruchu niepodległościowego różnymi kanałami informowali kiedy i gdzie An 

Czhang Ho będzie wygłaszał publiczny odczyt o aktualnej sytuacji, a dodatkowo 
wywieszali ogłoszenia na ulicach - Xiangfu, Chelou, Tonghua, Henan, Beida, Niumaxiang 
i innych. 

Koreańscy mieszkańcy Kirinu, czytający te ogłoszenia, ożywiali się i wzruszali tą 
ważną wiadomością a podczas spotkań witali się wzajemnie słowami: "Czy wiesz, że 
przyjechał pan Tosan?" 

W dzień poprzedzający publiczną prelekcję, wieczorem długo rozmawiałem z O Dong 
Dżinem o An Czhang Ho. 

O Dong Dżin (pseudonim - Songam) z głębokim wzruszeniem i wdzięcznością 
wspominał byłego nauczyciela, który uczył go w tesonskiej szkole, i z którym spotkał się 
na obczyźnie po 17 latach. Opowiadał jakie pytania zadał mu An Czhang Ho, kiedy 
zdawał egzamin wstępny przed przyjęciem do pedagogicznego oddziału tesonskiej szkoły, 
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ijak ów nauczyciel lubił go w jego latach uczniowskich. Zaśpiewałnawet "Pieśń o uczącej 
się młodzieży", ułożoną przez Ana. Wspominał z głębokim szacunkiem o tym, jaki 
tytaniczny wysiłek wkładał on we wpojenie dorastającemu pokoleniu ducha niezależności. 

W szczególności mówił o życiu w czasie tych niezapomnianych dni, wspominał wiele 
epizodów świadczących o talentach oratorskich Ana. 

Za życia mój ojciec niejednokrotnie także opowiadał o oratorskiej sztuce An Czhang 
Ho. Jeszcze w latach życia w Mangyongde dowiedziałem się ze słów ojca, że An Czhang 
Ho rozpoczął działalność w ruchu niepodległościowym od płomiennych przemówień i że 
sława jego jest nie do pomyślenia w oderwaniu od jego elokwencji. 

Zastanawiałem się często, czy to prawda, że gdy An Czhong Ho wygłaszał mowy, to 
nawet kobiety ze znakomitych rodów bywały tak poruszone jego krasomówstwem i głębią 
teorii na temat "idealnego społeczeństwa", że ofiarowywały mu swoje pierścionki i 
dekoracyjne szpilki do włosów na cele patriotyczne. Prawda to czy nie? A jeśli prawda, to 
w czym tkwi sekret tego, że jego mowa tak poruszała czułe struny ludzi? Jak dobrze 
byłoby, gdyby taka wybitna osobistość na stałe przebywała nie w Ameryce, czy w 
Szanghaju, ale tu, w Kirinie... 

- Jeśli będę miał prawo wyboru prezydenta po odzyskaniu niepodległości kraju, 
zaproponuję na to stanowisko w pierwszej kolejności kandydaturę pana An Czhang Ho - 
powiedział do mnie O Dong Dżin w ten wieczór. 
 Słowa te wzmogły moją ciekawość i zainteresowanie wykładem tego wybitnego 
człowieka na tematy polityczne. 

Po uroczystości poświęconej pamięci patrioty-męczennika Ra Sok Dżu21, w 
Danduńskiej fabryce położonej za bramą Zhaoyang An Czhang Ho przystąpił do wykładu. 

Na wykład przybyli reprezentanci trzech ugrupowań tzw. trzech "bu", wszyscy niemal 
bojownicy o niepodległość, osobistość i życia publicznego oraz studenci i młodzież z 
miasta. Wszystkie miejsca na sali były całkowicie zajęte i wielu musiało słuchać wykładu 
stojąc pod ścianami. 

W tym dniu An Czhang Ho miał odczyt na temat "Przyszłość narodowego ruchu w 
Korei". Wygłosił go tak, jak oczekiwano, przepięknie. Publiczność od samego początku 
była pełna podziwu i zachwytu dla jego krasomówstwa. Płomiennie mówił o dalszej 
drodze koreańskiego narodu, wykazując ogromną erudycję w zakresie historii Wschodu i 
Zachodu - ich przeszłości i współczesności. 

W sali raz po raz zrywały się głośne, burzliwe oklaski. Przesłanie jego wykładu mogło 
wzbudzić jednak wątpliwości i niejasności. 

W swoim odczycie gorąco i głęboko, z entuzjazmem wyjaśniał "teorię doskonalenia 
narodowych wartości" i "teorię idealnego społeczeństwa". Pierwsza składała się z dwóch 
części: "odnowienia osobistych cech charakteru" i "rozwoju gospodarki narodowej". 

W czym tkwi sedno jego ujęcia "odnowienia osobistych cech charakteru"? Wyraża się 
ono w tym, że kraj. nasz słabo rozwinięty według dzisiejszych pojęć, stał się japońską 
kolonią dlatego, że osobiste właściwości i samowychowanie naszego narodu są na niskim 
poziomie, a więc dlatego każdy powinien podwyższać swoje wartości po to, aby żyć 
uczciwie, pracować rzetelnie i dążyć do harmonii społecznej. W jego twierdzeniach było 
coś z tezy tołstojowskiej, wyrażonej w "Teorii samodoskonalenia" oraz z poglądów 
Mahatmy Ghandiego, uważającego że człowiek nie może zdobyć wolności tak długo, do-
póki nie przekształci i nie zahartuje samego siebie. 

Były to czasy, kiedy w różnych sferach życia pojawiały się symptomy poważnego, 
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światowego kryzysu gospodarczego, co spowodowało, że ludzie drżeli z obawy i strachu o 
swój los. Podniósł głowę imperializm, mający skrajnie faszystowski charakter i tłamszący 
bezwzględnie przy pomocy bagnetów i pętli samodzielność człowieka. 

Drobnomieszczańska inteligencja trzęsła się ze strachu w obliczu potężnej siły 
imperializmu, uzbrojonego w żelazny pancerz i w armaty. W ówczesnej sytuacji 
znajdowała ona duchowe schronienie w doktrynie niesprzeciwiania się. 

Doktryna ta stała się ostatnim przytułkiem, jakiego szukają ludzie obarczeni słabszą 
wolą rewolucyjną, lub ci, którzy byli jej całkiem pozbawieni, ze strachu przed groźbą 
napaści imperialistów. Nie mając siły woli do zmagania się z kontrrewolucją, inteligencja 
ta zaczęła apelować o niesprzeciwianie się. 

W naszym kraju niesprzeciwianie znalazło swój wyraz w reformizmie. Po 
Pierwszomarcowym Ludowym Powstaniu niektórzy przywódcy ruch1J narodowego, 
dezerterując z pozycji rewolucyjnych, czyli walki o likwidację kolonialnego panowania 
japońskiego imperializmu metodą aktywnego oporu, szeroko rozwijali ruch na rzecz umoc-
nienia "realnych sił" narodu, ukierunkowany na podwyższenie moralnych cech i poziomu 
życia gospodarczego naszej nacji. Za największy cel ruchu narodowego uważali oni 
rozwój oświaty i krajowego przemysłu. Ówczesna inteligencja, stanowiąca główną siłę 
kierowniczą ruchu narodowego, starała się ocalić naród od ekonomicznej katastrofy za 
pośrednictwem stałego korzystania z rodzimych towarów i rozwoju narodowej 
przedsiębiorczości. Wysunęła ona hasło" Własne gospodarstwo - na miarę swych sił!" i 
prowadziła ogólnonarodowy ruch popierający materialną produkcję, skierowaną na 
torowanie drogi do ekonomicznej samowystarczalności. 

Lider tego ruchu - Czo Man Sik - przechodził całe swoje życie w koreańskich 
spodniach, bluzie i turumagi (chałat - red.) z bawełnianej tkaniny, co symbolizowało jego 
przywiązanie do stałego użytkowania towarów rodzimej produkcji. Nawet wizytówkę 
swoją miał z handżi (papier dawnej, koreańskiej produkcji - red.). Również obuwie nosił 
nie zagraniczne, a tylko koreańskie. 

Szerzeniu narodowego reformizmu sprzyjał wielce artykuł Li Gwan Su "Teoria 
przeobrażania narodu". Czytając go, łatwo zrozumieć istotę reformizmu i jego 
niebezpieczeństwa. 

Kiedy czytałem ten artykuł, oburzyło mnie przede wszystkim to, że Li Gwan Su 
traktował naród koreański za jakościowo "niższy"... Według mnie Korea była krajem słabo 
rozwiniętym, ale nigdy nie uważałem narodu koreańskiego za "niższy". 

Nasz koreański naród jest narodem cywilizowanym i mądrym, który zbudował pierwszy 
w świecie opancerzony statek, wynalazł metalową czcionkę, jest narodem sławnym, który 
wniósł ogromny wkład w rozwój kultury Wschodu. Nasi przodkowie wnieśli niemały 
wkład także w rozwój japońskiej kultury. Obdarzony niezłomnym duchem samoobrony, 
naród nasz nigdy nie pogodził się z agresją obcych wrogów, a swoją potęgę demonstrował 
już w czasach starożytnych na całą Azję. Moralność naszego narodu, czysta jak kryształ, 
budziła podziw całego świata. 

Jest oczywiste, że są pewne słabe strony w naszych obyczajach i zachowaniach naszego 
narodu. Ale niedociągnięcia te nie były nigdy decydujące, nigdy nie były głównym 
składnikiem cech naszego narou, miały natomiast charakter indywidualny i drugorzędny. I 
nie można cech podrzędnych przedstawiać jako dominujących w narodzie. 

Propagując swoją "Teorię przeobrażania narodu" Li Gwan Su twierdził, jakoby 
Koreańczycy zostali ujarzmieni z powodu "niższości swojego narodu". Ale nie, Korea 
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została ujarzmiona nie z powodu "niższości i właściwości" samego narodu, lecz z powodu 
korupcji i nieudolności rządzących. Tonacja twierdzeń Li Gwan Su, tak narzekającego na 
niższość koreańskiego narodu współbrzmiała z tonem tego, co wypowiadali japońscy 
imperialiści. Japończycy bowiem przy każdej nadarzającej się okazji, jeśli tylko mieli taką 
szansę, zawsze zniesławiali przy pomocy oszczerstw nasz naród, nazywając go "narodem 
na niższym poziomie". W związku z tym utrzymywali, jakoby Japonia powinna "ochraniać, 
kierować i kontrolować ten «niższy naród»". 

"Teoria przeobrażania narodu" - to jawny akt zdrady Li Gwan Su, obliczony na 
przypodobanie się japońskim imperialistom. Jako wynagrodzenie za ten renegacki akt on - 
były uczestnik ruchu niepodległościowego - uzyskał pod samym nosem generalnego 
gubernatora możliwość pisania swoich romansów i uniknięcia kary. 

Jako powieściopisarz cieszył się początkowo wielką popularnością wśród czytelników. 
Masy lubiły go za utwory o postępowej treści, odpowiadające gustom czytelników. Pisał 
wiele powieści w nowym stylu i nazywano go twórcą nowoczesnej prozy w Korei. Jednak 
jego "Teoria przeobrażania narodu" zmieniła jego reputację. Elementy reformizmu, jakie 
czaiły się, a niekiedy wręcz ujawniały się w jego powieściach, obnażone zostały w całej 
swej nagości w tym właśnie artykule. 

Współczesna inteligencja, prowadząca narodowy ruch w kierunku reformizmu, 
zamierzała nawet założyć prywatnym sumptem i kosztem środków zebranych przez ruch 
w kampanii na rzecz zwrotu państwowych długów, koreańską wyższą uczelnię. Ale 
generalny gubernator nie zezwolił na otwarcie takiej szkoły, która mogłaby stać się kuźnią 
szkolenia kadr dla ruchu walczącego o niepodległość kraju. 

Ruch wypowiadający się przeciwko stosowaniu przemocy, natomiast popierający 
rozwój materialnej produkcji krajowej, także napotkał na opór ze strony japońskich 
imperialistów. Generalny gubernator nie mógł zamykać oczu na to, że Koreańczycy 
korzystają tylko z koreańskich towarów, bojkotując narzucane im przez Japonię produkty. 
Od samego początku Japonia traktowała tę kampanię jako ruch anty japoński i w związku 
z tym starała się zaciekle, by kampanię bojkotu całkowicie zniszczyć. 

Reformistyczny ruch, prowadzony pod szyldem przygotowania "realnych sił", był 
konserwatywnym i pasywnym ruchem oporu, który głosił miłość do kraju i narodu jako 
ideał, ale jako metodę preferował tylko umiarkowane działania. W istocie rzeczy było 
niedorzeczną mrzonką, aby dążyć do wykuwania ekonomicznej siły narodu w granicach 
limitowanych przez generalnego gubernatora i tylko na takiej drodze przeciwstawiać się 
ekonomicznej ekspansji japońskiego imperializmu. Przecież to truizm - Japonia nie 
dopuści do swobodnego rozwoju narodowego przemysłu Korei, który mógłby z nią 
skutecznie rywalizować. Tak więc, jak można stosując takie półśrodki znaleźć drogę do 
zapewnienia egzystencji narodu, poprzez tworzenie przedsiębiorstw patronujących 
produkcji krajowej? Czym to wyjaśnić? 

Działacze ruchu narodowego, którzy ulegli rozkładowi i stoczyli się w błoto 
reformizmu, nie widzieli i nie chcieli widzieć samej natury imperializmu. Przeszli od 
zbrojnego oporu do pokojowego ruchu o charakterze kulturalnym, co oznaczało odwrót w 
metodach walki. A zatem był to ruch wyznający pokojowe współistnienie lub ugodowość z 
kolonizatorami. W sytuacji pokojowego współistnienia lub ugodowości nieuchronnie 
dochodzi do degeneracji. Istotnie niemało reformistów opuściło później szeregi ruchu 
narodowego lub przekształciło się w renegatów - lokajów japońskich imperialistów. 

Teoria umacniania "realnych sił" An Czhang Ho (nazwano ją także teorią 
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przygotowania) jako odmiana koncepcji samorozwoju, była teoretycznym punktem oparcia 
dla narodowych reformistów. Twierdzenie, że naród stoi najniżej w świecie pod względem 
duchowego wychowania, z górą niejako zakładało, że nasz naród zdolny będzie zbudować 
suwerenne i niezawisłe państwo tylko wówczas, kiedy się on ucywilizuje co najmniej do 
poziomu Amerykanów i Anglików. 

Atmosfera na sali wskazywała wszelako, że widocznie większość publiczności aprobuje 
twierdzenie mówcy. Byli również tacy, którym nawet ze wzruszenia łzy stanęły w oczach. 
Oczywiście nie można było zaprzeczyć mu, że treść jego odczytu była przepełniona 
duchem patriotyzmu. 

Jeśli chodzi o mnie, to rozczarowałem się, wykrywając w jego mowie niebezpieczne 
elementy, które mogą wyjaławiać dążenie mas ludowych do aktywnej walki. Słowem, w 
jego twierdzeniach były wątpliwe momenty. 

Oczywiście również ja aprobowałem twierdzenie mówcy, że każdy powinien pracować 
nad sobą, doskonalić swoje osobiste cechy i na tej podstawie umacniać realne siły narodu. 
Ale w żaden sposób nie mogłem aprobować jego opinii, że naród nasz jest narodem o 
najniższych w świecie wartościach duchowych, ani jego reformistycznej metodyki 
przygotowania "realnych sił". W e wszystkich przypadkach przygotowanie realnych sił 
powinno być procesem sprzyjającym walce o niepodległość, ale ona nie może zastąpić 
sobą rewolucji jako całości. 

Jednakowoż An Czhang Ho próbował zastępować walkę o niepodległość umacnianiem 
"realnych sił". Walka o niepodległość nie rozwija się automatycznie, nawet gdyby te siły 
były przygotowane, zaś on ani słowa nie wspomniał jak organizować siły narodu, jak 
mobilizować je do ostatecznego zwycięstwa. Co gorsza, ani słowa nie powiedział o 
nasileniu walki zbrojnej, która powinna być podstawową formą walki narodowo-
wyzwoleńczej. 

Wątpliwym problemem było również twierdzenie, że w Mandżurii koniecznym jest 
rozwój przemysłu, który jakoby mógł się stać podstawą niezależności. A któż udzieli 
kredytu na budowę na przykład elektrowni temu narodowi, który pozbawiony jest własnej 
państwowości? Jeśli nawet jakieś mocarstwo dałoby te kredyty, to czyż można budować 
elektrownię i organizować uprawę ryżu na obczyźnie, kiedy całe terytorium rodzinnego 
kraju okupowane jest przez japońskich imperialistów? Co więcej: czy imperialiści 
japońscy pozwolili by Koreańczykom, aby oni sami zajmowali się takimi sprawami? 
Będąc niezdolnym do znoszenia dalej takiego wykładu, zadałem mówcy pytanie, 
wprawdzie na piśmie, o następującej treści: 
 Po pierwsze - mówiliście o konieczność i umacniania "realnych sił" koreańskiego 
narodu drogą rozwoju przemysłu i oświaty. A czy jest to możliwe w warunkach, gdy cały 
kraj jest okupowany przez japońskich imperialistów? 
 Po drugie - mówiliście, że nasz naród stoi na niskim poziomie kultury duchowej. Co 
przez to konkretnie macie na myśli? 

Po trzecie - wspomnieliście o USA i Anglii. Czy będziemy w stanie podążać za ich 
przykładem i czy możemy osiągnąć niepodległość przy ich "pomocy"? 

Karteczka ta została przekazana mówcy przez studentów siedzących w pierwszych 
rzędach i przewodniczącego. Chociaż byłem autorem tych pytań, to odczułem pewien 
rodzaj zaambarasowania, kiedy zobaczyłem jak przewodniczący z niepewnym wyrazem na 
twarzy kierował spojrzenie w stronę, gdzie siedziała młodzież studencka. 

Obawiałem się tego, czy uwielbiający An Czhang Ho działacze ruchu 
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niepodległościowego i setki słuchaczy, którzy darzyli go szacunkiem, nie będą zbyt 
zaskoczeni, jeżeli na jego twarzy odczytają wyraz niezadowolenia z powodu moich pytań. 
Jeśli bowiem wykład An Czhong Ho nie zakończy się sukcesem, to również O Dong Dżin, 
który w sposób szczególny zaangażowany był emocjonalnie po stronie mówcy, obrazi się 
na mnie za pisemne zadanie takich pytań. 

Jest oczywiste, że nie oczekiwałem i nie chciałem takiego rezultatu. Zadałem mówcy te 
pytania z nadzieją, że on otrzymawszy je, chociaż przez chwilę zastanowi się nad sensem 
swoich twierdzeń i przestanie kontynuować swoje wywody, wymierzone bezpośrednio 
przeciwko naszej godności narodowej i duchowi niepodległości. Korciło mnie wówczas 
usłyszeć od niego samego, uchodzącego za weterana ruchu niepodległościowego, co sądzi 
on o nowym kursie lub strategii ruchu niepodległościowego, czego on jeszcze nie 
wypowiedział przed publicznością. 

Jednak sprawa przybrała zupełnie inny obrót, niż przypuszczałem. Przez pewien czas 
milczał on, przeglądając moją karteczkę, a potem zapytał o coś przewodniczącego. Później 
Song Dżong Do powiedział mi, że An Czhang Ho zapytał przewodniczącego, czy zna Kim 
Song Dżu, którego imię figuruje pod pytaniami. I nagle mowa An Czhang Ho straciła na 
dynamice i ostygła. Ta mowa, która przed chwilą jeszcze płomiennym tonem porywała za 
sobą całe audytorium. Orator pospiesznie skończył wykład, który dotąd wygłaszał tak 
pewnie i chwiejnym krokiem opuścił katedrę. Widocznie uznał moje pytania za bardzo 
poważne. Zadane one były przeze mnie wcale nie po to, by uzyskać taki efekt, lecz 
stanowiły one raczej rodzaj aluzji lub bodźca, czy zachęty do czegoś, nie zaś uderzenie. 
Niestety orator bez jakiejkolwiek próby repliki sam przerwał w połowie wykład i opuścił 
salę. 

Rozczarowani jego postępkiem .słuchacze rzucili się do wyjścia, a niektórzy wyrażali 
zaskoczenie, dlaczego tak nagle zasłabł. W jednej chwili nastąpiło jednak coś 
nieoczekiwanego. 

Żandarmeria kirińska postawiła nagle na nogi kilkaset żandarmów i policjantów, którzy 
niespodziewanie wpadli do sali, gdzie odbywał się wykład i aresztowali ponad 300 osób. 
Wśród aresztowanych znaleźli się nie tylko sam mówca An Czhang Ho, ale także Hyon 
Muk Gwan, Kim Ri De, Li Gwan Rin i liczni działacze ruchu niepodległościowego. 

Tym masowym aresztowaniem dyrygował za kulisami Kunitomo z policyjnego 
departamentu generalnego gubernatora w Korei. Zjawiwszy się w Mukdenie równocześnie 
z przyjazdem An Czhang Ho do Kirinu, Kunitomo doniósł Yang Niu-jiangowi - dowódcy 
chińskiej żandarmerii, że w Kirinie zebrało się kilkuset koreańskich komunistów i 
zaproponował ich aresztowanie. Na rozkaz Yang Niu-jinga policja i żandarmeria z Kirinu 
dokonała pod kontrolą Kunitomo rewizji w domach Koreańczyków i rozwinęła niebywałą 
operację masowych aresztowań po bezprecedensowej obławie, dokonanej w sali 
wykładowej. Dokonano także nalotów na Dandunską Fabrykę. 

Chociaż An Czhang Ho wystąpił z odczytem, który nie mógł się nam spodobać, to 
jednak nie mogłem powstrzymać swojego gwałtownego gniewu z powodu tego, że wróg 
aresztował jego i kilkuset niewinnych Koreańczyków. Co gorsza - mając wciąż przed 
oczyma nagłe przerwanie odczytu pod wpływem moich pytań, nawet przyszło mi na myśl, 
że ta łańcuchowa reakcja spowodowana była moimi pytaniami. Bardzo mnie to męczyło. 

Klika wojskowa Zhang Zuo Lin, panująca na Północnym Wschodzie Chin, działała na 
mocy "Mitsuya Agreement" (Porozumienie Mitsuya) ręka w rękę z Japonią, poddając 
dzikim represjom koreańskich komunistów i działaczy antyjapońskiego ruchu o 
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niepodległość. Porozumienie to było występnym, zdeprawowanym aktem, mającym na 
celu wykorzenienie ognisk narodowo-wyzwoleńczej walki Koreańczyków w Mandżurii. 
Na mocy tego porozumienia agentom, którym udało się schwytać koreańskich patriotów, 
wypłacano premię. Znaleźli się nawet tacy reakcyjni chińscy urzędnicy, którzy fałszowali 
raporty, aby otrzymać tę premię. . 

Kampania masowych aresztowań przeprowadzona w Dandunskiej Fabryce stanowiła 
również przejaw okrutnych represji ze strony reakcyjnej kliki Zhang Zuo-lina, podjudzanej 
przez japońskich imperialistów. 

Niezwłocznie zwołaliśmy zebranie członków Związku na rzecz Obalenia Imperializmu, 
aby w sposób odpowiedni dla powagi chwili omówić środki uwolnienia aresztowanych. 
Potem spotkaliśmy się z bojownikami ruchu niepodległościowego i rozważaliśmy z nimi 
metody uwolnienia uwięzionych. Jednak oni śmiertelnie przestraszeni, wykazali całkowitą 
bezradność. 

Twierdziliśmy, że An Czhang Ho i wszystkich innych aresztowanych można uwolnić, 
jeśli będziemy połączonymi siłami wywierać nacisk na Kirińską Wojskową Komendanturę. 
Podkreśliliśmy przy tym, że najskuteczniejszym środkiem będzie mobilizacja sił mas. A 
działacze ci odpowiadali nam: "Wątpliwe. Jak wy, gołymi rękami, możecie zmusić do 
uległości tę bezwzględną komendanturę? Być może byłoby lepiej ich przekupić, niż 
nakłaniać masy do wzniecania awantury". A więc znów wykazali swoje stare sposoby 
myślenia: brak wiary w siłę mas. 

Uparcie przekonywałem ich, że zwartymi siłami można rozwiązywać problemy, 
których nie rozwiąże nigdy pieniądz. Następnie zwołaliśmy do kirińskiej kaplicy, 
utrzymywanej przez Son Dżong Do, masowy mityng z udziałem działaczy ruchu o 
niepodległość, znanych koreańskich osobistości i wyróżniającą się duchem społecznym 
młodzież studencką i niezrzeszoną, z całego miasta. Wyjaśniliśmy uczestnikom mityngu, 
że komendantura ręka w rękę z Japończykami aresztowała wielu patriotów i w niczym nie 
zawinionych rodaków. Ostrzegaliśmy, że wszyscy aresztowani mogą zostać - za niewielką 
sumę pieniędzy - przekazani japońskiej policji. Zwróciliśmy się do nich z wezwaniem: 
"Jest rzeczą jasną, że koreańscy patrioci poddawani będą okrutnym karom, jeśli zostaną 
przekazani w ręce Japończyków. Dlatego Koreańczycy, miłujący rodaków i Ojczyznę, 
powinni zwartą siłą wziąć udział w masowym ruchu dla uwolnienia patriotów". 

W toku rozwijania przez nas ruchu o uwolnienie An Czhang Ho, niemało ludzi ze 
zdziwieniem kręciło głowami. Nie mówiąc już o nacjonalistach, znaleźli się tacy ludzie 
także wśród tych, którzy uczestniczyli w ruchu komunistycznym, a nawet wśród 
młodzieży, znajdującej się pod naszym wpływem. Mówili: "Po co staracie się tak wybawić 
An Czhang Ho, skoro nawet w pytaniach zadanych mu na piśmie kwestionowaliście jego 
teorie?" 

Ja im odpowiedziałem: 
 - "My stawiamy pod znakiem zapytania ideologię An Czhang Ho, ale nie występujemy 
przeciw niemu samemu jako człowiekowi. On także jest Koreańczykiem i patriotą, 
walczącym o niepodległość Korei. Dlaczego więc nie powinniśmy go ratować?" 

Wówczas to wysunąłem na pierwszy plan podstawową zasadę - znękani koreańscy 
rodacy powinni zjednoczyć swoje siły w takiej trudnej chwili. 

Zaatakowałem publiczny wykład An Czhang Ho, ponieważ pragnąłem aby odrzucił on 
swoje służalcze, narodowo-nihilistyczne i reformistyczne pozycje, i aktywnie włączył się 
w świętą walkę o odrodzenie Ojczyzny. Cel naszej ideologicznej walki z nacjonalistami 
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polegał nie na tym, aby ich złamać, ale na tym aby obudzić ich i zespolić jak najwięcej pod 
sztandarem antyjapońskiej walki. 

Po masowym mityngu, przeprowadzonym pod hasłem uwolnienia An Czhang Ho, na 
ścianach budynków i słupach telegraficznych miasta Kirinu pojawiły się ulotki i apele z 
napisami: "Chińska policja bez jakichkolwiek podstaw trzyma w więzieniu i torturuje 
koreańskich rodaków", "Chińskie władze nie powinny dać się złapać na haczyk japońskich 
imperialistów!", "Niezwłocznie uwolnić wtrąconych do więzienia koreańskich rodaków!" 

Przesłaliśmy także artykuły do redakcji chińskich gazet, których treść bardzo poruszyła 
opinię publiczną. Codziennie młodzież, dzieci i mieszkańcy Kirinu otaczali budynek 
komendantury, głośno żądając uwolnienia aresztowanych. W niektóre dni organizowano 
demonstracje przed samą komendanturą. Dokładaliśmy wszystkich możliwych wysiłków, 
aby nie dopuścić do tego, by reakcyjna chińska klika wojskowa przekazała w ręce 
japońskich imperialistów aresztowanych koreańskich działaczy ruchu 
niepodległościowego. 

W efekcie silnego nacisku mas, komendantura zmuszona była po 20 dniach wypuścić 
na wolność wszystkich uwięzionych, łącznie z An Czhang Ho. Jego uwolnienie bardzo 
mnie ucieszyło, bowiem osiągnięte zostało ono przez nas w wytężonej walce. Poszliśmy 
do działaczy ruchu niepodległościowego, aby się spotkać z An Czhang Ho, który 
wyszedłszy na wolność, wrócił do swoich kolegów. Miałem skrytą nadzieję, że chociaż 
trochę zrozumie nasze uczucia, wyrażone w zadanych mu pytaniach. 

Jednak An w pośpiechu opuścił Kirin zaraz po wyjściu z więzienia. Nie wiem z jakimi 
uczuciami wrócił on do Szanghaju, ale głęboko wierzyłem, że opuścił on Kirin 
podniesiony na duchu i w dobrym nastroju. Świadczyło o tym dalsze jego życie. Nie kalał 
swojego imienia patrioty. Do ostatniej minuty swojego życia wytrwale znosił wszystkie 
przynoszone mu przez los doświadczenia. 

Po wyjeździe z Kirinu nie spotkałem go już nigdy. Po przeszło dziesięciu latach, kiedy 
prowadziliśmy walki zbrojne w górach Pektu, dowiedziałem się, że umarł w wyniku 
chorób, jakich nabawił się w więzieniach japońskich imperialistów. 

Na wieść o tym bardzo się zasmuciłem nad losem człowieka, który poświęciwszy całe 
swoje życie sprawie oświecenia i jednoczenia narodu, umarł tak przedwcześnie, nie 
doczekawszy dnia niepodległości swojej Ojczyzny. Jednak na tym nie przerwała się na 
zawsze moja więź z nim, nawiązana w tak niezwykłym zdarzeniu. On odszedł, ale po 
wyzwoleniu kraju jego młodsza siostra An Sin Ho pracowała razem z nami, będąc 
zastępczynią przewodniczącego Centralnego Komitetu Związku Demokratycznego Kobiet 
Korei. 

Po triumfalnym powrocie do Ojczyzny po wyzwoleniu kraju, dowiedziałem się od 
działających w kraju patriotów, że mieszka ona w rejonie Nampho. W owym czasie 
pracował tam towarzysz Kim Gyong Sok jako nasz przedstawiciel. Wydałem mu polecenie, 
aby odszukał An Sin Ho. Po upływie kilku dni nadeszła wiadomość, że ją odszukano. 
Zapytałem go telefonicznie, jaka jest jej postawa ideowa. Odpowiedział mi, że widocznie 
jest bardzo wierzącą osobą, ponieważ chodzi ona zawsze z Biblią pod ręką. Przypominając 
Kim Gyong Sokowi, że jest ona młodszą siostrą słynnego patrioty-męczennika, i chociaż 
wierzy w Boga, z pewnością zachowuje uczucia patriotyzmu. Powiedziałem, aby pomagał 
wychować ją, utrzymując pod wpływem Partii. Odpowiedział, że mógłby to uczynić, ale 
nie jest zbyt mocno tym zainteresowany. 

Był to taki czas, kiedy na wierzących patrzono u nas przez pryzmat różnych uprzedzeń. 
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I nie od razu to negatywne zjawisko zanikało, mimo moich niejednokrotnych ostrzeżeń. 
Po kilku miesiącach doniósł mi radosną wiadomość - An Sin Ho wstąpiła do Partii i 

poświęca się całkowicie budowie nowej Korei, a partyjną legitymację nosi przy sobie, 
włożywszy ją między stronice Biblii. Było mi miło, że patriotyczny duch An Czhang Ho 
nie całkiem został pochowany w grobie. 

Ilekroć patrzyłem na An Sin Ho, rzetelnie pracującą dla dobra Ojczyzny i narodu, aż do 
swego ostatniego tchnienia, przypominały mi się zawiłe kierunki życiowej drogi jej brata-
bojownika o niepodległość i z głębokim wzruszeniem wspominałem jego pracowite 
zasługi dla narodu. 

W czasie Wspólnej Narady Przedstawicieli Północy i Południa Kim Gu, będący przez 
całe swoje życie na wojennej stopie z komunizmem, zdziwił się, spotkawszy się w 
Północnej Korei z An Sin Ho. Z pewnością nie mógł nawet sobie wyobrazić, aby 
komuniści wysunęli młodszą siostrę jednego z liderów Szanghajskiego Tymczasowego 
Rządu na stanowisko zastępcy przewodniczącego Centralnego Komitetu Związku 
Demokratycznego Kobiet Korei. Była ona jego ukochaną i narzeczoną w młodości. 

Nasze zaufanie do niej było właśnie zaufaniem do samego An Czhang Ho. Był w tym 
równocześnie wyrażony nasz szacunek oraz ukłon wobec wszystkich pionierów ruchu 
niepodległościowego, którzy są związani z nami węzłami krwi i patriotyzmu, jednego i 
tego samego narodu, niezależnie od ich ideałów i ich wyznania religijnego 

 
7. Połączenie się trzech frakcji 

 
Lata dwudzieste scharakteryzować można w ogólnym ujęciu, jako okres 

przyspieszonego procesu łączenia się anty japońskich, patriotycznych sił w jednolity front. 
Ludzie myślący dalekowzrocznie i patrioci Korei szczerze troszczący się o przyszłość 
narodu, dokładali ogromne wysiłki do jednoczenia i zwartości antyjapońskich sił. Byli 
bowiem przekonani, że stanowi to fundament sukcesu - niepodległości Korei. 

Różne organizacje ruchu robotniczego, szybko pojawiające się w miarę 
rozprzestrzeniania się nowego, ideologicznego nurtu, pod wpływem Październikowej 
Rewolucji Socjalistycznej w Rosji i Pierwszomarcowego Powstania Ludowego, 
zjednoczyli się w połowie lat dwudziestych w Powszechną Federację Robotników i 
Chłopów Korei. Prace zmierzające do zjednoczenia antyjapońskich, patriotycznych sił, 
prowadzono także w obozie nacjonalistycznym. 

W 1927 roku, kiedy dojrzewały warunki do utworzenia jednej narodowej partii, 
powstało Towarzystwo Singanhwe, które stanowiło organizację wspólnego frontu obozów 
- komunistycznego i nacjonalistycznego. Towarzystwo w krótkim czasie zjednoczyło w 
swoich szeregach dziesiątki tysięcy osób. 

Proces łączenia antyjapońskich, patriotycznych sił, nabierał szerokiego rozmachu 
również w Mandżurii, która stała się ogniskiem ruchu niepodległościowego. Po aneksji 
Korei przez Japonię liczne, drobne organizacje tego ruchu, pojawiające się w Mandżurii 
jak grzyby po deszczu, przechodziły niekończący się proces łączenia się i podziałów, by w 
końcu 1925 roku podzielić się ostatecznie na trzy ugrupowania - Czongibu, Sinminbu i 
Czhamibu. Frakcje te działały niezależnie. 
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I te trzy organizacje, niczym średniowieczne księstwa, działając odrębnie odwróciły się 
do siebie plecami. Każda z nich trzymała się swojej linii i działała w swoich granicach 
podległego jej terytorium, zajmowała się swoimi sprawami, unikając kontaktów 
kooperacyjnych z innymi frakcjami. sytuacja taka w obliczu nieustannych ataków ja-
pońskich imperialistów, stwarzała niebezpieczeństwo, że zostaną one unicestwione jedna 
po drugiej. Organizacje Armii Niepodległości w Mandżurii stały się obiektem straszliwych 
ciosów w wyniku serii powtarzających się masakr i operacji w rodzaju incydentów w Hun-
czunie, Xingjingu, Gumalingu i szeregu innych miast oraz "Porozumienia Mitsui" . Po 
poniesieniu sromotnych porażek w bitwach pod Fengwugou i Qingshanli, siły japońskiej 
armii nieprzerwanie rosły pod względem liczebnym, w celu powstrzymania akcji 
zbrojnych Armii Niepodległości. Uruchomiono także osławioną zasadę wojny psycho-
logicznej: jeśli zostanie zabity jeden japoński żołnierz, to w odwet należy zabić dziesięciu 
Koreańczyków. Te mordercze operacje trzymały w szachu Armię Niepodległości, która 
wskutek tego skłaniała się do położenia pasywnego. 

W tej sytuacji liderzy wszystkich frakcji, pogrążeni po uszy w kłótniach, zmuszeni byli 
szukać drogi łączenia różnych organizacji ruchu niepodległościowego, jako 
przedsięwzięcia umożliwiającego pokonanie trudności, w obliczu których znalazła się 
Armia Niepodległości. 

Od samego początku pojawienia się trzech frakcji, myślący kategoriami 
dalekowzroczności przywódcy ruchu niepodległościowego, uznając aktualną konieczność 
ich jednoczenia, robili wszystko co tylko było możliwe, aby doprowadzić do ich 
połączenia. 

W owych dniach trzy administracje, odnoszące się do siebie z niechęcią i wrogością, 
bezużytecznie traciły swoje siły na współzawodniczenie o rozszerzanie podległych im 
terytoriów. Kłótnie o hegemonię były niekiedy przyczyną tragicznych konfliktów i 
rozlewu krwi. 

Latem 1925 roku byłem naocznym świadkiem tego, jak przywódcy trzech frakcji 
odbywali w Fuszunie poważne dyskusje nad zagadnieniem dróg jednoczenia organizacji, 
podczas których przewodniczył mój ojciec. Zebranie trwało dziesięć dni, w trzech 
miejscowościach - w Fuszunie, Wanlihe i Jangdicun. Miejsca zebrań zmieniały się. 
Rezultatem tego forum było utworzenie Towarzystwa do spraw Pomocy Koalicji 
Narodowych Organizacji. 

Działacze Towarzystwa przyspieszali prace przygotowawcze nad utworzeniem jednej, 
narodowej partii, a równocześnie podtrzymywali nieustanną łączność z przywódcami 
różnych grup i wiele razy odbywali narady w celu omówienia sprawy samorządu 
koreańskich rodaków, zamieszkujących w Mandżurii oraz połączenia organizacji frontu 
rewolucyjnego. 

Zebranie kontynuowano w różnych miejscowościach. Wtedy to wynikła" sprawa z 
wangba ". 

W okresie tym Kim Dong Sam, Czwe Dong O, Hyon Muk Gwan, Sim Ryong Dżun, 
Rim Byong Mu, Kim Don, Li Yon, Song Sang Ha i inni przywódcy trzech frakcji, 
zebrawszy się w Xiantunie, odbywali zebrania dotyczące łączenia organizacji. Wieś ta 
położona jest w odległości około 12 kilometrów na południowy zachód od linii kolejowej 
Kirin - Czangczun. Xinantun razem z Kirinem, Xingjingiem i Huadianem było jedną z 
nielicznych baz strategicznych ruchu politycznego w Mandżurii. 

Policja konsulatu japońskiego przy pomocy tajnych informacji dowiedziała się o tym, 
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że ma się odbyć zebranie na temat współpracy trzech frakcji i skierowała do tych 
miejscowości pięciu szpiegów, przebranych za zwykłych mieszkańców. 

Agenci dotarli do wioski Dangshangshuigou, w pobliżu Xinantuna i zaczęli 
szpiegowską robotę, dowiadując się o zebraniu, udając, że łowią żółwie. Ale ich 
prawdziwe oblicze zdemaskowała sama młodzież ze wsi i w efekcie rozprawiła się z nimi. 
Związanych powrozem utopiono w rzece Songhua (Sungari). 

Policja japońskiego konsulatu w Kirinie poinformowała o tym incydencie władze 
policyjne Chin i domagała się przeprowadzenia wspólnej operacji na miejscu wypadku i w 
Xinantunie, pod pretekstem, że Koreańczycy zabili kilku niewinnych japońskich obywateli. 
Doniósł o tym uczestnikom zebrania, delegatom trzech frakcji O In Hwa, będący 
tłumaczem w urzędzie policyjnym. Zebranie odroczono i delegaci opuścili Xinantun. 

Zdarzenie uzyskało sobie ironiczne określenie "sprawa z wangba". " Wangba" - to po 
chińsku żółw, w ujęciu lekceważącym. 

Zebraniom mającym na celu połączenie organizacji ruchu niepodległościowego 
towarzyszyło mnóstwo trudności, nagłych zwrotów i zawirowań. Pierwszą trudnością była 
zawzięta inwigilacja i różne destrukcyjne posunięcia japońskich imperialistów, 
obawiających się połączenia trzech ugrupowań. Znacznie większą trudnością był anta-
gonizm między frakcjami, wewnątrz każdej z nich. Frakcja Czongibu podzieliła się na 
grupy Czhoksonhwepha i Hebihwepha, a we wnętrzu Sinminbu rywalizowały nawzajem 
między sobą grupy Kundżongpha i Mindżongpha. W Czhamibu jedne grupy występowały 
za Czhoksonghwepha, a inne - za Hebihwepha. Odłamy te kłóciły się ze sobą. Kim Dong 
Sam, Li Czhong Czhon, Li Dżon Gon i inni z grupy Czhoksonghwepha odeszli z frakcj i 
Czongibu, a grupa Kundżongpha na czele z Kim Czwa Dżinem i Hwan Hak Su rozstała się 
z frakcją Sinminbu. 

Zebrania najczęściej odbywały się w Kirinie. Tu na ulicy Shangyi znajdował się zakład 
oczyszczania ryżu "Fuxingtai", którego właścicielem był Koreańczyk. Przebywający w 
Kirinie uczestnicy ruchu niepodległościowego wykorzystywali kantorek zakładu zarówno 
jako sypialnię, jak i roboczy gabinet. Częstymi klientami byli także ci, którzy przyjeżdżali 
z Południowej, Północnej i Wschodniej Mandżurii, lub udawali się w te rejony. W 
"Fuxingtai" nie było ani jednego spokojnego dnia. 

Kalendarz wskazywał już początek nowego roku, ale zebraniom nie było końca. Trwały 
nieskończenie. Ponieważ "Fuxingtai" usytuowany był akurat opodal drogi, którą chodziłem 
do juwenskiej średniej szkoły, zdarzały mi się dość często okazje spotkań z delegatami na 
zebrania - przedstawicielami frakcji. 

Gospodarz "Fuxingtai" był nacjonalistą, który jednak z sympatią odnosił się do 
komunizmu. Był drobnym przedsiębiorcą, który otrzymywał zapłatę za kruszenie i 
oczyszczanie ziarna, co ledwie wystarczało na utrzymanie. 

Pewnego dnia, kiedy wstąpiłem do tego zakładu, znajomi mężczyźni przedstawili mnie 
Kim Czwa Dżinowi, Kim Dong Samu, Sim Ryong Dżunu i innym delegatom trzech frakcji. 

- Oto przed wami syn Kim Hyong Dżika. 
A potem jeden z nich powiedział niby w żartach: "Ideały tego chłopaka bardzo się 

różnią od waszych". 
- Odpowiedziałem z uśmiechem: "Czuję się zakłopotany, że wy tak mówicie. Przecież 

wy chcecie niepodległości Korei, a właśnie ja także jestem za niepodległością Korei. 
Oznacza to, że nasze idee nie różnią się". 

- "A myśmy tak mówili dlatego, że wy, młodzi ludzie, jak się wydaje, jesteście 
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zaangażowani w ruchu socjalistycznym". 
Stworzyło to dla mnie sprzyjającą okazję dla propagandy komunizmu. Zaatakowałem 

ich mówiąc: "Teraz młodzież opowiada się za ruchem komunistycznym. Jest to tendencja 
światowa. Do tego dążą przede wszystkim ludzie młodzi. Dlaczego zatem nam, 
koreańskiej młodzieży, nie wolno walczyć o komunizm, jeśli wszyscy inni tak postępują? 
Jeśli my nie będziemy dostrzegać nowego, 
jeśli cały czas będziemy opierać się o stare, to co będzie z przyszłością Korei? Nasza 
generacja jest inna niż wasza. Tak więc, jeśli wy zignorujecie uczucia nas, młodych, jeśli 
nie zrozumiecie bicia naszego młodego serca, to znajdziemy się wspólnie w niezręcznej i 
trudnej sytuacji". 
 Na to jeden z nich odpowiedział: "Nie troszczę się o to, co będziecie robić. Chyba nas 
nie obalicie". 
 Ja grzecznie zapytałem: "A dlaczego mówicie, że my, młodzi, zabierzemy się do 
obalenia was?" 
 Podobne przypadki bywały nieraz i później. 

Po drodze czasami zaglądałem do "Fuxingtai", ale jakoś wciąż nie mogłem usłyszeć o 
łączeniu się trzech organizacji. Liderzy Armii Niepodległości przewlekali swoje zebrania i 
mitrężyli czas. 

W toku moich kontaktów z przywódcami trzech frakcji, mogłem wnikać w głąb ich 
powszechnego życia. A było one takie szare i nudne. 

Jak już wspomniałem - blisko bramy Zhaoyong, w okolicy Kirinu był hotel "Sanfeng" . 
Kiedy ogłaszano przerwę w zebraniu, szefowie kadry Armii Niepodległości zbierali się w 
tym hotelu i wzajemnie, przeciwko sobie, spiskowali i dyskutowali o tym, jak pokrzyżo-
wać plany przeciwnika. 

A w pobliżu hotelu znajdowała się kaplica Son Dżong Do, którą wykorzystywaliśmy 
jako miejsce dla prowadzenia masowej pracy wychowawczej. Dlatego było naturalne, że w 
soboty po obiedzie i w niedziele, zdarzało mi się wejrzeć głębiej w życie kręgów kierow-
niczych Armii Niepodległości - klientów tego hotelu. 

W przydzielonym dla nich pokoju zawsze leżała szachownica, cała lśniąca od plam, 
pozostawionych od pobrudzonych rąk szachistów. Szachy te gospodarz hotelu wykonał 
specjalnie dla nudzących się gości. 

Tak więc starsi panowie, bojownicy Armii Niepodległości, przez całe dni nie mogli się 
nudzić. Albo strzępili języki, albo ogłaszali: "szach królowi". 

Gospodarz i gospodyni tak gorliwie wysługiwali się liderom armii, że ich siły były już 
na wyczerpaniu. W czasie obsługiwania, gospodarze hotelu podawali ziarna ryżu 
oczyszczonego w młynie "Taifengha", a także mięso oraz tubu (sojowy twaróg - red.), ryby 
i inne najlepsze dania. 

Dowódcy Armii Niepodległości, jeśli zasiedli do stołów, to tak całe dnie i noce 
zajmowali się grą w szachy, a na noc i tak czekał ich posiłek złożony z kuksu z gryczanej 
mąki. 

I wszystko to, jak powiedziała córka gospodarzy, bez zapłaty. Uskarżała się, że od 
wzburzenia nie może nawet spać spokojnie, a przy tym - kiedy spać, jeśli co noc jest na 
posyłkach, to po tytoń, to po wódkę! 

Pewnego razu powiedziała do matki: "Mama, jeśli w dalszym ciągu będziemy się nimi 
tak opiekować, to za niespełna trzy miesiące zostaniemy żebrakami". 

Matka jednak jeszcze ją skarciła: "Nie możemy im niczego żałować. Przecież oni 
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walczą, aby odzyskać utraconą Ojczyznę. Jak wszystko będzie gotowe, to ruszą do boju. 
Więcej nie mów mi takich bredni" . 

Jednak dowódcy Armii Niepodległości w ogóle nie wybierali się iść na pole bitwy. 
Zebrawszy broń, ukryli ją w szopie i bezczynnie spędzali czas, dzień za dniem, nawet nie 
wspominając o niej. Kiedy my ich odwiedziliśmy, starsi panowie otwierali jakieś księgi 
buchalteryjne, stwarzając pozór, jakoby czymś akurat byli zajęci. 
 Oczywiste było, że nie chcieli się zaprezentować przed młodzieżą jako po prostu 
nieroby. 

Bywało, że czasami trzaskali pięściami i drewnianymi wałkami o stół, zasypując 
rozmówców wyzwiskami, na jakie nie pozwoliłby sobie pierwszy lepszy chuligański łgarz. 
Sedno sporów tkwiło w tym, jaka grupa po połączeniu się trzech frakcji utrzyma faktyczną 
władzę? Każda z nich preferowała swoją grupę i szkalowała pozostałe dwie. Rozmawiano 
w ten sposób: nasza grupa ma najdłuższą historię i większe zasługi niż wasza. Obejmuje i 
kontroluje większe terytorium niż wasza, więcej mieszkańców, i tak dalej. A kiedy 
zmierzch wyciszał kłótnie - oni znów siadali do wspólnej libacji, całą noc trwali w sza-
leństwie pijaństwa, a na następny dzień wstawali z łóżek około południa. 

Pewnego dnia w niedzielę udaliśmy się do "Taifengha". Spotkaliśmy tam starszego 
człowieka - ministra finansów Szanghajskiego Rządu Tymczasowego, i z nim musieliśmy 
prowadzić wojnę na słowa. 

On ze swoimi kompanami przyjechał do Kirinu i od kilku miesięcy uczestniczył, wraz z 
nimi, w zebraniach w sprawie połączenia trzech ugrupowań. Chętnie przymilał się do 
młodzieży i od czasu do czasu mówił coś o postępie. Dlatego na tych spotkaniach 
odnosiliśmy się do niego z szacunkiem, odkrywając przed nim całą naszą duszę. 
Wylewaliśmy z niej wszystko, co w niej było. 

W tym dniu rozmawiając z nim o tym i owym, poddaliśmy lekkiej krytyce również 
Szanghajski Rząd Tymczasowy. Otoczywszy go ciasnym kołem "atakowaliśmy" go: 

- "Wy i wasi koledzy nawet teraz żyjąc w obcym kraju, kłócicie się jeden z drugim o 
stanowiska, natomiast wcale nie myślicie o losie Ojczyzny i narodu. Nic was nie interesuje, 
jakie będą losy naszego narodu. Powiedzcie, prosimy, jak macie śmiałość mówić o 
patriotyzmie, nienawidząc się między sobą i znieważając kraj i naród? Przypuśćmy, że 
otrzymacie wysoką pozycję - co przez to osiągniecie? Zbierzecie zaledwie na wsiach 
ofiary na wojenne cele, komenderując kilkoma chłopskimi rodzinami. Po co ta wasza 
kłótnia o władzę? Jaką władzę, i nad kim? 

Minister finansów zmieszał się pod ciężarem naszych zarzutów i rad. Przez chwilę nie 
mógł nic odpowiedzieć. Nagle, rozgniewany zwymyślał nas za to, że my jakoby 
obraziliśmy go. 

- Wy przeciwko mnie? Tak, tak. Wy macie rację. Wyście ludzie rozumni, a my jesteśmy 
głupcami. Wyjdę i zhańbię was wszystkich ryczał. 

Z takim nieokiełznanym krzykiem zaczął nagle się rozbierać i rzucać odzież gdzie 
popadnie. Widzę, że zamierza wybiec nago na ulicęi tym gorszącym widowiskiem, 
miotając się po ulicy, przynieść hańbę całemu naszemu narodowi - Koreańczykom. 
Widocznie myślał: 

- "Oni mnie obrazili, to ja zhańbię również cały naród!" 
W ciągu całego swojego życia spotykałem się z mnóstwem całkowicie różnych ludzi, 

ale takiego aroganta więcej nigdzie i nigdy nie widziałem. 
Był ministrem w Rządzie Tymczasowym, ale sądząc po jego zachowaniu się, był to 
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straszny impertynent i chuligan. Byłoby po prostu bardzo źle, jeśliby on rzeczywiście 
wybiegł poza cztery ściany młyna, bo wówczas już z pewnością hańba ministra finansów 
stałaby się zarazem naszą hańbą i hańbą wszystkich Koreańczyków. Rzuciliśmy się więc, 
aby go uspokajać, i z wielkim trudem zebrawszy porozrzucaną przez niego odzież, na siłę 
nałożyliśmy ją na niego. 

Wracając wtedy do domu, obiecaliśmy sobie nawzajem, już nigdy nie kontaktować się 
z takimi typami. Oto człowiek, który z powodu obrażania się za krytykę gotów jest nagi 
wybiec na ulicę! Jakże taki arogant może uczciwie kierować ruchem niepodległościowym! 
Inna rzecz, gdyby tak zachowało się naiwne dziecko, ale on? Skoro hańbiąc teraz postępuje, 
jak może pretendować do miana działacza politycznego!.,. 

Człowiek ów mocno skompromitował Sznghajski Tymczasowy Rząd. W tym czasie w 
Mandżurii wielu ludzi krzywiło się na ten rząd za frakcyjne swary, za żebraczą dyplomację, 
za marnotrawienie funduszy wojennych, za prowadzenie pasożytniczego trybu życia. 
Trzeba powiedzieć, że ten Tymczasowy Rząd nie ograniczał się tylko do zbierania 
pogłównego podatku i obowiązkowych dostaw "ofiarowywanych dla ocalenia Ojczyzny". 
Sprawy zaszły tak daleko, że jego członkowie zaczęli wypuszczać obligacje, szukali ludzi, 
którym się powiodło i bardzo bogatych, i dawali im tak zwane "pisma nominacyjne", za-
świadczające o powołaniu ich na stanowiska naczelników prowincji, powiatów i gminnych 
władz, pobrawszy - rzecz jasna - od nich najpierw za to odpowiednią zapłatę, czyli po 
prostu sprzedawali rangi i stanowiska. 

Podczas gdy nacjonaliści kontynuowali swoje frakcyjne potyczki między sobą, 
japońscy imperialiści nasłali do ich szeregów swoich agentów i przy ich pomocy bez 
szczególnych trudności aresztowali antyjapońskich bojowników o niepodległość. 
Największą stratą było wówczas aresztowanie O Dong Dżina. Japońska policja 
wykorzystała swojego agenta Kim Dżong Wona, który skusił O Dong Dżina słodkimi 
obietnicami, jakoby był w stanie uzyskać kolosalne sumy pieniędzy dla ruchu 
niepodległościowego, jeśli podejmie odpowiednie pertraktacje i zwiąże się z 
Koreańczykiem Czwe'Czhang Hakiem - wielkim właścicielem kopalni złota, 
przebywającym wówczas w Czang czunie. W ten oto podstępny sposób aresztowano na 
dworcu Xinglongshan niedaleko Czangczunu dobrego człowieka, który naiwnie uległ tak 
kuszącej ofercie. 

Po otrzymaniu tej wiadomości byłem tak wzburzony i zatrwożony, tak przygnębiony, 
że straciłem nawet apetyt. 

Ale - jak się mówi - nieszczęścia chodzą parami. O Gyon Czhon - syn aresztowanego, 
zginął w pożarze; jaki wybuchł w kirińskim kinie. Ja wdarłem się do płonącego kina i 
zdążyłem wynieść go na plecach, ale jego życia nie udało się już ocalić. Żona O Dong 
Dżina była wstrząśnięta i ogromnie dręczyła się tymi zdarzeniami - i aresztowaniem męża, 
i śmiercią syna. Pocieszaliśmy ją jak mogliśmy i opiekowaliśmy się nią, ale pocieszanie jej 
w takim nieszczęściu nie na wiele się zdało. W wyniku ciężkich przeżyć duchowych, 
nieszczęśliwa kobieta dostała pomieszania zmysłów i wkrótce zmarła. 

Podczas gdy aresztowany O Dong Dżin na śmierć i życie walczył na procesie sądowym, 
frakcyjna społeczność pod pretekstem walki o jednoczenie trzech ugrupowań, codziennie 
urządzała libacje i marnowała czas na kłótnie o władzę. Ten kompromitujący spektakl ranił 
nasze serca. 

"Posmakowawszy" aresztowania O Dong Dżina, japońska policja zintensyfikowała 
wysiłki, aby ująć jak najwięcej działaczy ruchu niepodległościowego. Mimo to liderzy 
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trzech ugrupowań trwali wciąż przy pustej gadaninie, nie dostrzegając, że rozgrywające się 
wydarzenia winny być dla nich pouczającą lekcją. 

Pewnego dnia obserwuję następującą scenkę: na podwórzu łuszczarni ryżu, 
odgrodzonej gęstym płotem, biegają oni zawzięcie, mając do nogawek swych spodni 
przytroczone worki pełne piasku. Na ten widok zrobiło mi się ciężko na sercu. "Cóż to za 
pomysły?" -:- pomyślałem. 

- Co ci samozwańczy bojownicy o niepodległość Korei wyprawiają?! Mroczne i ponure 
skojarzenia wywoływało to widowisko w chwili, gdy dosłownie za progiem szalała 
japońska agresja na Mandżurię, a z każdym niemal dniem los Ojczyzny spychany był ku 
przepaści. 

Nie miałem siły znosić tego widoku dłużej, więc z sercem przepełnionym żalem, 
mówię im: 

- Wierzyliśmy już, że aresztowanie O Dong Dżina potrafi wami wstrząsnąć, i wiele 
przemyśleliście. Japończycy nie przebierając w środkach aresztują coraz więcej znanych 
bojowników ruchu anty japońskiego i rozprawiają się z nimi, a wy co robicie? Tylko 
obradujecie! Czy to w porządku? My, studenci i cała młodzież, pragniemy aby wasze trzy 
frakcje jak najszybciej się zjednoczyły i aby wszyscy uczestnicy ruchu o niepodległość w 
Południowej, Północnej i Wschodniej Mandżurii zjednoczyli swoje siły oraz aby wszyscy 
Koreańczycy ściśle się zespolili w powszechnej walce z wrogiem. 

Ale i te słowa niewiele pomogły. Przywódcy trzech organizacji nadal uprawiali swoje 
czcze dyskusje i w dalszym ciągu marnowali czas folgowaniu swoim niskim instynktom. 

Nie mogłem tego ścierpieć i bardzo narzekałem. Ci, którzy uważali siebie za działaczy 
komunistycznego ruchu, pogrążyli się we frakcyjnej kłótni. Do tego nacjonaliści, którzy 
mieli określoną liczbę wojska, także znajdowali się w opłakanym stanie. Jakież to było 
żałosne i ubliżające! 

Po przemyśleniu całej sprawy postanowiliśmy przygotować wystawienie satyrycznej 
sztuki na temat ich kłótni o władzę, która winna ich sprowokować do działania. Była to 
"Kłótnia trzech książąt o tron", która przetrwała do naszych dni, i wciąż jest wystawiana. 

Jak tylko przygotowaliśmy tę inscenizację, zaprosiłem wszystkich przywódców trzech 
ugrupowań: 

- Jesteście na pewno zmęczeni ciągłymi obradami. Przygotowaliśmy więc dla was 
inscenizację sztuki. Przyjdźcie i obejrzyjcie ją. Z pewnością złagodzi ona wasze zmęczenie. 

Zaproszenie przyjęli z radością i z ochotą przyszli do kaplicy Son Dżong Do. 
Po pieśniach i występach wokalnych oraz tanecznych, na samym końcu programu 

zaprezentowaliśmy ten dramat. Z początku starsi panowie bardzo się cieszyli mówiąc, że 
sztuka zapowiada się interesująco. Ale gdy zorientowali się, że chodzi w niej o kłótnię 
trzech ludzi o tron, i że sztuka w sposób satyryczny wyśmiewa ich samych, poczerwienieli 
z gniewu i pozostało im pokazać nam tylko pięty. Po drodze mamrotali: 

- Jak śmiecie nam ubliżać? Co za zuchwalec z tego Song Dżu! Następnego dnia z 
samego rana poszedłem do nich, i udając że nic się nie stało, pytam: 

 - Dlaczegoż to wy wczoraj wieczorem wyszliście w połowie przedstawienia? Chyba 
byłoby interesujące obejrzeć je do końca? 
 W tym momencie starsi panowie ze złością rzucili się na mnie: 
 - A tyś zapomniał o tym, jak tego wieczoru zostaliśmy znieważeni? 
 Z całego serca odpowiedziałem: 
 - Nie powinniście się obrażać. Jesteśmy już zmęczeni waszymi awanturami. Cały czas 
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tylko się kłócicie, i dlatego oto my, rozgoryczeni tym wszystkim, postanowiliśmy 
zaprezentować wam to przedstawienie. Wczorajsza nasza sztuka wyraża pogląd całej 
naszej młodzieży. Powinniście wiedzieć do czego nasza młodzież dąży, czego masy 
oczekują. 

Poczuli się zawstydzeni. Widocznie nasza argumentacja odniosła skutek, gdyż głęboko 
się zamyślili i powiedzieli, iż muszą jednak coś zrobić. 

Otóż później te trzy frakcje zjednoczyły się, chociażby formalnie, tworząc tak zwaną 
organizację Kukminbu. Było to zjednoczenie tylko częściowe - koalicja osób pozostałych 
w Czongibu, grupy Mindżongpha z frakcji Sinminbu i grupy Sim Ryong Dżuna z frakcji 
Czhamibu. 

Ci, którzy odeszli z frakcji Czongibu, a także grupa stronników Czhoksonghwe z frakcji 
Czhamibu oraz grupa Kundżongpha z frakcji Sinminbu, utworzyli oddzielne Tymczasowe 
Nowatorskie Zgromadzenie, które istniało równolegle z administracją Kukminbu. 

A nawet będąc już pod jednym dachem Kukminbu, liderzy różnych grup odwracali się 
plecami jeden do drugiego. 

Tak więc porzucając nowe ideologiczne prądy i przedłużając kłótnie między sobą, 
konserwatywne siły obozu nacjonalistycznego ostatecznie same doprowadziły się do ruiny. 
Ludzie ci nie chcieli ruszyć do walki z japońskimi zaborcami i tracili czas na frakcyjnych 
sporach i słownych utarczkach, ponieważ nie było w nich silnej determinacji przywrócenia 
niepodległości Ojczyzny siłami samego koreańskiego narodu. 

Historia postawiła w toku naszej narodowo-wyzwoleńczej walki nie cierpiące zwłoki 
zadanie - zmienić stare pokolenie na nowe. My uwierzyliśmy i zdecydowaliśmy, że 
właśnie młodzi komuniści powinni stać się powołanymi do wcielenia w życie zadania 
zmiany pokoleń. 

 
8. Wybór Czha Gwang Su 

 
Kiedy wspominam lata pobytu w Kirinie, przed oczyma mojej wyobraźni pojawia się 

wiele niezapomnianych twarzy, a przede wszystkim zawsze widzę Czha Gwang Su. 
Spotkałem się z nim pierwszy raz wiosną 1927 roku. Rekomendował mi go Czwe 

Czhang Gol. Po zamknięciu uczelni "Hwasong Uisuk" Czwe Czhang Gol służył w Armii 
Niepodległości w Sanyuanpu w powiecie Liuhe, gdzie rozlokowana była jedna z baz oporu 
Czongibu. 

Pewnego dnia nieoczekiwanie zjawił się u mnie łącznik od niego z liścikiem. Pisał on w 
nim, że wkrótce do Kirinu przybędzie jego przyjaciel Czha Gwang Su, i radził mi, abym 
się z nim poznał. Dodał, że także on sam lada dzień przyjedzie do Kirinu. 

Po upływie kilku dni miałem w Domu Młodzieży Chrześcijańskiej odczyt. Kiedy po 
jego ukończeniu wyszedłem z Domu stanął przede mną, nie wiadomo skąd wzięty 
młodzieniec w okularach, z trochę skłonioną głową na bok, i zapytał mnie czy znam Czwe 
Czhang Gola. Odpowiedziałem, że znam. I on wyciągnął do mnie rękę, nawet bez 
przedstawiania się. Był to nie kto inny jak Czha Gwang Su. 

Podczas pierwszej naszej rozmowy mówił on niewiele, pozwalając mówić więcej mnie. 
Zadawał natomiast pytania, a ja odpowiadałem. Wywarł na mnie wrażenie człowieka 
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szorstkiego i nie towarzyskiego. I odszedł gdzieś, nie mówiąc dokąd. 
Po upływie pewnego czasu Czwe Czhang Gol przyjechał do Kirinu, tak jak obiecał. Tu 

bowiem znajdowało się kierownictwo Czongibu i jego ochrona. Reszta rozlokowana była 
za Bramą Xinkai w barakach. Przyjechał, korzystając z okazji, że jego kompania powinna 
była przesłać wiadomość do centralnej ochrony. Powiedziałem mu, o czym rozmawialiśmy 
z Czha Gwang Su i jakie wrażenie wywarł on na mnie, zaznaczając, że serca swego przede 
mną nie otworzył. 
 Czwe Czhang Gol odpowiedział, że podobne wrażenie Czha Gwang Su wywarł również 
na nim, kiedy spotkali się pierwszy raz. Dodał, że jest to człowiek prawdomówny. 

Pewnego dnia dowódca kompanii Armii Niepodległości, w której służył Czwe Czhang 
Gol, otrzymał doniesienie, że w szkole w Liushuhezi jest nauczyciel propagujący 
komunizm. Dowódca kompanii wydał rozkaz, aby go natychmiast schwycili. 

Czwe Czhang Gol obawiał się tego, że ten nauczyciel to Czha Gwang Su, i może być 
źle potraktowany przez bojowników Armii Niepodległości, którzy bez jakichkolwiek 
podstaw uważają komunistów za heretyków. Dlatego zlecił bojownikom znajdującym się 
pod jego wpływami, aby udali się do niego z ostrzeżeniem. 

Ludzie Armii Niepodległości jedli właśnie kolację w domu, w którym zatrzymał się 
Czha Gwang Su, będący tu na pełnym utrzymaniu. Prawdopodobnie podano im bardzo 
nędzną strawę. Na talerzach niektórych w zupie znalazły się nawet mole i otręby. 
 Bojownicy, przyzwyczajeni do traktowania ich wszędzie dobrze, wyrażali głośno swoje 
niezadowolenie: 
 - Czyżby to było w ogóle jedzenie? Nie macie wcale szacunku dla ludzi z Armii 
Niepodległości! 
 I tu już Czha Gwang Su ujął się za gospodarzem domu: 

- Sami członkowie tej rodziny już kilka dni nie brali do ust ani ziarenka i łagodzą głód 
tylko zieleniną. A tę kaszę ugotowali wziąwszy czumizę na kredyt u obszarnika, aby was 
ugościć. Winny jest obszarnik, który dał liche ziarno, a nie gospodarz goszczący was ze 
szczerego serca. 

Wysłuchawszy tych słów Czha Gwang Su, zamilkli nagle nawet ci, którzy przedtem 
odzywali się gniewnie. Miał rację, i trudno byłoby się do niego przyczepić. 

W rezultacie krzykacze, którzy z początku tak się wygrażali gospodarzowi, byli 
zachwyceni postawą dzielnego nauczyciela. Odeszli i nie tylko go nie aresztowali, ale 
zameldowali nawet dowódcy kompanii, że Czha Gwang Su to "nie komunista lecz 
prawdziwy patriota" . 

Czwe Czhang Gol powiedział, że od pierwszej znajomości z Czha Gwang Su upewnił 
się, że jest to człowiek, z którym można się przyjaźnić. Czwe Czhang Gol miał taki 
charakter, że całkowicie ufał i serdecznie się odnosił do tego, kogo raz już ocenił jako 
człowieka zacnego. I ja uwierzyłem, że Czha Gwang Su jest dobrym człowiekiem, jeśli tak 
się spodobał Czwe Czhang Golowi. 

Po upływie tygodnia od wyjazdu Czwe Czhang Gola nagle w Kirinie znów pojawił się 
Czha Gwang Su. Powiedział, że przybył by zaczerpnąć świeżego powietrza i znienacka 
zapytał, jakie jest moje zdanie na temat sojuszu z nacjonalistami. 

W owym czasie wewnątrz ruchu komunistycznego toczyła się ostra dyskusja wokół 
problemu sojuszu z nacjonalistami, ze względu na to, że Czang Kai-szek zdradził 
Komunistyczną Partię Chin. Poglądy w tej sprawie były swego rodzaju kamieniem 
probierczym, służącym rozróżnieniu prawdziwego komunisty od oportunisty. Myślę więc, 
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że Czha Gwang Su po zapoznaniu się ze mną zainteresował się moją opinią na ten temat. 
Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ w następstwie zdrady Czang Kai-szeka, w 
chińskiej rewolucji wytworzyła się bardzo skomplikowana sytuacja. 

Przed zdradą Czang Kai-szeka, chińska rewolucja znajdowała się w stadium burzliwego 
ożywienia. Współpraca Komunistycznej Partii Chin i Kuomintangu była potężnym 
czynnikiem, sprzyjającym rewolucji. 

W drugiej połowie lat dwudziestych chińska rewolucja przystąpiła do obalania 
reakcyjnego reżimu w całym kraju, na drodze rewolucyjnej wojny. Latem 1926 roku 
Narodowo-Rewolucyjna Armia rozpoczęła marsz na Północ, i pod hasłem obalenia 
imperializmu, obalenia kliki wojskowej i likwidacji sił feudalnych zdobyła Hunan, Hubei, 
Kiangsi, Fukien oraz inne prowincje. Następnie zajmowała jedno za drugim ważne miasta 
dorzecza rzeki Yangzi, a w wyniku tego mogła wywierać silną presję na reakcyjną klikę 
Zhang Zuo-lina, która będąc zdalnie sterowana przez japońskich imperialistów - zagarnęła 
nawet Huabei (terytorium Chin na północ od rzeki Hunag-ho - red.). 

Robotnicy Szanghaju w wyniku bohaterskich powstań zajęli miasto, a mieszkańcy 
Wuhanu i Jiujiangu natchnieni zwycięskim marszem rewolucji, rozpoczętej "wyprawą na 
Północ", odebrali angielskim imperialistom eksterytorialne koncesje. Klasa robotnicza 
reagowała na ofensywę armii, maszerującej na Północ, powszechnymi strajkami, a chłopi 
w całej swej masie, razem z robotnikami, lekceważąc śmierć, brali udział w wojnie, w 
marszu na Północ. 

W takiej to decydującej chwili Czang Kai-szek zerwał współpracę Kuomintangu z 
Komunistyczną Partią Chin i wszedł na drogę zdrady rewolucji. W celu zmonopolizowania 
prawa do kierowania rewolucją, zaczął przy pomocy spiskowych metod odsuwać 
komunistów od władzy w Kuomintangu i w rządzie, oraz rozpoczął aktywne zakulisowe 
pertraktacje w sprawie uzyskania poparcia imperialistycznych mocarstw . 

Gdyby Czang Kai-szek nie posunął się do takich zdradzieckich działań, to chińska 
rewolucja kroczyłaby wciąż naprzód, a zatem sprawa sojuszu z nacjonalistami nie 
przybrałaby w następstwie tak ostrego charakteru jak teraz - mówił Czha Gwang Su z 
oburzeniem. 

Kiedy umocniła się rewolucyjna baza w Kuangtungu i na porządku dziennym rewolucji 
stanął marsz na Północ, Czang Kai-szek bezzwłocznie ustanowił wojskową dyktaturę i 
przeszedł do kampanii faszystowskiego terroru przeciw Partii Komunistycznej. W marcu 
1926 roku sprowokował on incydent z okrętem "Jatsen", wydalił Czu En-Iaia i wszystkich 
innych komunistów z oficerskiej szkoły Wampu oraz z pierwszego korpusu Narodowo-
Rewolucyjnej Armii. W marcu 1927 roku przy użyciu broni palnej rozwiązał nanczangski i 
jiujiangski miejskie komitety Kuomintangu, które popierały trzy zasady polityki Sun Yat-
sena. A 31 marca zorganizował napad na miejsce masowego mityngu w Czungcingu, w 
rezultacie którego bestialsko zamordowano mnóstwo mieszkańców. 

12 kwietnia 1927 roku w Szanghaju dokonał on barbarzyńskiej masowej eksterminacji 
rewolucyjnych mas mieszkańców miasta. Krwawa rzeź rozprzestrzeniła się także na 
peryferie. 

Po tym incydencie nastąpił okres czasowego upadku chińskiej rewolucji. 
Podkreślając konieczność wyciągnięcia wniosków z lekcji bieżącego stanu chińskiej 

rewolucji, niektórzy ludzie wewnątrz ruchu komunistycznego popadli w krańcowość i 
głosili tezę, że komuniści w ogóle nie powinni współpracować z nacjonalistami. 

Widocznie taka sytuacja doprowadziła Czha Gwang Su do zastanowienia się nad tym, 
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czego należałoby się ustrzec. 
Jaka była nasza orientacja? Stanowisko, którego byliśmy orędownikami zakładało, że 

koreańscy komuniści od czasu założenia Związku na rzecz Obalenia Imperializmu powinni 
współpracować z nacjonalistami w imię odrodzenia Ojczyzny. 

Tego dnia wyjaśniałem to tak Czha Gwang Su: 
- Niektórzy zdemoralizowani nacjonaliści Korei, kapitulując przed japońskimi 

imperialistami, głoszą "autonomię" i "nacjonal-reformizm", ale patriotycznie nastawieni 
nacjonaliści i inteligenci walczą w kraju i poza jego granicami o niepodległość Korei. 
Koreańscy nacjonaliści, którzy doświadczyli barbarzyńskiego, kolonialnego panowania 
japońskiego imperializmu, mają w sobie silnego antyjapońskiego ducha, dlatego z takimi 
nacjonalistami, i taką narodową burżuazją musimy iść ręka w rękę. 

Taki pogląd na kwestię sojuszu z nacjonalistami był oparty na naszym niezależnym 
ujęciu nacjonalizmu. Wówczas, tak jak i teraz, uważaliśmy nacjonalizm za patriotyczny, 
ideowy prąd, który wówczas po raz pierwszy pojawił się na arenie walki narodowo-wyz-
woleńczej. 

Pierwotnie, w sposób autentyczny, nacjonalizm powstał jako ideologia postępowa, 
broniąca interesów narodu. 

Można powiedzieć, że nacjonalizm wystąpił na historycznej arenie z pochodnią 
cywilizacji, będąc orędownikiem "suwerenności i niepodległość i", wzywając do "obrony 
kraju i bezpieczeństwa narodu", do "przeciwstawiania się inwazji Zachodu i Japonii" 
właśnie w takich czasach, kiedy w sytuacji niepowstrzymanego upadku polityki królew-
skiej dynastii, losy kraju zostały zagrożone i postawione na jedną kartę, w sytuacji 
powtarzających się wewnętrznych i zewnętrznych trudności i ciężkich doświadczeń, 
zmuszających Koreę do otwarcia drzwi siłom obcym. 

Kiedy bezlitośnie została podeptana narodowa suwerenność przez zewnętrzne siły i kraj 
przekształcił się w arenę konkurencyjnej walki mocarstwo zagarnięcie koncesji, pojawił się 
ideowy prąd broniący interesów narodu i stał się przewodnią ideologią ludowych mas. Jest 
to nieuniknione zjawisko, zgodne z prawami rozwoju historii. Nie można uznać za 
sprawiedliwe twierdzenie, że od samego początku nacjonalizm był ideologią klasy 
kapitalistów, chociaż rodząca się burżuazja, podnosząc sztandar nacjonalizmu, szła na 
czele ruchu narodowego. 

W okresie burżuazyjnego ruchu przeciw feudalizmowi, w zasadzie były zgodne interesy 
mas ludowych z interesami rodzącej się burżuazji. A zatem nacjonalizm odzwierciedlał 
ogólne interesy narodu. 

Później, wraz z rozwojem kapitalizmu i przekształceniem się burżuazji w reakcyjną 
klasę panującą, nacjonalizm stał się ideowym narzędziem ochrony interesów klasy 
kapitalistycznej. Dlatego należy zawsze rozróżniać prawdziwy nacjonalizm, autentycznie 
broniący interesów narodu, i burżuazyjny nacjonalizm, jako ideowe narzędzie preferujące 
interesy klasy kapitalistów. Jeżeli byśmy utożsamiali oba te nacjonalizmy, to 
dopuścilibyśmy się poważnych błędów w praktyce rewolucji. 

Występujemy przeciw burżuazyjnemu nacjonalizmowi i wystrzegamy się go, ale 
popieramy i witamy prawdziwy nacjonalizm, bowiem idee i uczucia stanowiące podstawę 
prawdziwego nacjonalizmu opierają się na patriotyzmie. A patriotyzm - to wspólne idee i 
uczucia, którymi władają zarówno komuniści jak i nacjonaliści. Jest to – jeśli porównać go 
z matematyką- "największy wspólny dzielnik", dający możliwość komunistom i 
nacjonalistom żyć w zgodzie, zespalać się i współpracować w ramach wspólnych, 
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narodowych interesów. Miłość do Ojczyzny i do narodu jest - obrazowo mówiąc - wielką 
arterią, jednoczącą komunizm z prawdziwym nacjonalizmem, jest napędową siłą, 
prowadzącą prawdziwy nacjonalizm do koalicji z komunizmem. 

Dawniej, prawdziwi nacjonaliści podnosząc sztandar miłości do Ojczyzny i narodu, 
dokonali niemałych wyczynów w walce o modernizację kraju i odzyskanie terytoriów 
naszego państwa, okupowanych i rozgrabianych przez cudzoziemskich zaborców. 

We współczesnych nam czasach, kraj nasz złamany jest na Północ i Południe, gdzie 
istnieją różne systemy i ideologie. Również w tej sytuacji wierząc w możliwość 
zjednoczenia Ojczyzny, z uporem walczymy o jego urzeczywistnienie, dostrzegamy 
bowiem absolutny czynnik spełnienia tego wielkiego dzieła narodowej zgody, właśnie na 
platformie miłości do Ojczyzny i narodu, jaką żywią zarówno komuniści, jak i prawdziwi 
nacjonaliści. 

W naszym kraju, państwie jednonarodowym, prawdziwy nacjonalizm jest 
patriotyzmem. Jest to nie dająca się zakwestionować prawda. Wychodząc z takiego 
założenia, niezmiennie przywiązywałem ważne znaczenie do zespolenia się i współpracy 
z patriotycznie nastawionymi prawdziwymi nacjonalistami oraz dostrzegałem w tym 
mocną gwarancję zwycięstwa naszej rewolucji. 

Są to moje poglądy i moje stanowisko, które przez całe życie podtrzymywaliśmy i 
podtrzymujemy do dziś, od tej pory gdy uczestniczyliśmy jeszcze w ruchu młodzieżowo-
uczniowskim. 

W tym dniu, kiedy miało miejsce moje spotkanie z Czha Gwang Su, również silnie 
podkreślałem, że prawdziwy nacjonalizm należy odróżnić od burżuazyjnego. 
Wysłuchawszy mnie Czwa Gwang Su mocno wziął moją rękę w swoją, i wzruszonym 
głosem wymówił moje imię: 

 - Song Dżu! . 
Nie myślę, że przekonałem go swoją doskonałą logiką. Z pewnością jego uznanie 

spowodowały moje stanowisko i obraz moich myśli. Wszystkie bowiem problemy 
analizowałem na podstawie realnej rzeczywistości w Korei i przywiązywałem podstawowe 
znaczenie nie do pustej gadaniny, ale do rewolucyjnej praktyki. Wreszcie zaczął on 
odkrywać przede mną swoje uczucia. Zmienił się momentalnie jego stosunek do mnie. Do 
tej pory przeważnie mówiłem ja, a on słuchał i zadawał pytania. A teraz on opowiadał co 
chciał i bez jakichkolwiek moich pytań. 

Kiedy rozmawialiśmy ze sobą otwarcie i szczerze, okazał się on człowiekiem 
głębokiego serca, solidnym i o wielkiej erudycji. Był starszy ode mnie o siedem lat. 
Studiował nawet na wyższej uczelni w Japonii. Umiał dobrze pisać i pięknie wygłaszać 
przemówienia. Posiadał rzeczywiście dobre serce i zyskał zasłużoną sympatię wśród 
młodzieży. Cieszył się szeroką popularnością jako znawca marksizmu. On i Pak So Sim 
prowadzili często gorące dyskusje na temat zagadnień marksizmu, przy czym żaden z nich 
nie chciał okazać się słabszym w znajomości tej dziedziny wiedzy. 

Kim Czhan, lider frakcji Hwajopha przeżywał ciężkie chwile w efekcie zakłopotania, 
kiedy Czha Gwang Su polemizował z nim. Ustępował on Czha Gwang Su miejsca w 
dyskusjach o marksizmie. Wcześniej Czha Gwang Su uważał go za ważną figurę w 
komunistycznej partii, ale po kilku spotkaniach z nim zaczął go traktować tylko jako 
ucznia średniej szkoły. Pewnego razu zorganizowano dyskusję Czha Gwang Su z Sin Ił 
Yongiem, działaczem frakcji Sosangpha, ale Sin także nie był zdolny z nim rywalizować. 

Czha Gwang Su miał jedną charakterystyczną cechę: chodził trochę pochyliwszy głowę 
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w lewo. Mówił, że to przyzwyczajenie pozostało mu jeszcze z dzieciństwa, kiedy musiał 
się poruszać z lekko skrzywioną głową, gdyż miał na szyi obrzęk. 

Pochodził z prowincji Północny Phenian. Od dzieciństwa słynął wśród mieszkańców 
wsi jako chłopiec mądry i bystry. Jeszcze jako wyrostek przeprawił się do Japonii i uczył 
się tam, oczywiście w ciężkich warunkach, bez jakiegokolwiek materialnego wsparcia. 
Właśnie w tym okresie zaczął czytać marksistowsko-leninowską literaturę i sympatyzować 
z komunizmem. 

Kiedy przyswajał sobie nowe idee, ucząc się w takiej nędzy, ruch komunistyczny 
Japonii przechodził swój okres schyłkowy. Utworzona niedawno Komunistyczna Partia 
Japonii została skrajnie osłabiona z powodu pierwszego aresztowania przywódców w 
czerwcu 1923 roku oraz w wyniku białego terroru, do którego doszło w czasie silnego 
trzęsienia ziemi w rejonie Kanto. Wkrótce partia została rozwiązana wskutek knowań 
oportunistów, którzy przeniknęli do jej kierownictwa. Nie było dla Czha Gwan Su sensu 
szukać sobie miejsca w jakimś ruchu i wertować książki Marksa, siedząc w takiej Japonii, 
gdzie komunistyczny ruch zmierzał do upadku. Wrócił więc do Seulu. Tam spotkał się z 
różnymi działaczami ruchu komunistycznego. Wśród nich byli i tacy, którzy uznawali 
marksizm-leninizm. Występowało jednak tak wiele frakcji i grup, że wręcz nie mógł się w 
nich zorientować. 

Aby określić czyje stanowisko jest prawdziwe, a czyje nie, i aby znaleźć dla siebie 
drogę, którą winien iść, zaczął studiować historię komunistycznego ruchu wczesnego 
okresu w naszym kraju, jego aspekty rodowodowe i sekciarskie. Poświęcił na to niemało 
czasu, ale okazało się to takim zajęciem, jak błądzenie w labiryncie. Istniało mnóstwo 
różnych sekciarskich organizacji w rodzaju partii składających się z trzech osób i frakcji - 
z pięciu. Wszystkie te ugrupowania przeciwstawiały się sobie zaciekle, nienawidząc jedna 
drugiej. A w istocie rzeczy nie było między nimi żadnej różnicy, ani w ideowych stanowi-
skach, ani w poglądach politycznych. 

Czha Gwang Su powiedział, że obserwował w kraju niemało intryg frakcjonistów, ale 
incydent w restauracji "Ragyong" był ich kulminacją. Co się tam wydarzyło? Członkowie 
frakcji Hwajopha i Pukphunghwepha odbywali naradę w restauracji "Ragyang". A ludzie z 
frakcji Seulpha - niezadowoleni ze zmowy tych dwóch frakcjinapadli na nich, pobili i 
ciężko ranili kilku jej uczestników. Ranni wnieśli skargę na chuliganów do japońskiego 
sądu. Po upływie kilku dni ludzie z frakcji Pukphunghwepha otrzymali cięgi od członków 
frakcji Seulpha, i także zadali im ciężkie rany. Wówczas ranni tej frakcji złożyli skargę na 
tych siłaczy również do japońskiego sądu. 

Takie sekciarskie zmagania doprowadziły do tego, że wszystkie frakcje na własną rękę 
zaczęły organizować swoje odrębne grupy terrorystyczne, zwalczające się nawzajem jak 
prawdziwi przeciwnicy. 

"Jakże daleko może zajść degeneracja wśród ludzi głoszących jakoby byli 
zaangażowani w ruchu komunistycznym" – zastanawiał się Czha Gwang Su. 

Uskarżał się tak na nich we dnie i w nocy. Wreszcie po głębokim namyśle opuścił Seul i 
przybył do Mandżurii. Jak powiedział - uczynił to, ponieważ miał nadzieję, że w 
Mandżurii, graniczącej ze Związkiem Radzieckim, będzie można natrafić na jakiś kanał 
prowadzący do Międzynarodówki Komunistycznej, i znaleźć nową drogę dla ruchu 
komunistycznego Korei. 

W Mandżurii przeczytał deklarację Towarzystwa Czonguhwe (Towarzystwo Wiernych 
Przyjaciół - red.). W deklaracji tej frakcjoniści proponowali przerwanie wzajemnych 
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oszczerstw i prowadzenie otwartych dyskusji, aby uwolnić koreański ruch komunistyczny 
od sekciarskich walk. 

Twierdzili, że należy pokazać masom prawdziwą drogę naprzód poprzez rozwijanie 
debat nad zagadnieniami teoretycznymi. Ale otwarte dyskusje proponowane we 
wspomnianej deklaracji byłyby na rękę przede wszystkim tajnym służbom Japonii. I ona 
odnosiłaby z tego korzyści, ze szkodą dla koreańskiego ruchu komunistycznego. 

Po założeniu Komunistycznej Partii Korei frakcja Hwajopha, będąca w opozycji do 
frakcji Seulpha, zaangażowała się w walkę frakcyjną przeciw niej, opublikowała w gazecie 
listę 72 członków Komitetu Przygotowawczego na zjazd działaczy masowego ruchu, jaki 
zamierzała zorganizować, i który miałby zademonstrować, że jest ona silniejsza od innych 
frakcji. W istocie rzeczy oznaczało to, że frakcjoniści, zaślepieni walką o hegemonię, 
otwarcie przekazali japońskim imperialistom listę kierownictwa partii komunistycznej. 

Dzięki tej liście Japończycy przeprowadzili na szeroką skalę akcję aresztowań wśród 
kierownictw komunistycznej partii. W rezultacie tej kampanii aresztów prawie wszyscy 
działacze frakcji Hwajopha trafili do więzienia. 

Było jasne jakie mogą być następstwa, jeśli -lekceważąc tę lekcję - będą prowadzić 
nadal otwarte dyskusje tak, jak proponowali frakcjoniści. 

Czha Gwang Su, który wiele wiedział na temat Japonii, potępił deklarację Towarzystwa 
Czonguhwe, nazywając ją repliką "doktryny Hukumoto" - oportunistycznego nurtu 
powstałego wewnątrz ruchu komunistycznego w Japonii. 

Hukumoto twierdził, że aby odbudować partię należy wpierw dokonać rozróżnienia na 
drodze "teoretycznej walki" ludzi z czystą rewolucyjną świadomością oraz ludzi z 
niezdrową ideologią, i dopiero po tym zabiegu zjednoczyć tylko "czyste elementy". Jego 
propozycje, jako rozłamowe i frakcyjne, wyrządziły duże szkody ruchowi robotniczemu w 
Japonii. 

Czha Gwang Su machnął ręką na deklarację Towarzystwa Czonguhwe, autorzy której 
połknęli w całości teorię Hukumoto i nawet skopiowali jej frazesy. Rozczarowany 
przestępczymi działaniami frakcjonistów skierował się do Liuhe, postanawiając zostać 
nauczycielem we wsi i żyć spokojnie, wpajając dzieciom ducha narodowego. Tam właśnie 
spotkał się z Czwe Czhang Golem i stosownie do jego rekomendacji przybył do Kirinu. 

Przyznał, że błąkając się w zimnym deszczu na ziemi obcego kraju, zatęsknił za 
odnalezieniem prawidłowego kursu walki i pojawienia się przywódcy, który dałby mu siłę 
i nadzieję. 
 Szczegółowo opowiedziawszy swoją biografię, drżącym głosem przemówił: 

- Song Dżu! Czyż możemy prowadzić ruch komunistyczny wierząc sobie i darząc się 
wzajemnym zaufaniem i koleżeństwem? Bez frakcjonizmu i walk o hegemonię?! 

Ten wręcz błagalny apel odzwierciedlał doświadczenie jego życia i lekcje, jakie 
wyniósł człowiek, który długo błąkał się po dalekiej obczyźnie, wzdłuż i wszerz, w 
poszukiwaniu drogi rewolucji. 

Silnie uścisnąłem jego rękę i ze wzruszeniem powiedziałem, że my - przedstawiciele 
nowego pokolenia - powinniśmy się ściśle zespalać wspólną myślą i wolą, i podążać do 
przodu po prostej drodze rewolucji, zamiast obierać drogę niezgody, rozłamów i 
frakcjonizmu. 

Czha Gwang Su otwarcie przyznał o czym myślał, kiedy Czwe Czhang Gol 
rekomendował mu mnie. Dowiedziawszy się, że ja prowadzę w Kirinie ruch studencki, 
pomyślał: "Nie do wiary, że taki uczeń średniej szkoły tak głęboko przyswoił sobie 
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marksizm-leninizm, i z takim powodzeniem kieruje ruchem komunistycznym". I postano-
wił dotrzeć do mnie - jak szczerze wyznał. 

Dlatego właśnie na początku również i ja uznałem za małomównego tego w gruncie 
rzeczy towarzyskiego i energicznego człowieka. 

Wkrótce został on członkiem naszego Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. Latem 
tegoż roku posłałem go do Xinantunu. Była to wieś położona niedaleko na zachód od szosy 
Kirin - Czangczun. Koreańscy patrioci chcieli przekształcić ją w "idealną wieś". Wioska ta 
była jednym z ognisk ruchu politycznego, zorganizowanego tylko w kilku zamieszkałych 
przez Koreańczyków osiedlach w Mandżurii. Sukces w wychowaniu mieszkańców tej wsi 
w duchu rewolucyjnym, pozwoliłby nam wydrążyć pierwszy kanał łączący nas z 
chłopskimi masami. To zadanie chciałem właśnie zlecić jemu. 

Kiedy powiedziałem mu, aby udał się do Xinantunu i podjął tam pracę, spojrzał na mnie 
ze zdziwieniem, nie ukrywając wątpliwości. 

- Ja z trudem znalazłem sobie drogę ku wam i przyjechałem tu, ze wsi do miasta. 
Dlaczego kierujesz mnie znów na wieś? - zapytał on półżartem, pół serio, i kontynuował: 
inni rozwijają ruch w Seulu, Tokio, Szanghaju i w innych wielkich miastach, a i tym 
jeszcze nie zadawalają się, kierują się nawet ku Kominternowi, kręcą się jak w kołowrotku. 
A cóż my będziemy robić w tak małej wiosce? 

Odrzucał on dawne metody ruchu, ale sam jeszcze nie pozbył się starych poglądów na 
nasz ruch. Błędem jest myśleć - mówię mu że rewolucję można prowadzić tylko w 
wielkich miastach. My powinniśmy iść i do miasta, i do wsi, do wszystkich miejsc, gdzie 
żyje naród. Bezwzględną większość ludności naszego kraju stanowią chłopi. Większość 
Koreańczyków w Mandżurii także żyje na wsi. Nie pójdziesz w gąszcz chłopskich mas, to 
w takim razie nie poderwiesz narodu do walki o odrodzenie Ojczyzny, a więc wówczas nie 
będzie możliwe także zwycięstwo komunistycznego ruchu w naszym kraju. Ja także będę 
pracował na wsi po ukończeniu szkoły. Błędem jest myśleć, że autorytet komunistów 
zwiększy się tylko wówczas, gdy będą się udawać do Kominternu. Komuniści szanują 
Komintern dlatego, że sprawa klasy robotniczej ma charakter międzynarodowy, i że klasa 
robotnicza dzięki swojej międzynarodowej zwartości może rozerwać okowy 
międzynarodowego kapitału. 

Dopiero wtedy, kiedy będziemy aktywnie walczyć o wypełnienie swojego narodowego, 
internacjonalistycznego obowiązku, możemy także zyskać uznanie Kominternu, i możemy 
też przybliżyć upragniony dzień odrodzenia Ojczyzny... Obecnie wszyscy tak zwani 
"działacze ruchu" kierują się tylko do góry. Od wsi do powiatu, od niego do Seulu, od 
Seulu do Kominternu... Oni sądzą, że można zapewnić autorytet i zyskać uznanie tylko 
wtedy, gdy idą do góry. Ale przecież idąc wciąż do góry, i do góry, i niby prowadząc 
rewolucję dla proletariackich mas, można się właśnie łatwo oderwać od tych mas. Nie! My 
powinniśmy iść w dół, w gąszcz robotników i chłopów. 

"Idźcie nie do góry, a w dół" - powtórzył on do siebie poważnym tonem i pogrążył się 
w rozmyślaniu. Odczekawszy chwilę, uderzył pięścią w stół i wykrzyknął: "To bardzo 
poważne odkrycie". 

Wraz z pojawieniem się Czha Gwang Su wzmocniona została siła rdzenia Związku na 
rzecz Obalenia Imperializmu. Do naszego ruchu trafił znakomity teoretyk, zdolny do 
rywalizacji z ludźmi znajdującymi się na wyższych szczeblach kierownictwa 
Komunistycznej Partii Korei. 

Od tego czasu dzielił on z nami smutki i radości w ciągu ponad trzech lat. Wniósł 
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nieprzemijający wkład w rozwój ruchu młodzieżowo-studenckiego, w przyspieszenie 
procesu wychowania mas w duchu rewolucyjnym, i w położenie fundamentów pod anty 
japońską walkę zbrojną. 

Z imieniem Czha Gwang Su wiąże się nieodłącznie fakt, że bez jego pracy byłoby nie 
do pomyślenia rewolucyjne wychowanie mieszkańców Xinantuna, Jiangdonga, Jiaohe, 
Guyushu, Kałunu, Wujiazi, Liuhe i innych okolic. 

Początkowo uczestniczył on w pracy nad rewolucyjnym przeobrażeniem wsi okolic 
Kirinu, gdzie zamieszkiwali Koreańczycy, potem razem z Kim Won U, Ke Y ong 
Czhunem, Zhang Wei-hua, Pak Gyn W onem, Li Dżong Rakiem i Pak Czha Sokiem, 
pracował nad zespoleniem młodzieży w miejscach zamieszkałych przez Koreańczyków w 
rejonie Liuhe, w Południowej Mandżurii, a także Kałunu, Guyushu, Wujiazi i w innych 
rejonach centralnej części Mandżurii. Centrum swojej działalności ustanowił w Kirinie. W 
ostatnim okresie swego życia brał udział w pracach przy zakładaniu Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej w rejonie Antu. 

Gdziekolwiek się znalazł, szybko zawierał przyjaźnie z ludźmi. Postępował zawsze ze 
szlachetnym taktem. Zaś ludzie odnosili się do niego z głębokim zaufaniem i szacunkiem. 
Nie mogło być inaczej, bo był człowiekiem rozmownym, pełnym życia, niezwykle 
oczytanym. 

W samgwanskiej szkole, we wsi Guyushu, Czha Gwang Su wykładał socjologię. Był to 
jeden z najpopularniejszych wykładów, na które studenci czekali z największą 
niecierpliwością i zainteresowaniem. Często wygłaszał dla uczącej się młodzieży i 
chłopów publiczne wykłady. Uczył ich także pieśni. Szeroko znane było przemówienie, 
jakie wygłosił na żałobnym mityngu poświęconym pamięci Pek Sin Hana. 

Czha Gwang Su najczęściej bywał w Xinantunie. Przez pewien czas pracował tam jako 
nauczyciel w kilhungskiej szkole. Mieszkał w domu jej dyrektora. Wychowywał chłopów, 
młodzież i kobiety ze wsi w duchu rewolucyjnym i przygotowywał ich do Antyimperiali-
stycznego Związku Młodzieży, Związku Chłopskiego, Towarzystwa Kobiet i 
Towarzystwa Dzieci. Przekształcił Xinantun w rewolucyjną wieś. 

Wieś ta znajdowała się pod wpływem nacjonalistów i frakcjonistów. Frakcjoniści, 
odwiedzający ją przy różnych okazjach, wygłaszali często zawiłe uwagi na temat "teorii 
proletariackiej rewolucji". Starszyzna wiejska, i w ogóle ludzie starzy, żyjący pod 
wpływami feudalnych obyczajów, kręcili głowami na dźwięk słowa - "socjalizm" . 

Tak więc z początku także Czha Gwang Su trudno było pozyskać w ogóle dostęp do 
niej. Wynajął frontowy pokój w prywatnym domu, okleił go tapetami, potem zaprosił kilku 
starszych, piśmiennych ludzi i zachęcił ich do prowadzenia propagandy wśród starszych 
mieszkańców wsi. W każdy wieczór starsi mężczyźni, z długimi fajkami przy boku, 
przychodzili do niego na pogawędki. Następnie jeden z nich, przygotowany przez 
gospodarza do rozmowy, wplatał do ogólnej pogawędki temat rewolucji: 
 - "Kiepski nasz świat. Aby go przebudować trzeba najpierw usunąć z drogi 
obszarników". 
 W ten sposób goście usłyszeli, chociażby tylko kilka słów o rewolucji i rozchodzili się. 

Oto w jaki sposób Czha Gwang Su wychowywał na początku starszych ludzi, a po tym 
zorganizował szkołę wieczorową, wygłaszał publiczne wykłady, ożywił atmosferę we wsi. 
Na wieczorkach tańczyli razem z nim i śpiewali wszyscy. 

W końcu sami mieszkańcy wsi zaczęli mówić, że wcale się nie sprzeciwiają takiemu 
socjalizmowi, jaki proponuje im nauczyciel Czha Gwang Su i wzięli aktywny udział w 
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pracy rewolucyjnej. 
Kiedy Czha Gwang Su zadomowił się w Xinantunie, zwykle odwiedzałem go w soboty 

po lekcjach. Aby uniknąć policyjnej inwigilacji, wychodziliśmy na kaolinowe lub 
kukurydziane pola na peryferiach Kirinu i tam przebieraliśmy się w wiejskie stroje. 
 W Xinantunie dowiadywałem się o doświadczeniach Czha Gwang Su i pomagałem mu 
w pracy. W jej toku mogłem więcej zrozumieć jego, a on - mnie. 

W ten właśnie sposób rozwijaliśmy pracę wychowawczą w duchu rewolucyjnym wśród 
mieszkańców Xinantungu. Pewnego dnia pojawił się w Kirinie, i poszliśmy do parku 
Beiszan. Kiedy usiedliśmy w cieniu drzewa, powiedział mi, że jest człowiek imieniem Ho 
Ryul, godny naszej uwagi. Według niego człowiek ten miał związki ze sprawami rewolucji 
już w latach, kiedy on uczył się w tonghungskiej średniej szkole w Longjingu. Niedawno 
Ho Ryul przyjechał do Kirinu, aby wstąpić do wyższej szkoły prawa, ale zrezygnował z 
nauki, gdyż nie miał środków na jej opłacanie. 

Czha Gwang Su zwrócił uwagę na Ho Ryula dlatego, że za jego plecami stali 
wpływowi ludzie. Powiedział, że Ho Ryula przysłał do Kirinu Kim Czhan. W owym czasie 
Czha Gwang Su w dalszym ciągu żywił iluzje co do osoby Kim Czhana. Słowa te bardzo 
mnie zdziwiły. 

Kim Czhan był jednym z ważnych przywódców we wczesnym okresie ruchu 
komunistycznego w Korei. Odpowiedzialny był za sprawy propagandy w czasie istnienie 
pierwszej Komunistycznej Partii Korei, i odgrywał czołową rolę przy założeniu drugiej. 
Później, zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Szanghaju i zorganizował tam szanghaj-
ską filię Komunistycznej Partii Korei. Kim Czhan był przedstawicielem frakcji Hwajopha i 
faktycznie organizatorem "mandżurskiego biura" Komunistycznej Partii Korei. 

Kim Czhan skierował młodych ludzi, będących pod jego wpływami do Kirinu, bowiem 
z nieukrywanym zainteresowaniem spoglądał na naszą stronę. Kiedy rozeszły się wieści, 
że my w Kirinie rozwijamy ruch studencki pod sztandarem komunizmu, zwrócił swoją 
uwagę ku nam. Gdy nasze siły zaczęły wzrastać, posłał swych najzdolniejszych ludzi, 
widocznie z zamiarem wywarcia na nas swojego wpływu. 

Sam Kim Czhan odwiedzał również Kirin i utrzymywał częste kontakty z młodzieżą 
studencką. Nieraz wygłaszał także publiczne wykłady. Pewnego razu byłem na takim 
odczycie. Zapowiadano, że z publicznym odczytem wystąpi "wielki znawca marksizmu". I 
razem z Czha Gwang Su poszliśmy do domu Li Gym Czhona gdzie zatrzymał się Kim 
Czhan. Byliśmy zaszokowani absurdalnymi uwagami, wręcz szkodliwymi dla 
rewolucyjnej praktyki, jakie wygłaszał. 

W tym dniu Kim Czhan przedstawił swoją frakcję jako "ortodoksyjną" w koreańskiej 
rewolucji oraz szkalował inne ugrupowania. Wysunął nawet niedorzeczną koncepcję, że 
ponieważ koreańska-rewolucja jest proletariacką rewolucją, to wyłącznie tylko robotnicy 
oraz biedni chłopi mogą stać się jej siłą napędową, a wszystkie inne nieproletariackie 
elementy nie mogą stanowić tej siły. 

Wówczas to, przysłuchując się wykładom Kim Czhana uświadomiłem sobie, że jego 
twierdzenia - to niebezpieczna sofistyka, która może wprowadzić masy ludowe w błąd i 
wyrządzić ogromne szkody w praktyce rewolucyjnej, i że bez walki z podobną sofistyką 
nie będziemy mogli podążać po słusznej drodze ruchu komunistycznego. 

Czha Gwang Su powiedział, że jest tego samego zdania co ja, i przyznał, że dotąd z 
szacunkiem odnosił się do Kim Czhana, nie znając istoty jego poglądów. W tym czasie 
frakcjoniści zewsząd wyciągali ku młodzieży swoje ręce, usiłując rozszerzyć swoje 
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wpływy i siły swoich grup. 
Wówczas An Gwan Czhon, przedstawiciel frakcji Emelpha, ubrany w białe turumagi, 

pojawił się w Kirinie i zachowując się tak, jakby był "przywódcą" ruchu komunistycznego, 
starał się również rozszerzać wpływy i siły swojej grupy. 

W przeszłości pracował on jako odpowiedzialny sekretarz Komunistycznej Partii z 
frakcji Emelpha, i z tego tytułu był sam o sobie bardzo wysokiego mniemania. W Kirinie 
było sporo ludzi, którzy go uwielbiali, jako "koryfeusza marksizmu". 

Czha Gwang Su powiedział mi, że An Gwan Czhon jest znanym teoretykiem. Właśnie 
dlatego spotkałem się z nim dwa razy, w nadziei usłyszenia od niego chociażby jednego 
słowa, które byłoby nam pomocne w naszej praktycznej działalności. Ale on, podobnie jak 
Kim Czhan, potrafił tylko bardzo gładko przemawiać. 

Wszyscy słuchacze zachwyceni byli jego odczytami, ale nie na długo. Odczucia 
wyniesione z jednego jego odczytu radykalnie się zmieniały, kiedy w następnym "palnął" 
jakąś głupią uwagę, która ignorowała ruch mas. Utrzymywał, że w rewolucji można 
zwyciężyć także bez walki mas, jeśli zjednamy sobie poparcie Międzynarodówki Ko-
munistycznej lub któregoś wielkiego mocarstwa. Z żarem rozprawiał, że nie należy 
prowadzić masowej walki, na próżno przelewać krew w tak małym kraju jak Korea, a 
trzeba osiągnąć niepodległość dzięki pomocy potężnego kraju. Była to absurdalna 
sofistyka, proponująca budowanie zamków na piasku. 

Pomyślałem wówczas, że ten człowiek jest doktrynerem, tak jak Kim Czhan. 
Powiedziałem mu prosto w twarz, że ja go nie rozumiem. 

"Dlaczego wy organizowaliście Komunistyczną Partię Korei i prowadzicie ruch 
komunistyczny, jeśli tak nie doceniacie walki mas. Po co tutaj, w Kirinie, wzywacie ludzi 
aby stanęli do rewolucji?" - spytałem go. 

Polemizując z tezami jego wykładu powiedziałem, że jeśli nie rozbudzimy 
świadomości mas pod względem ideologicznym i nie zespolimy ich do walki, to nie 
osiągniemy zwycięstwa w tej walce przy pomocy tylko garstki ludzi tworzących 
kierownictwo Komunistycznej Partii. Podkreśliłem, że byłby to obłąkańczy sen na jawie 
próbować odzyskać niepodległość, dzięki cudzej łasce i bez wiary w swój naród. 

Powiedział, że tylko ci, którzy posmakowali goryczy i słodyczy życia mogą zrozumieć 
takie sprawy. Wyrażał to takim tonem, jak byśmy stali na niskim poziomie i nie byli dla 
niego godnymi i dorównującymi mu partnerami. Na koniec zaśmiał się głośno i wyszedł. 
Od tego czasu nie mieliśmy ze sobą - my i on - nic do czynienia. 

W tym okresie frakcjoniści występowali albo z lewacko-oportunistyczną teorią, 
głoszącą, że "koreańska rewolucja jest rewolucją proletariacką" oraz z hasłem, iż należy 
"zbudować socjalizm najpierw w rejonach zamieszkałych przez Koreańczyków w Man-
dżurii", albo z prawicowo-oportunistyczną tezą, utrzymującą, iż "koreańska rewolucja jest 
rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, i jej bezpośrednim celem jest osiągnięcie 
wyzwolenia narodowego". Dlatego narodowa burżuazja powinna uzyskać hegemonię w tej 
rewolucji. 

Wśród frakcjonistów znaleźli się i ludzie, którzy twierdzili, że w Korei, gdzie powstała 
szczególnie niesprzyjająca sytuacja polityczna, można prowadzić tylko ruch ideologiczny i 
nie można rozwijać ruchu politycznego. Byli również tacy ludzie, którzy mówili: "Naj-
pierw niepodległość, a potem rewolucja". Byli również i tacy, którzy oszołamiali masy 
ultrarewolucyjnym hasłem: "Obalić kapitalizm i zakończyć światową rewolucję 
proletariacką". 
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Czha Gwang Su i ja prowadziliśmy teoretyczną polemikę także z takim człowiekiem 
jak Sin II Yong. 

Spotkaliśmy się z wieloma bardzo różnymi frakcjonistami. Wszyscy oni bez wyjątku 
byli modnymi krzykaczami, zarażonymi żądzą zaszczytów i drobnomieszczańskim 
egotyzmem, byli dogmatykami oraz niepoprawnymi pochlebcami, korzącymi się przed 
wielkimi mocarstwami. 

W tym dniu powiedziałem Czha Gwang Su, że nie można żywić żadnych iluzji co do 
Kim Czhana, mimo iż jest "znanym" człowiekiem, ponieważ on zarazem jest zanurzony 
całkowicie we frakcyjnej działalności. I dodałem: w każdym człowieku musimy widzieć, 
bez względu na to kim jest, najpierw jego ideę, podejście do rewolucji i pogląd na naród, 
zanim zwrócimy uwagę na jego popularność, biografię i zajmowane stanowisko. 

Czha Gwang Su odpowiedział tak: 
- Ja uważałem za pożyteczne iść ręka w rękę z tak wielką osobistością jak Kim Czhan 

niż odwracać się doń plecami, ponieważ my zrobiliśmy tylko pierwszy krok w ruchu 
komunistycznym. A teraz ja zrywam więź z Ho Riulem. 

Ta ostra zmiana stanowiska zaskoczyła mnie. Oczywiście można zerwać wszystkie 
więzi z Ho Riulem jeśli dawno był on zarażony frakcyjnością, ale zarazem należy z nim iść 
ręka w rękę i kształtować go jeśli zboczył z drogi w sposób nieumyślny, nie rozumiejąc 
czegoś. I postanowiliśmy się z nim spotkać. 

Pewnego dnia w towarzystwie Czha Gwang Su udałem się do wsi Jiangong, gdzie 
znajdował się Ho Riul. Po przejściu pewnej odległości od Kirinu przez most na rzece 
Songhua (Sungari) w stronę Dunhua u podnóży wzgórz Longdanjest wieś Jiangdong. 
Postanowiliśmy tam założyć organizację naszego Antyimperialistycznego Związku Mło-
dzieży, zająć się wychowaniem mas i później przekształcić wieś w wioskę rewolucyjną, 
taką jak Xinantun. 

Spotkaliśmy się z Ho Riulem. Okazało się, że był on uczciwym, poważnym 
człowiekiem. Pod każdym względem był on człowiekiem, którego szkoda by było 
pozostawić na pastwę losu, bo mógłby pogrążyć się w błocie frakcjonistów. 

Poleciłem Czha Gwang Su, aby podjął pracę z nim i wywarł na niego nasz pozytywny 
wpływ. Sam również często chodziłem do tej wsi i pomagałem mu w różny sposób. 

Ho Riul nie zawiódł naszych oczekiwań. On, który przyszedł do nas w celu 
zapuszczenia wśród nas korzeni frakcjonizmu, koniec końców odwrócił się plecami do 
Kim Czhana i wystąpił przeciw frakcjonizmowi. 

Tak oto udało się nam założyć we wsi Jiangdong rewolucyjne organizacje i na tej 
podstawie wychować wszystkich mieszkańców wsi w duchu rewolucyjnym oraz 
wykształcić Ho Riula na aktywistę Związku na rzecz Obalenia Imperializmu. W 
przyszłości zaś stał się czołowym członkiem kierownictwa Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży i Komsomołu. 

 
 

 
9. Lekcja z wydarzeń w Wancynmynie 
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Jesienią 1929 roku w Wancynmynie, w powiecie Xingjing frakcja Kukminbu zwołała 
zjazd, mający na celu zjednoczenie Młodzieżowej Federacji Wschodniej Mandżurii i 
Młodzieżowej Federacji Południowej Mandżurii. Zjazd ten był nazywany Zjazdem 
Młodzieżowej Federacji Południowej Mandżurii. 

Kierownictwo Kukminbu toczyło boje o to, aby zgodnie z obiektywnymi warunkami, 
jakie powstały po połączeniu się trzech frakcji, zlikwidować rozproszenie ruchu 
młodzieżowego i powołać wspólne kierownictwo tego ruchu. Występując jako organizator 
zjednoczeniowego zjazdu dwóch młodzieżowych organizacji, próbowało utworzyć jedną 
organizację - Związek Młodzieżowy Korei. Przywódcy Kukminbu zamierzali wykorzystać 
zjazd, aby ustawić zaporę przed młodzieżowymi organizacjami, mającą chronić je przed 
wpływami nowego ideologicznego prądu oraz skupić w swoich rękach wszystkie orga-
nizacje koreańskiej młodzieży w Mandżurii. 

W zasadzie działaliśmy samodzielnie, niezależnie od tych dwóch organizacji, więc nie 
musieliśmy przyjeżdżać na zjazd. Ale nie można było zostawić prac zjazdu samym 
działaczom Kukminbu. 

Młodzieżowa Federacja Południowej Mandżurii i Młodzieżowa Federacja Wschodniej 
Mandżurii znajdowały się pod poważnymi wpływami frakcjonistów i w szeregach ich 
wytworzyła się złożona sytuacja. Była obawa, że w najgorszym wypadku zjazd mógłby 
pogłębić rozłamy w ruchu młodzieżowym. Uznałem zatem, że trzeba z własnej inicjatywy 
wziąć udział w pracach zjazdu, aby nie dopuścić do rozłamu wśród młodzieży i wywrzeć 
na delegatów organizacji swój zbawienny wpływ. 

Postanowiłem więc pojechać na zjazd Młodzieżowej Federacji Południowej Mandżurii 
jako delegat Peksańskiego Związku Młodzieży. Odjechałem z Kirinu razem z Kim Sa 
Honem, który udawał się do Wancynmynu, aby wziąć udział w konferencji Rewolucyjnej 
Partii Korei. Opłacał on wszystkie moje niezbędne wydatki w podróży. Rewolucyjna 
Partia Korei została założona przez działaczy Armii Niepodległości na podstawie Karty 
Kukminbu po jego utworzeniu. 

Nacjonaliści mówili, że Kukminbu jest samorządowym organem administracyjnym, a 
Rewolucyjna Partia Korei - to jedyna narodowa partia, powołana w celu kierowania i 
kontrolowania całej działalności obozu nacjonalistycznego. Ale Rewolucyjna Partia Korei 
faktycznie pozostawała tylko odmianą Kukminbu. 

Początkowo zamierzałem pojechać prosto do Wancynmynu, ale miałem ochotę 
zobaczyć się z Kim Hyokiem, Czha Gwang Su i Czwe Czhang Golem. Więc na krótko 
zatrzymałem się w powiecie Liuhe. W tej miejscowości pracowali oni z dużym rozmachem, 
dzięki czemu rozszerzyli oni sieć Antyimperialistycznego Związku Młodzieży na sąsiednie 
rejony. 

W tym czasie Czha Gwang Su, po założeniu specjalnej grupy w tonsońskiej szkole w 
Gushanzi, pozyskiwał i wychowywał nowych komunistów. W celu zachowania pozorów, 
kolektyw ten nazwano specjalną grupą, a wewnątrz - Towarzystwem Studiów Nauk 
Społecznych. W nim właśnie została założona filia Antyimperialistycznego Związku 
Młodzieży. 

Nie tylko w Gushanzi, ale i w innych, licznych wsiach Południowej Mandżurii założyli 
podobne Towarzystwa i wychowywali wielu młodych chłopców i dziewczęta, 
wyznaczając ich następnie do pracy przy zakładaniu organizacji Komsomołu i 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. 

Na miejscu przekonałem się, że moi towarzysze w Liuhe zrobili więcej niż to, co mi 
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zreferowano. 
Po załatwieniu swoich spraw w Liuhe pojechałem do Wancynmynu. Czha Gwang Su 

towarzyszył mi mówiąc, że bardziej by się niepokoił, gdybym tam pojechał sam, bo ludzie 
w kierownictwie frakcji Kukminbu w niedobrych zamiarach śledzą potajemnie działalność 
młodych zwolenników komunizmu. 

W Wancynmynie byli już delegaci z licznych młodzieżowych organizacji: Kirińskiego, 
Kilhweskiego, Samgakdżuskiego i innych związków młodzieży. 

Zaraz więc po naszym przyjeździe poszedłem do Hyon Muk Gwana, który po 
utworzeniu Kukminbu wyjechał z Kirinu i zamieszkał w Wancynmynie. Ujrzawszy mnie 
powiedział: 

- "Kwatera główna Kukminbu pokłada w tobie Song Dżu wielkie nadzieje". Dlatego - 
jego zdaniem - powinienem odegrać ważną rolę na zjeździe. Zaprosił mnie, abym do końca 
zjazdu zamieszkał w jego domu, gdyż wówczas mielibyśmy okazję podyskutowania o 
przyszłości ruchu młodzieżowego. 

Byłem mu wdzięczny za uprzejmość, ale grzecznie odmówiłem gościny u niego i 
zatrzymałem się w domu Kang Hong Raka, dalszego krewnego ze strony mojej matki. 
Sytuacja i warunki nie pozwalały na to, żebym zatrzymywał się w domu Hyon Muk 
Gwana, którego odwiedzali często ludzie przygotowujący zjazd. 

Kang Hong Rak był inteligentem, należącym do lewego skrzydła nacjonalistów. 
Wykładał w hwahyngskiej średniej szkole. W tej szkole działacze Armii Niepodległości 
wychowywali uczniów w duchu nacjonalizmu, tak jak w tesonskiej szkole we Wschodniej 
Mandżurii. Nawiasem mówiąc, pomimo że wbijali im do głowy idee nacjonalizmu, to 
jednak ze szkoły wychodzili sami komuniści. Forma wychowania była w niej 
nacjonalistyczna, a jej treść - komunistyczna. 

O Sin E, żona Kang Hong Raka, była piękną kobietą, całkiem nowoczesną. Potrafiła 
przepięknie śpiewać i w organizacjach Południowej Mandżurii nazywano ją "słowikiem", 
zamiast używać jej imienia. 

Zgodnie z propozycją Kukminbu, przed zjazdem przeprowadzono wstępne zebranie z 
udziałem przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych rejonów, na którym 
wybrano komisję przygotowującą zjazd, w skład której weszli Czwe Bong i liczni moi 
towarzysze. Z Czwe Bongiem poznałem się jeszcze w czasach, gdy studiowałem w uczelni 
"Hwasong Uisuk". On, jako jeden z przywódców Młodzieżowej Federacji Południowej 
Mandżurii, często wygłaszał przemówienia w rejonach, gdzie mieszkali Koreańczycy. Na 
uczelni "Hwasong Uisuk" także przyciągał uwagę słuchaczy swoimi błyskotliwymi mo-
wami. Był to teoretyk dojrzały, zdolny, aktywny w działaniu. Później, gdy nasze kontakty 
się zacieśniły, przeszedł na stronę komunizmu. 

Mnie także wybrano w skład komisji przygotowawczej. Jej członkowie poważnie 
omawiali problemy, i opracowali taki projekt rezolucji zjazdu, który byłby do przyjęcia dla 
wszystkich i dla każdego. Inne dokumenty przygotowane zostały również zgodnie z 
naszymi intencjami. 

Od następnego dnia po przybyciu do Wancynmynu podjąłem pracę z młodymi 
delegatami. Pierwszą częścią tej pracy było przeprowadzenie zebrania młodzieży na 
boisku hwahyngskiej szkoły średniej. Wykorzystując spotkanie młodych delegatów z 
różnych rejonów, chciałem się z nimi bliżej zapoznać i równocześnie wywrzeć na nich 
nasz wpływ. Jeżeli w porę nie zostaną ostrzeżeni, to mogą się stać ideologiczną zabawką w 
rękach liderów Kukminbu. Na tym zebraniu podkreśliłem, że w celu osiągnięcia 
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autentycznej jedności koreańskiego ruchu młodzieżowego, jego szeregi powinny zespolić 
się wspólną ideą i wspólną wolą, i że takie zjednoczenie winno być tworzone w oparciu o 
nowe, postępowe idee. 

Najprawdopodobniej to, co powiedziałem zostało niezwłocznie przekazane liderom 
Kukminbu. Kim Ri Gab poinformował mnie, że z tego powodu bardzo się zdenerwowali i 
teraz dokładnie śledzą moje działania. Stało się więc zrozumiałe, dlaczego Czha Gwang Su 
tak się niepokoił, gdy wyjeżdżałem z Liuhe. 

Kim Ri Gab - to jeden z pierwszych członków Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu. Po zamknięciu uczelni "Hwasong Uisuk" przebywał w domu swojej 
narzeczonej Czon Gyong Suk, znajdującym się niedaleko Wancynmynu i prowadził pracę 
wychowania rewolucyjnego wśród mieszkańców tej miejscowości. Duży rozmach i 
odwaga pozwoliły mu pomyślnie wypełniać to trudne zadanie, i to na dużą skalę. Wpajanie 
ludziom ducha komunizmu w rejonach działań nacjonalistów, posługujących się przy 
każdej nadarzającej się okazji hasłem antykomunizmu - nie było łatwą sprawą. 

Przybył on do Wancynmynu na zjazd w charakterze obserwatora. W następnym dniu po 
moim wystąpieniu w hwahyngskiej szkole średniej przyszedł do mnie i zaproponował 
wspólną kolację w domu jego narzeczonej. Chciał się podzielić ze mną swymi 
doświadczeniami, a w rzeczywistości poinformować mnie o nastrojach wśród działaczy 
Kukminbu. 

Powiedział, że ludzie z Kukminbu ukartowali spisek, mający na celu aresztowanie 
całego składu komisji przygotowawczej zjazdu. Poradził mi, abym niezwłocznie - póki nie 
rozpoczną aresztowań - ukrył się i wyjechał. On sam wyraził także intencję opuszczenia 
Wancynmynu jeszcze tej nocy, jeśli sytuacja się pogorszy. 

Wedle jego słów Hyon Muk Gwan w obecności przywódców Kukminbu proklamował 
wojnę przeciwko mnie, otwarcie mówiąc: "Song Dżu nie ma nic wspólnego z naszą 
ideologią i dlatego należy iść z nim na pojedynek". 

Nie miałem oczywiście zamiaru zawczasu się ukrywać. Dlaczego? Nie wyrządziłem 
Kukminbu jakiejś szkody, za którą chcieliby mnie aresztować. Trzymałem się twardo. 
Było także nie logiczne to, że Hyon Muk Gwan teraz z nienawiścią odnosi się do mnie z 
uwagi na prowazoną przeze mnie komunistyczną propagandę. Wszyscy nacjonaliści w 
Kirinie od dawna wiedzą, że prowadzę ruch komunistyczny. Także Hyon Muk Gwan 
domyślał się tego, ponieważ przez jakiś czas mieszkałem z nim pod jednym dachem. Nie! 
Niezrozumiałe, dlaczego oni teraz chcą mnie aresztować? Bzdura! My nie nawoływaliśmy 
do obalenia Kukminbu. Rzucono tylko wezwanie: zespalać całą koreańską młodzież na 
bazie nowych idei. Czy to może stanowić przyczynę prześladowań? 

Byłem gotów pójść nawet na rozmowy z przywódcami Kukminbu, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Kiedy wróciłem do domu Kang Hong Raka, przyszła O Sin E, i poinformowała mnie o 
jeszcze jednej, złowieszczej nieprzyjemności: bojówki Kukminbu aresztowały już Czwe 
Bonga i kilku innych członków komisji przygotowawczej. Gospodyni poprosiła, abym nie 
zwłocznie uciekał, ponieważ mnie także poszukują. \ 

Wysłuchawszy jej nie mogłem się powstrzymać od oburzenia i gniewu. Od pierwszego 
dnia pobytu w Wancynmynie dokładaliśmy wszelkich wysiłków, aby przekształcić zjazd 
Młodzieżowej Federacji Południowej Mandżurii w jedną z ważniejszych sposobności dla 
utworzenia wspólnego frontu z nacjonalistami. W tym właśnie duchu ukierunkowany był 
ułożony projekt rezolucji zjazdu. 
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 Bez wątpienia kierownictwo Kukminbu postanowiło jednak odpowiedzieć na nasze 
szczere wysiłki aktem terroryzmu. 

Postanowiłem pójść na rozmowy z Ko I Ho, który w Kukminbu był odpowiedzialny za 
pracę z młodzieżą. Czha Gwang Su, który zorientował się w podłych posunięciach 
Kukminbu, szybko przybiegł do domu Kang Hong Raka, razem z kilkoma członkami 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. Nalegali, aby członkowie komisji 
przygotowawczej, którzy są przedmiotem ataku Kukminbu, przede wszystkim opuścili 
Wancynmyn. 

Ja jednak nie mogłem się zdobyć na ten krok tylko dlatego, że grozi mi 
niebezpieczeństwo. Pomyślałem: teraz, kiedy na zjeździe nie możemy osiągnąć swoich 
celów, pozostaje nam jedyna metoda działania - naświetlać nasze sprawiedliwe stanowisko 
metodą pertraktacj i z terrorystami Kukminbu. 

Aby współpracować z nacjonalistami, mimo wszystko, trzeba było chociażby raz z 
otwartą duszą i sercem porozmawiać z nimi. sytuacja była złowróżbna, ale właśnie teraz, 
pomyślałem sobie, nastała odpowiednia szansa do rozmów. Trzeba było spotkać się z nimi 
także w imię ocalenia już aresztowanych towarzyszy. I ja na to ryzyko powinienem się 
zdecydować. 
 Przekonałem o tym moich towarzyszy. Przekazując inne sprawy Czha Gwang Su, 
pospieszyłem do Ko I Ho. 

Co się tyczy Ko I Ho, to on w konserwatywnej grupie Kukminbu stał na najbardziej 
skrajnych pozycjach. W obozie nacjonalistów uchodził za ich teoretyka. 

Kiedy wszedłem do jego pokoju zmieszał się kompletnie i nie mógł wymówić słowa. 
Widocznie nie przypuszczał, że sam do niego przyjdę. 
 Zapytałem go bez ogródek: 
 - Dlaczego aresztowaliście Czwe Bonga i innych członków komisji przygotowawczej? 
 On - udając, że nic nie wie - odpowiedział, iż oni sami także teraz ich szukają. 

Jego dwulicowość podwoiła moje oburzenie. Ale starałem się zachować zimną krew i 
próbowałem choć trochę go przekonać. 

- "Frakcja Kukminbu zwołała zjazd pod hasłem zjednoczenia ruchu młodzieżowego, a 
wy przed wysłuchaniem na zjeździe wystąpień młodzieży wystraszyliście się już po 
samym tylko przeczytaniu projektu jego rezolucji i zdecydowaliście się na aresztowanie 
delegatów?! Jest to niewybaczalna, skrajna samowola. Powiedziano mi, że nie spodobały 
się wam dokumenty zjazdu i dlatego dokonaliście aresztowań członków komisji. W takim 
razie powiedzcie, które fragmenty kwestionujecie? Przecież to jeszcze projekt. Jeśli coś się 
wam nie podoba, to pozwólcie, że wniesiemy do niego poprawki. Jesteście organizatorami 
zjazdu, więc jeśli coś się wam nie podoba, to powinniście przekonsultować to z młodzieżą. 
Jeśli więzicie niewinnych ludzi, to jak młodzież będzie sobie przyswajać nowe 
ideologiczne prądy? W jaki sposób młodzi ludzie staną się wytrwałymi, antyjapońskimi 
 bojownikami, jeśli siedzą w waszym areszcie? 

Ko I Ho usiłował usprawiedliwiać się. Łgał w żywe oczy: 
- "Ja myślałem tylko tak: szkoda, że młodzież widocznie w sposób zbyt przesadny 

aktywnie działa. A o aresztowaniach sam nie mam pojęcia" . 
Ja mu na to mówię wprost: 
- "Przecież również wy przez pewien czas w Seulu zaangażowani byliście w pracy 

ruchu studenckiego. Chcieliście nawet jechać do Związku Radzieckiego, aby nie wpaść w 
łapy japońskiej policji. Wiecie więc co to komunizm, jak szeroko rozpowszechnia się w 
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świecie jego ideologia. Obecnie wśród tych, którzy poderwali się do rewolucji, nie ma 
prawie kogoś takiego, kto nie miałby rozeznania w tym, co to jest komunizm. Również o 
sobie mogę tak powiedzieć. Chodziłem do uczelni "Hwasong Uisuk", założonej przez 
uczestników ruchu niepodległościowego. Trzy lata mieszkałem w domu dowódcy Armii 
Niepodległości. Nie poszedłem jednak drogą nacjonalizmu, ale przyłączyłem się do ruchu 
komunistycznego. My, młodzi ludzie opowiadamy się za nowym prądem ideologicznym. 
A to dlatego, że młodzież silnie wierzy w to, iż jedynie w idei komunistycznej odnaleźć 
można drogę przybliżającą odrodzenie Ojczyzny, drogę ku szczęśliwej przyszłości naszego 
narodu. I wy także stanęliście do walki o niepodległość Ojczyzny. Oznacza to, że 
powinniście pomóc młodym ludziom, tym bojownikom o wolność Ojczyzny i narodu. A 
wy, jak widzę, aresztujecie ich. Powiedzcie, czy tak być powinno? 

Potem zaakcentowałem to, że nie należy prześladować młodych ludzi, zwolenników 
nowego ideologicznego prądu, a trzeba iść z młodymi ręka w rękę, rozwijać wspólną 
walkę z japońskim imperializmem. 

W istocie rzeczy, jeśli Młodzieżowa Federacja Południowej Mandżurii wyłączy ze 
swoich szeregów młodzież dążącą do komunizmu, to sama nie będzie mogła istnieć. 
 Ko I Ho śmiejąc mi się prosto w twarz upierał się przy swoim stanowisku: 
 - "Kukminbu raczej porzuci Młodzieżową Federację Południowej Mandżurii, niż 
miałaby ją oddać w ręce komunistów". 

Ja więc zapytałem, w czym tkwi przyczyna takiego stanowiska, a on sarkastycznie 
odrzekł: "Jakże możemy iść z nimi ręka w rękę?" I przytoczył przykład, że w powiecie 
Panszi frakcjoniści z grupy Emelpha utworzyli złożoną z terrorystów tzw. "pałową 
drużynę", która dokonywała napadów na nacjonalistów. 

My byliśmy już poinformowani, że latem 1929 roku w rejonie Sanyuanpu jacyś ludzie z 
frakcyjnego ugrupowania Emelpha, dążąc do zniszczenia nacjonalistów, przekazali policji 
podległej kuomintangowskiej klice sfałszowane informacje, mówiące o tym, że jakoby 
uczestnicy ruchu niepodległościowego Korei przygotowywali rebelię. 

Frakcjoniści ci wrogo odnosili się także do nas, ponieważ opowiadamy się za 
jednolitym frontem z nacjonalistami. Nie cofnęli się nawet przed użyciem chuligańskich 
metod. "Pałowa drużyna" zaatakowała kierownicze kadry Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży. Dlatego chcąc się ubezpieczyć przed takimi przejawami chuligaństwa, 
członkowie Antyimperialistycznego Związku Młodzieży w rejonie Liuhe zmuszeni byli 
działać pod ochroną własnych grup Czwe Czhang Go la. 

Jeszcze raz starałem się przekonać Ko I Ho o tym, że my jesteśmy całkowicie różni od 
sekciarzy. Podkreśliłem szczególnie mocno, że frakcjoniści występują nie tylko przeciw 
nacjonalistom, ale i przeciw nam. Nie zgadzają się oni - jako szumowiny - nawet między 
sobą. Dlatego nie można mierzyć nas z tymi łotrami jedną miarą. 

Ko nie chciał jednak zaakceptować moich szczerych rad i argumentów, więc 
ostrzegłem go, że jeśli ponownie będą próbowali rozmiękczyć ducha naszej młodzieży, to 
swoimi przestępstwami których się nie da odkupić - zapiszą najczarniejsze karty historii. 

Być może fizycznie uda się wam zniszczyć kilku ludzi, ale w żadnym wypadku nie 
możecie zdławić idei młodzieży dążącej do komunizmu. Jeśli wystarczy wam sił - to 
proszę, jeśli chcecie - zabijcie mnie. Jestem gotów zginąć. 

Tak to całkiem poważnie powiedziałem, bo pomyślałem, że w pewnej mierze wywrze 
to na nim jakieś wrażenie. Ale on - przeciwnie - stawał się jeszcze bardziej nieprzejednany. 
Tejże nocy ogłoszono alarm w oddziale Armii Niepodległości, rozlokowanym w Wancyn-
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mynie i podjęto wysiłki, aby nas aresztować. 
W celu uniknięcia przelewu krwi, w trybie pilnym skierowałem Czha Gwang Su do 

Sanyuanpu. Niewykluczone, że przywódcy Kukminbu mogą wyciągnąć swe macki 
również do naszych towarzyszy w Liuhe. Zaproponowałem Komsomolcom i członkom 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, którzy przyjechali na zjazd, aby tej samej 
nocy opuścili Wancynmyn. Powiedziałem towarzyszom, że ponieważ przywódcy 
ugrupowania Kukminbu zorganizowawszy zjazd Młodzieży Federacji Południowej 
Mandżurii posuwają się do insynuacji wobec postępowej młodzieży, musimy opuścić 
Wancynmyn, i ujawnić w formie oświadczenia ich terrorystyczne akty. 

Tak więc zjazd się nie odbył, a ja postanowiłem opuścić Wancynmyn. Moi towarzysze 
proponowali pojechać do Sanyuanpu powiatu Liuhe, gdzie pracuje Czwe Czhang Gol, 
opracować tam oświadczenie i rozesłać dokumenty po całej Mandżurii. Następnie 
zorganizować zjazd tylko przy naszym uczestnictwie. Ale jechać tam było niebezpiecznie, 
gdyż dominowały na tym obszarze wpływy Armii Niepodległości. 

Nie mogłem się zdecydować dokąd pojechać: do Sanyuanpu czy do Lingjie? W końcu 
postanowiłem pojechać do Lingjie i tam ustalić kierunki dalszych działań. W Lingjie 
można zrobić niewielką przerwę, potem pojechać do Kirinu, a jeśli również tam sytuacja 
będzie niesprzyjająca, udać się do Fuszunu i kierować tam masowymi organizacjami do 
czasu, aż przycichnie wiatr terroru Kukminbu. Taki był mój plan. 
 Tego dnia wieczorem wróciłem do Kang Hong Raka i powiedziałem: 
 - Jeśli będę tu spał, to mnie aresztują. Pojadę do Lingjie. Proszę o trochę pieniędzy na 
drogę. 

Wysłuchawszy mnie - westchnął i powiedział z niepokojem: - Ale jak ty będziesz 
uciekał? Przecież nie znasz drogi. 

- Wszystko będzie w porządku, gdy pójdę gościńcem przez 32 kilometry. Nie 
niepokójcie się. 

 Powiedziałem mu, że w Lingj ie mogę trochę poczekać, ponieważ jest tam członek 
organizacji, który uczył się w wenguańskiej szkole średniej. Kang Hong Rak i jego żona 
widocznie uspokoili się, zawinęli w chustkę jedzenie dla mnie na drogę i kilka kostek 
cukierków. 

A ten członek organizacji, który uczył się w wenguańskiej średniej szkole - to Sin Yong 
Gyn, dyrektor hanhyngskiej szkoły w Lingjie. 

Do Lingjie przyszedłem następnego dnia około południa. Uczestnicy starszej klasy 
serdecznie zatroszczyli się o mnie. An Sin Yong - narzeczona Sin Yong Gyna, która 
działała w Jiangdongu jako członkini Antyimperialistycznego Związku Młodzieży i 
następnie przyjechała do hanhyngskiej szkoły, razem ze swoimi koleżankami - nakryły dla 
mnie obficie zastawiony stół, na którym znalazła się galaretka, zrobiona z zielonej fasoli i 
chłodny bulion. Obiad był tak smaczny, że dotąd nie mogę o nim zapomnieć. 

Po obiedzie, mimo strasznego zmęczenia, dowiedziałem się wiele o szkole. Zmęczenie 
skłaniało mnie ciągle do snu. W końcu zapadłem w drzemkę. Naturalnie, przechodząc 32 
kilometry w ciągu nocy, byłem śmiertelnie zmęczony. 

Sin Yong Gyn bał się, aby mnie nie rozbudził szkolny dzwonek, więc bez dzwonienia 
zwoływał uczniów do klas, machając na nich ręką. Również lekcje prowadził cicho. 

W Lingjie dowiedziałem się, że ludzie z Kukminbu rozprawili się w końcu z 
aresztowanymi członkami komisji przygotowawczej zjazdu. W dolinie w Wancynmynie 
zamordowano sześciu tak dobrze zapowiadających się młodych ludzi w wieku 21-22 lat: 
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Czwe Bong, Li Tae Hi, Czi Un San, Li Mong Ryol, Li Gwang Son, Czo Hi Yon. 
Sześciu młodzieńców, w tej liczbie Czwe Bong, w ostatnich chwilach swojego życia 

krzyczało: "Staliśmy na pozycjach mas pracujących, zawsze byliśmy gotowi oddać życie. 
Ale bardzo nam żal, że giniemy z waszych rąk!" Ostro potępiali czyny Kukminbu i 
śpiewali pieśń "Hymn rewolucji", skandując: "Niech żyje zwycięstwo rewolucji!" 

Po dokonaniu tego bestialstwa terroryści Kukminbu usiłowali schwytać i zlikwidować 
wszystkich członków rodzin zamordowanej szóstki. A Ko I Ho z okrucieństwem 
zamordował O Sin E za to, że poinformowała mnie o przygotowywanym spisku. 

Krwią i łzami pisaliśmy w Lingjie oświadczenie potępiające i ujawniające przed 
obliczem całego świata przestępcze akty kierownictwa Kukminbu. Odbiliśmy to na 
powielaczu i opublikowaliśmy w Sanyuanpu, gdzie działał Czwe Czhang Gol. Dokumenty 
te zostały rozesłane do rewolucyjnych organizacji wszystkich rejonów z zaleceniem, aby 
przeprowadzono tam mityngi, potępiające terrorystów. 

W naszym oświadczeniu ostro potępiliśmy czyny mordercze, napisaliśmy, że tak zwana 
administracja Kukminbu dokonała masakry awangardy postępowych młodych bojowników 
tylko za to, że opowiadali się za komunizmem. Było w nim powiedziane, że Kukminbu to 
kramarskie zbiegowisko, zgraja kontrrewolucjonistów, siedlisko morderczych spisków, 
szajka zdrajców, niczym nie odróżniających się od popleczników Czang Kai-szeka, 
mordujących robotników i chłopów Chin. 

Po opublikowaniu oświadczenia między komunistami nowego pokolenia i 
przedstawicielami frakcji Kukminbu wytworzył się stan otwartej konfrontacji. Terroryści z 
Kukminbu bezjakichkolwiek podstaw zabijali młodzież utrzymującą z nami więź. W ten 
sposób zginęło z ich rąk wielu dobrych ludzi. 

Zaszczepiło to w naszych sercach palącą nienawiść do frakcji Kukminbu. 
Po wydarzeniach w Wancynmynie nie mogłem nocami zamknąć oczu w wyniku silnych, 

duchowych wstrząsów. Boleśnie odczułem to, że nasi towarzysze, którzy weszli na drogę 
rewolucji w imię wyzwolenia kraju, stali się ofiarami ludzi, w których żyłach płynie ta 
sama krew. 

Od pierwszych dni po założeniu Związku na rzecz Obalenia Imperializmu, wytrwale 
szukaliśmy drogi wspólnej z nacjonalistami do walki z japońskimi imperialistami. Kiedy 
zrozumieliśmy, że źródłem idei An Czhang Ho było reformatorstwo, krytykowaliśmy 
sposób jego myślenia, ale równocześnie, kiedy go wrogowie aresztowali, bez naj-
mniejszego wahania rozwinęliśmy walkę o jego uwolnienie z więzienia. Kiedy zebrania 
dotyczące zjednoczenia trzech frakcji przewlekały się z powodu kłótni o władzę, daliśmy 
sygnał nacjonalistom, wykorzystując siłę wymowy sztuki scenicznej, w której 
odzwierciedlaliśmy nasze szczere życzenie połączenia sił patriotycznych. A kiedy doszło 
do skutku połączenie organizacji ruchu niepodległościowego w ugrupowanie Kukminbu, 
powitaliśmy ten nowy zwrot z radością. Jednak liderzy Kukminbu na naszą szczerość 
odpowiedzieli bestialskimi morderstwami. 

W tym czasie w Lingjie ponownie rozmyślałem, i raz jeszcze uświadomiłem sobie 
słowa staruszka Czha Czholli, który powiedział: "Koreańczycy - jeśli nawet będzie ich 
razem tylko trzech - powinni się zjednoczyć przeciwko japońskim imperialistom". 

Wśród uczestników ruchu niepodległościowego liczni krzyczeli o jedności. Masy 
ludowe życzyły sobie, aby wszyscy patrioci, niezależnie od dzielących ich różnic 
politycznych, organizacyjnych i religijnych, szli ręka w rękę i zjednoczyli siły w walce z 
japońskim imperializmem. 
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Jednak terroryści z Kukminbu zbrukali i podeptali te oczekiwania mas. 
Ilekroć wspominam te tragiczne wydarzenia w Wancynmynie, odczuwam taki sam 

gniew, jaki opanował mnie wówczas. Każdorazowo kiedy ogarniam myślami te tragiczne 
wydarzenia, umacniam się w przekonaniu, że tak niemiłosierne i nonsensowne masakry nie 
powinny już nigdy więcej być tolerowane przez nasz naród. Jeśli Ko I Ho oraz Ryon Muk 
Gwan żyliby do dziś, to również oni, wierzę w to, tak samo by myśleli. Hyong Muk Gwan 
był mi tak bliskim, jeśli chodzi o stosunki ludzkie, ale nie mógł iść ze mną jedną i tą samą 
drogą z powodu różnic w ideałach. W późniejszym czasie został on zamordowany w 
Changxi. Zginął także z rąk terrorystów. Otóż on sam także stał się ofiarą terroru. 

Po wyzwoleniu kraju jego córka Hyon Suk Dża wróciła do Ojczyzny razem z ludźmi 
Szanghajskiego Tymczasowego Rządu. Będąc w Seulu, w hotelu "Pando" napisała do 
swojej matki list, który wydaje mi się - jest teraz przechowywany w Instytucie Historii Par-
tii. Jej dzieci żyją szczęśliwie na Północy podzielonej Ojczyzny. 

Historia narodowo-wyzwoleńczej walki w Korei świadczy, że droga komunistów jest 
drogą patriotyzmu, i że właśnie komuniści są prawdziwymi, niezłomnymi patriotami, 
którzy najgoręcej kochają swoją Ojczyznę i swój naród. 

W obecnych warunkach, gdy podzielone jest terytorium Państwa, i nasila się ingerencja 
ze strony sił zewnętrznych, zwartość narodu jest podstawowym czynnikiem jego istnienia. 
Za każdym razem, kiedy znów i znów uprzytamniam sobie tę prawdę, z reguły rozmyślam 
o tragedii w Wancynmynie. 

 
10. Za kratkami 

 
"Kirinski wicher" rozszerzył się na wiele rejonów Mandżurii, a japońscy imperialiści i 

chińska reakcyjna klika wkrótce usłyszeli o naszym istnieniu. W związku z wystąpieniami 
młodzieży studenckiej oraz poruszającymi cały Kirin incydentami na Wschodnio-
Chińskiej Kolei Żelaznej i wypadkami na zjeździe Młodzieży Federacji Południowej 
Mandżurii, wieść o nas obiegła różne rejony. Od tej pory wrogowie uświadomili sobie, że 
w gruncie rzeczy głównymi sprawcami fermentu, jaki dokonał się w sytuacji w Kirinie byli 
studenci i młodzież, a w związku z tym zarządzili jej tajną inwigilację. 

Imperialiści japońscy, usiłując zagarnąć Mandżurię, umieszczali wszędzie swoich 
szpiegów, czujnie śledzili każdy ruch Koreańczyków, rękami chińskiej soldateski 
dokonywali licznych aresztowań i zamykali w więzieniach komunistów oraz uczestników 
antyjapońskich ruchów niepodległościowych. Sytuacja w Kirinie była bardzo groźna, 
czekały nas ciężkie próby. 

W obliczu krytycznego położenia, okopujący się w Kirinie frakcjoniści czmychali do 
Longjingu, Panszi, Dunhua, zaś bojownicy o niepodległość, przyjmując obywatelstwo 
chińskie, przedostawali się w głąb chińskiego terytorium lub ukrywali w takich 
miejscowościach, jak Wancynmyn. Jesienią 1929 roku Kirin nie był już tym centrum 
politycznego ruchu Korei za granicą, w którym niemal tłumnie działali zwolennicy ruchu 
antyjapońskiego. 

W tym czasie uczniowie kirinskiej średniej szkoły Nr 5, na zebraniu kółka 
czytelniczego wywołali niepotrzebne zamieszanie, które stało się powodem aresztowania 
naszych towarzyszy. 
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Skoro tylko powróciłem z Wancynmynu i zajęty byłem ratowaniem sytuacji, sam 
zostałem schwytany w pajęczą sieć reakcyjnej soldateski. Uczniowie tej szkoły ujawnili 
tajemnicę komsomolskiej organizacji w juwenskiej średniej szkole. 

Policja, stwierdzając, iż zagarnęła wszystkich, co do jednego, przywódców ruchu 
studenckiego, codziennie poddawała nas okrutnym torturom. Chciała dowiedzieć się o 
szczegółach prowadzonej przez nas działalności, o sieci naszych organizacji w mieście 
oraz usiłowała rozpoznać ludzi, stojących za kulisami tego działania. 

Postanowiliśmy trzymać język za zębami, mówić tylko o jednym - czytaniu książek o 
lewicowej treści. Oświadczaliśmy: "Cóż w tym złego, gdy studenci czytają książki, które 
sprzedawane są w księgarniach? Jeśli macie zamiar nas o to oskarżać, to należałoby przede 
wszystkim oskarżyć chyba władze, które zezwoliły na wydawanie i sprzedaż takich 
książek". Do końca trwaliśmy przy tej tezie, protestując przeciwko praktykom śledczym, 
jakim nas poddawano. 

Pewnego dnia, kiedy torturowano mnie przez wykręcanie palców, za barierką, stojącą z 
jednej strony izby przesłuchań, przelotnie spojrzał na mnie Czwe Dong O, były dyrektor 
uczelni "Hwasong Uisuk" i znikł. Było to tak niespodziewane, że początkowo nie 
dowierzałem własnym oczom: może to było tylko złudzenie wzrokowe? 

Nie było to jednak żadne złudzenie, to był rzeczywiście on, Czwe Dong O, dyrektor 
szkoły w latach mojej nauki. Pomyślałem: "Skoro wrogowie wezwali nawet mojego 
dawnego nauczyciela na przesłuchanie, to musieli się już głęboko dokopać w mojej 
sprawie". 

Pojawienie się Czwe Dong O wywołało napływ nowych myśli.  
Był on wówczas przewodniczącym komisji zagranicznej ugrupowania Kukminbu. 

Świetnie władał chińskim językiem, był także doświadczonym dyplomatą. Przebywał 
przeważnie w Kirinie, zajmując się uregulowaniem stosunków z kuomintangowską 
reakcyjną soldateską, a poza tym łączyły go pewne więzi z młodzieżą studencką. 

Jeśli opowie reakcyjnej soldatesce prawdę o mojej minionej działalności, to moje 
wysiłki wyciszenia mojej sprawy tak szybko, jak to tylko możliwe, równe będą zeru. Co 
więcej, jeśli wyjdzie na światło dzienne fakt, świadczący o mojej działalności w obronie 
ZSRR w czasie konfliktu wokół sprawy Wschodnio-Chińskiej kolei żelaznej, to wtedy nie 
uda mi się uniknąć kary. 

Podżegane i manipulowane pod dyktando angielskich, amerykańskich, francuskich i 
japońskich imperialistów, kuomintangowskie władze chińskie i soldateska w Mukdenie 
prowadziły w końcu lat 20. zdradziecką, antyradziecką politykę. Władze Czang Kai-szeka 
po klęsce powstania narodowego w Guangzhou, rozstrzelały radzieckiego konsula w 
Guangzhou i zerwały stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Antysowietyzm był atutem w 
polityce Czang Kai-szeka. Przy pomocy tego atutu, płaszcząc się przed imperialistycznymi 
mocarstwami, usiłował on zapewnić sobie ich protekcję i poparcie. 

Slogan: "Jesteśmy przeciw czerwonemu imperializmowi" często gościł na ustach 
soldateski. Zręcznie grając na narodowych sentymentach chińskiego narodu, ukrywała ona 
prawdę o agresywnej istocie imperialistycznej agresji i uparcie propagowała 
antysowietyzm. 

Nawet studenci i młodzi inteligenci, oszukani propagandą soldateski, spoglądając ku 
radzieckiemu terytorium, występowali z zaczepnymi i prowokacyjnymi oświadczeniami: 
"Zagarniemy Ural i zabierzemy Bajkał!", "Napoimy nasze konie w wodach Bajkału!" 

Korzystając z takich nastrojów soldateska, jako pierwszy krok w antyradzieckich 
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prowokacjach, dokonała napaści na punkt Wschodnio-Chińskiej kolei żelaznej. Zgodnie z 
zawartym porozumieniem Chiny i Związek Radziecki dzieliły się po połowie jej mieniem i 
wspólnie nią zarządzały za pośrednictwem Rady, będącej organem kierowniczym. 
Soldateska siłą zbrojną zajęła stację radiowo-telegraficzną i biura zarządu, a także w 
całości przejęła magistralę i tym jednostronnym aktem pozbawiła stronę radziecką prawa 
kontroli. Po zaborze tej magistrali przekroczyła granicę i w trzech kierunkach dokonała 
inwazji na Związek Radziecki. W konsekwencji tego doszło do starcia zbrojnego między 
Armią Radziecką a wojskami chińskiej reakcyjnej soldateski. 

W tym czasie, podjudzana przez reakcję, część prawicowych studentów z 
uniwersytetów w Fengyong i Dongbei podniosła broń przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. 

Aby położyć kres antyradzieckim wypadom kuomintangowskiej władzy i reakcyjnej 
soldateski, wzywaliśmy komsomolców i członków Antyimperialistycznego Związku 
Młodzieży do walki w obronie socjalistycznego kraju. 

Część ogłupionej młodzieży chińskiej, nie wyrobionej politycznie omijała nas z daleka, 
nazywała nas "złymi", pomagającymi tym, którzy "zagrażają" interesom chińskiego narodu. 
Było to bardzo przykre. 

Zaczęliśmy rozrzucać w różnych miejscach miasta ulotki, demaskujące antyradzieckie 
intrygi soldateski, prowadziliśmy prace propagandowe wśród Chińczyków i tym samym 
oświadczali, że zabór magistrali przez chińską soldateskę i napady na Związek Radziecki - 
to niewybaczalne wiarołomstwo w stosunkach z tym krajem, który po Rewolucji 
Październikowej odwołał wszystkie nie równoprawne traktaty z Chinami i okazał Chinom 
materialną i duchową pomoc i że jest to działanie soldateski, obliczone na pozyskanie 
kredytów od imperialistów. 

Ci, którzy dali się złapać na haczyk propagandy kuomintangowskiej reakcji i soldateski 
oraz odnosili się z wrogością do Związku Radzieckiego, zrozumieli po naszej akcji 
niebezpieczeństwo oraz sens napaści na ZSRR, a zatem zmienili swoje podejście i 
stanowisko i zaczęli potępiać posunięcia reakcji. 

Razem z postępową młodzieżą chińską zadaliśmy dotkliwy cios studentom 
fengyongskiego uniwersytetu, którzy chwycili za broń, aby zaatakować Związek Radziecki. 

Walka, którą prowadziliśmy w związku z konfliktem dotyczącym magistrali kolejowej - 
to była internacjonalistyczna walka o polityczną obronę Związku Radzieckiego. Wówczas 
to spoglądaliśmy na pierwszy w świecie system socjalistyczny, jak na latarnię nadziei i 
traktowaliśmy naszą walkę w jego obronie jako święty internacjonalistyczny obowiązek 
komunistów. 

Ta nasza walka pomagała chińskiemu narodowi na wyraźne zrozumienie prawdziwej 
istoty soldateski i poznanie, jakimi metodami i motywami kierowali się imperialiści, którzy 
manipulowali soldateską, nieustannie podżegając ją do antyradzieckich akcji. Konflikt 
związany z magistralą kolejową otworzył oczy obu narodom: koreańskiemu i chińskiemu. 

W tym czasie kuomintangowska soldateska nie tolerowała tych, którzy występowali z 
pozycji prosowieckich. 

Nawet po zauważeniu przeze mnie Czwe Dong O w pokoju przesłuchań, sędziowie 
śledczy traktowali mnie wciąż jako głównego ducha opiekuńczego kółka czytelniczego. 
Władze kliki wojskowej wezwały Czwe Dong O zapewne, aby rozeznać się w mojej 
działalności w przeszłości oraz czy utrzymywałem kontakty ze Związkiem Radzieckim i w 
jakim jeszcze ruchu uczestniczyłem. Widocznie Czwe Dong O niczego złego o mnie nie 
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powiedział. 
Po krótkim czasie odwieziono nas do kirinskiego więzienia. Była to budowla 

zaprojektowana w formie krzyża - korytarze ciągnęły się w czterech kierunkach: północ - 
południe i wschód - zachód, a po obu stronach każdego korytarza rozlokowane były cele 
więzienne tak, aby dozorca więzienny, siedząc po środku, mógł obserwować wszystkie 
strony. 

Cela, w której zostałem zamknięty, była drugą po prawej stronie północnego korytarza. 
Ponieważ była zwrócona ku północy, cały rok nie widać tu było światła słonecznego i 
unosił się tu nieznośny odór stęchlizny, a zimą ściany były białe od mrozu, pokryte 
szronem, który nigdy nie odmarzał. Kiedy mnie przywieźli do więzienia była jesień, a w 
celi było tak zimno, jak podczas zimy. 

Władze soldateski stosowały narodową dyskryminację w swoim podejściu do więźniów. 
Więzienni dozorcy nazywali nas "koreańskimi draniami" lub "bezdomnymi koreańskimi 
niewolnikami" i zakuwali nas, koreańskich studentów, krępując nam nogi przy pomocy 
ciężkiego żelaza. Dyskryminowano nas także w dziedzinie wyżywienia i pomocy 
lekarskiej, znacznie gorzej traktując nas, niż chińskich więźniów politycznych. 

Postanowiłem nie przerywać walki także w więzieniu. 
 Dla rewolucjonisty i więzienie - to swego rodzaju arena walki. Jeśli będzie się 
traktować więzienie tylko jako miejsce pozbawienia wolności więźnia, to można stać się 
biernym i niczego nie zrobić dla rewolucji. Ale jeśli uzna się więzienie jako swoistą część 
świata, to nawet w tak ciasnej przestrzeni można coś korzystnego zrobić dla rewolucji. 

Zacząłem na chłodno rozmyślać nad znalezieniem właściwej drogi walki. Postanowiłem 
przede wszystkim nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym, aby jak najszybciej 
przywrócić właściwe funkcjonowanie rozproszonych organizacji. Postanowiłem także 
walczyć z władzami soldateski o jak najszybsze uwolnienie mnie z więzienia. 

Cała trudność polegała na tym, jak nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym po to, by 
prowadzić walkę w więzieniu. Trzeba było postarać się o współpracę z dozorcami 
więziennymi, aby oni nam sprzyjali. 

Moje zamierzenia skłonienia na swoją stronę dozorców dały się urzeczywistnić 
nadspodziewanie łatwo. Administracja więzienia przeprowadzała wówczas remont cel 
więziennych i na pewien czas umieściła nas razem z przestępcami kryminalnymi. Taka 
sytuacja sprzyjała możliwościom naszej pracy. 

Pewnego razu przeziębił się chiński więzień, siedzący ze mną w jednej celi i położył się 
do łóżka. W więzieniu znalazł się za okradzenie bogatego domu. Jego zachowanie się było 
ordynarne. 

Kiedy mnie skierowano do celi kryminalistów, więzień ów o przezwisku "Khangthul", 
uważał się za ważniaka, domagając się rozkazującym tonem, abym go czymś 
"poczęstował": pieniędzmi albo żywnością. Krzyczał wściekle: "Ci, którzy jako nowi 
przychodzą do naszej celi, wszyscy bez wyjątku zobowiązani są przestrzegać takich zasad, 
i wy również musicie się do tego stosować". Była to wyjątkowo ordynarna i dzika kreatura. 

Złapałem go za słowo i wypaliłem wprost: 
 - "Przez kilka dni byłem poddawany ostrym torturom w izbie przesłuchań. Jak myślisz, 
skąd mam wziąć dla ciebie pieniądze i jedzenie? Jeśli o to chodzi, to ty, który jesteś tu od 
dłuższego czasu w tej celi, powinieneś mnie raczej poczęstować". 

"Khangthul" zaniemówił z wrażenia. Przycichł i blednąc oraz czerwieniąc się na 
przemian, spoglądał na mnie rozwścieczony. 



 

 

209

209

Zazwyczaj postępował on despotycznie i samowolnie. Dlatego, chociaż zachorował, 
miał podwyższoną temperaturę, nie brał nic do ust i cierpiał na bezsenność, nikt z 
więźniów nie okazał mu odrobiny ciepła, nie troszczył się o niego i wszyscy patrzyli na 
niego obojętnie, jak na pożar za rzeką. 

Dałem mu koc, który przysłał mi z domu ksiądz Song Dżong Do przy odwożeniu mnie 
do więzienia, wezwałem dozorcę więzienia, aby przyniósł mu lekarstwa z więziennego 
szpitala. 

Dozorca o nazwisku Li odnosił się do niego przeważnie gburowato z powodu jego 
ordynarności i prostactwa. Zdziwił się więc: jakże to - Koreańczyk troszczy się o 
Chińczyka, jak o rodzonego brata. 

Moje szczere starania o chorego pomogły mu wyzdrowieć. 
 Od tego czasu zmienił się jego stosunek do mnie. Przedtem nawet dozorcy, zwracając 
się do tego strasznego, zaciekłego przestępcy nie wiedzieli, jak się z nim obchodzić i jak 
się do niego odnosić. Aż tu nagle stał się on pokorny i posłuszny. Przed kim? Przed 
uczniem średniej szkoły. Strażnik Li dziwił się i sam zaczął się odnosić do mnie z 
szacunkiem. 

W śród strażników kirinskiego więzienia był to człowiek o względnie spokojnej naturze 
i świadomości narodowej. Członkowie naszej organizacji, pozostający na zewnątrz 
przekazali mi informację, że strażnik Li pochodzi z biednej rodziny, a strażnikiem został 
po prostu, żeby zarobić na życie. Po zapoznaniu się, jakim jest człowiekiem, postanowiłem 
pozyskać go dla naszej sprawy i wykorzystywałem różne okazje, aby z nim porozmawiać 
bardziej otwarcie. Wkrótce dowiedziałem się, że w związku ze ślubem swojego młodszego 
brata, który ma się wkrótce odbyć ma problem, ponieważ nie mógł jeszcze nabyć nie-
zbędnych rzeczy potrzebnych bratu do tego ślubu. Kiedy moi towarzysze przyszli do 
więzienia odwiedzić mnie, opowiedziałem im o zmartwieniu dozorcy i poprosiłem ich, aby 
organizacja pomogła mu. 
 Po upływie kilku dni Li przyszedł do mnie, aby podziękować za pomoc w tej sprawie. 
Zapytał mnie: 
 - "Czy wy rzeczywiście jesteście komunistą? Administracja więzienna tak was nazywa". 

Odpowiedziałem mu twierdząco: "Tak, jestem komunistą". 
Wówczas on z żarem mówi: "W żaden sposób nie mogę tego zrozumieć. Przecież 

wszystkich komunistów bez wyjątku nazywają «bandytami». Czy tacy dobrzy - jak wy -
ludzie mogą okradać innych? Jeśli rzeczywiście jesteście komunistą, to jest 
niesprawiedliwością przyklejać komunistom etykietki «bandytów»". 

Odpowiedziałem mu z życzliwością: 
- "Komuniści walczą o nowe społeczeństwo, w którym nie będzie wyzysku i ucisku, w 

którym wszyscy żyją szczęśliwym życiem. My - koreańscy komuniści zmagamy się o 
wypędzenie japońskich imperialistów z koreańskiej ziemi i o odzyskanie utraconej 
Ojczyzny. Szubrawcy, którzy są bogaci i sprawują władzę, szkalują komunistów, 
nazywając ich «bandytami», dlatego, że komuniści chcą obalić przegniły świat, w którym 
rządzą obszarnicy, kapitaliści, lokalni dziedzice i zdrajcy". 

Strażnik Li, kiwając głową mówi: 
- "Do tej pory, o niczym innym nie mając pojęcia, byliśmy oszukiwani przez fałszywą 

propagandę władz, ale od tej chwili nie będziemy im wierzyć". 
Od tego czasu Li za każdym razem przed powrotem do domu po swojej zmianie 
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przychodził do mnie. Chętniej mnie słuchał i wypełniał moje prośby o przekazanie 
wiadomości do innych cel. Po pewnym czasie utrzymywałem dzięki niemu łączność ze 
światem zewnętrznym i czułem się w więzieniu stosunkowo swobodnie. 

Ale nie wszyscy dozorcy odnosili się do mnie grzecznie, jak Li. Wśród nich był jeden 
bardzo wstrętny, jak żmija - starszy dozorca. Zaglądał przez wizjer do celi, nie dając 
więźniom spokoju. W kirinski m więzieniu było trzech starszych dozorców, ale on był 
najgorszy. Podczas jego dyżuru więźniowie nie mogli nawet swobodnie ziewać. 

Pewnego dnia postanowiliśmy mocno go nastraszyć, żeby na drugi raz miał nauczkę i 
tak nie postępował. Tylko komu zlecić tę sprawę? Nad tym zagadnieniem prowadziliśmy 
w więzieniu dyskusję. Trudno było do tego wybrać odpowiedniego człowieka. Wówczas 
zgłosił się pewien chiński student Huang Xiu-dian, kiedyś uczeń trzeciej klasy w kirinskiej 
średniej szkole Nr 5 i sam postanowił wziąć na siebie tę sprawę. Wśród studentów, 
wtrąconych do więzienia za sprawą kółka czytelniczego, koreańskich uczniów było tylko 
dwóch, pozostali - wszyscy byli Chińczykami. 

Zapytałem go, czy bierze pod uwagę cierpienia, jakie będzie musiał znosić w 
pojedynczej celi przez co najmniej pięć miesięcy, jeśli zostanie ukarany. 

Odpowiedział, że dla towarzyszy gotów jest się ofiarować. I dodał, że cokolwiek się 
wydarzy, da nauczkę starszemu dozorcy. Zachęcił nas, abyśmy się przyglądali, jak 
zręcznym ciosem postara się odzwyczaić go od znęcania się nad nami. 

Zaostrzył koniec bambusowej pałeczki. I kiedy starszy dozorca patrzył przez wziernik 
do celi, ten dźgnął go w oko tą ostrą pałeczką. Oprócz krwi wypłynęła jakaś ciemna ciecz. 
Nikt nie oczekiwał takiego widoku. 

Siedzący w celi studenci z całego serca chwalili Huang Xiu-diana, nazywając go 
bohaterem. Ale Huang po kilku dniach pobytu w pojedynczej, nie ogrzewanej celi podczas 
zimowych mrozów omal nie umarł. 

Studenci zażądali od przedstawicieli więzienia jak najszybszego uwolnienia go z 
izolacji, grożąc, że jeśli Huanga nie wypuszczą, to w ten sam sposób wyłupią oczy im 
wszystkim. Więzienna administracja poszła na ustępstwa wobec żądań studentów. 

Od tego czasu mogliśmy robić w celach, co nam się podobało. Mogliśmy 
przeprowadzać zebrania, swobodnie chodzić do innych cel. Kiedy zgłosiłem chęć pójścia 
do innej celi, to strażnik sam otwierał mi drzwi. 

W czasie pobytu w więzieniu wiele pomocy doznałem od księdza Son Dżong Do. Przez 
cały okres mojej rewolucyjnej działalności w Kirinie aktywnie udzielał mi poparcia, 
jakbym był jego bliskim krewnym. Jeszcze w czasach, gdy mieszkaliśmy w ojczystym 
kraju łączyła go zażyła znajomość z moim ojcem. Uczyli się oni w tej samej szkole 
(sunsilska średnia szkoła). Oczywiście, że to oddziaływało na nich, ale myślę, że przede 
wszystkim wspólność idei i ideałów związała ich silnymi więzami przyjaźni. 

Za życia ojciec często opowiadał mi o księdzu Sonie. Bezpośrednio po 
pierwszomarcowym ruchu Son Dżong Do wyemigrował do Chin. Przez pewien czas 
pracował jako przewodniczący politycznej Rady Szanghajskiego Rządu Tymczasowego. 
Następnie we współpracy z Kim Gu, Dżo Sang Sobem, Li Ju Philem i Yun Gi Sobem 
utworzył w Szanghaju Towarzystwo Weteranów, które miało za zadanie przygotowanie 
kadr wojskowych dla zbrojnego oporu i sprawował w nim funkcje kierownika wydziału 
zatrudnienia. 

Ale Towarzystwo to zostało rozwiązane w wyniku kłótni między frakcjami wewnątrz 
Rządu Tymczasowego. Rozczarowany tym ksiądz Son przeniósł się do Kirinu. 
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W Kirinie otworzył kaplicę i prowadził ruch niepodległościowy. Była to właśnie ta 
kaplica, którą szeroko wykorzystywaliśmy jako miejsce masowego wychowania. Ksiądz 
Son w sposób autentyczny był chrześcijaninem żarliwym i z powołania, głęboko oddanym 
swojej wierze. Był szczególnie ważną osobistością wśród kirinskich chrześcijan i wśród 
bojowników ruchu niepodległościowego. 

Wielu było wśród chrześcijan w Korei takich wspaniałych patriotów, jak Son Dżong Do, 
którzy poświęcali w całości swoje życie sprawie ruchu o niepodległość. 

W swoich modłach prosili Boga w niebiosach o ulżenie doli ludu koreańskiego, jako 
narodu pozbawionego swego państwa, modlili się o Koreę. Ich nieskazitelna wiara była 
zawsze ściśle związana z patriotyzmem, a ich pragnienia zbudowania pokojowego i 
wolnego kraju, opartego na powszechnej harmonii zawsze znajdywały swój niezmienny 
wyraz w ich patriotycznej walce o wyzwolenie narodowe. 

Patriotami byli także w swej zdecydowanej większości kapłani należący do sekty 
czhondoizmu i buddyzmu. 

Ponieważ Son Dżong Do był doradcą Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie, to 
ja często się z nim kontaktowałem. Ilekroć spotykał się ze mną, mówił, że jest mu przykro 
i bardzo boleje nad tym, że mój ojciec odszedł z życia ziemskiego tak wcześnie, w 
młodym wieku. Pouczał mnie, abym ja kontynuował dzieło i wolę ojca i stał na czele 
ruchu niepodległościowego, poświęcając się sprawie narodu... 

Dzięki wielkiej pomocy ze strony takich bliskich przyjaciół mojego ojca, jak Son 
Dżong Do, mogłem przez trzy lata uczyć się w juwenskiej szkole średniej w Kirinie. 

Ksiądz Son Dżong Do niepokoił się z powodu trudnych warunków życia naszej rodziny 
i mojej matki, która wynajmowała się do prania i szycia, aby wiązać koniec z końcem, 
byśmy mogli przeżyć. Niejednokrotnie posyłał mi pieniądze na opłacenie nauki. Bardzo 
lubiła mnie żona księdza. W świąteczne dni zapraszała mnie i częstowała smacznymi 
potrawami, przygotowanymi na koreański sposób. Szczególnie smaczne były smażone 
tubu (twaróg sojowy) z króliczym mięsem i ciasteczka z cyondugi. Cyondugi - to zioła z 
miękkim puchem, bez zapachu i substancji trujących. W domu księdza mówiono, że 
przygotowywali takie ciasteczka jeszcze w czasach, kiedy mieszkali w Phenianie. 
Ciasteczko, które jadłem w tym dniu u niego w domu, przygotowane było z ziół cyondugi, 
narwanych w Beiszańskim Parku. 

Son Dżong Do miał dwóch synów i trzy córki. W naszym ruchu w Kirinie uczestniczył 
drugi syn - Son Won The i najmłodsza córka - Son In Sil. 

Wówczas Son In Sil razem z Hwang Gwi Hon, Yun Son Ho, Kim Byong Suk i Yun Ok 
Czhe, była członkinią Kirinskiego Towarzystwa Koreańskich Dzieci. Wykonując pracę 
kurierki, wypełniającej różne zlecenia, bardzo mi pomagała w okresie, kiedy prowadziłem 
ruch młodzieży studenckiej i kiedy męczyłem się w więzieniu. 

Pewnego razu dozorca więzienny rzucił do naszej celi nowego więźnia. Był tak 
skatowany podczas przesłuchań, że nawet trudno go było rozpoznać. Był to Kang Myong 
Gun, kierownik oddziału organizacyjnego Związku Młodzieży Ryosin. Wiosną 1929 roku 
został niespodziewanie aresztowany przez władze kliki wojskowej. Od tego czasu wszelki 
słuch o nim zaginął. I nagle trafił do nas w więzieniu. Zdziwiło mnie to, a zarazem 
ucieszyło. Aresztowano go na skutek fałszywego donosu frakcjonistów. Ten haniebny 
donos był ich zemstą i odwetem za wydarzenia związane z Federacją Młodzieży w 
Chinach. 

W czym rzecz? Przedstawiciele Riosinskiego Związku Młodzieży opuścili salę podczas 
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zjazdu Federacji Młodzieży w Chinach, odbywającego się w Jichangji i wystąpili z 
oświadczeniem na znak protestu przeciwko nierozważnym działaniom frakcjonistów. 
Reagując na to złością, frakcjoniści uprawiali celowe szkodnictwo. Kiedy pewien młody 
człowiek w Jiaohe zmarł naturalną śmiercią w wyniku choroby donieśli władzom 
soldateski, jakoby otruła go grupa Kang Myong Guna. 

Kang Myong Gun ze łzami w oczach mówił, że on tu w niczym nie zawinił, ale uznano 
go za winnego. Starając się dodać mu otuchy mówiłem: 

- "Nie trzeba upadać na duchu. Przecież żyjesz wielkim marzeniem, postanowiłeś się 
poświęcić sprawie rewolucji. Nie ma takich spraw, których nie można pokonać, jeśli 
człowiek postanowi walczyć na śmierć i życie. Trzeba do końca walczyć z władzami kliki 
wojskowej, aby udowodnić, że ty nie jesteś winien". 

Później Kang Myong Gun postanowił walczyć na śmierć i życie, tak jak mu 
podpowiadałem, zdecydowanie bronił się na procesie sądowym. 

Przez cały okres okupacji Korei przez japońskich imperialistów żył uczciwie, a po 
wyzwoleniu wrócił do Ojczyzny i rekomendowany przez naszą partię, rzetelnie pracował z 
zaprzyjaźnionymi z nami partiami. 

Później, po upłYwie wielu lat, dowiedziałem się, że Kang Myong Gun żyje i mieszka 
niedaleko i obiecałem poprzez łącznika spotkać się z nim. 
 Widocznie bardzo nim wstrząsnęła ta wiadomość. Ku mojemu żalowi w przeddzień 
spotkania ze mną dostał wylewu krwi do mózgu. 

Bardzo szkoda, że odszedł jeszcze jeden bojownik, nie zdążywszy opowiedzieć o 
naszym życiu i rewolucyjnej walce, którą prowadziliśmy razem w Kirinie. 

W więzieniu zajmowałem się analizą doświadczeń i lekcji narodowo-wyzwoleńczego i 
komunistycznego ruchu w naszym kraju oraz odtwarzałem w pamięci także doświadczenia 
rewolucyjnych ruchów w innych krajach. 

Przeciwko kolonialnemu panowaniu japońskiego imperializmu naród nasz organizował 
demonstracje, prowadził strajki i sprawiedliwą walkę zbrojną z udziałem ochotników-
bojowników Armii Sprawiedliwości i ruchu Armii Niepodległości. 

Ale wszystkie wystąpienia skazane były na niepowodzenie. Nasz naród rozwijał 
różnego rodzaju ruchy i wiele przelewał krwi, ale dlaczego ta walka nie była zwycięska, 
lecz kończyła się za każdym razem porażką? 
 W szeregach antyjapońskiej walki w naszym kraju byli frakcjoniści, którzy wyrządzili 
wielkie szkody walce narodowo-wyzwoleńczej. 

Oddziały Armii Sprawiedliwości, które wznosząc jako pierwsi światło pochodni 
antyjapońskiej walki wstrząsały wszystkimi ośmioma prowincjami kraju, były w stanie 
rozłamu, zaś przy braku zgody między dowódcami i podwładnymi nie posiadały 
jednolitego dowództwa. Między dowódcami, wywodzącymi się ze środowiska arystokra-
tycznych konfucjańskich uczonych, występujących w imię restaurowania panowania 
królewskiej dynastii, a szeregowymi bojownikami, pochodzącymi z ludu i toczącymi boje 
o reformę istniejącego porządku, istniały antagonizmy i sprzeczne ideały, co przeszkadzało 
podnosić zdolność bojową Armii Sprawiedliwości. 

Poszczególni dowódcy Armii Sprawiedliwości uważali za swój absolutny ideał powrót 
starego systemu. Ale kłócili się oni nawet między sobą i każdy starał się przypisywać sobie 
bojowe zasługi, aby otrzymać wysokie urzędy i stanowiska od władców. To spowodowało 
rozłam wśród oddziałów. 

Dowódcy wywodzący się z ludu odmawiali współpracy z dowódcami, pochodzącymi z 
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konfucjańskiej arystokracji. To również było przyczyną osłabienia Armii Sprawiedliwości. 
Sytuacja w Armii Niepodległości niewiele różniła się od sytuacji w Armii 

Sprawiedliwości. W samym organizacyjnym systemie Armii Niepodległości panował brak 
porządku. 

Frakcyjne kłótnie ciągnęły się także później, gdy wiele organizacji ruchu 
niepodległościowego, działających w Mandżurii, skupiło się w zasadzie w kręgu trzech 
ugrupowań. 

Potem i te trzy frakcje połączyły się w jedno ugrupowanie Kukminbu, ale również jego 
liderzy podzielili się na dwie grupy: stronników Kukminbu i jego przeciwników. Tak więc 
walki o hegemonię nie ustawały. Te nacjonalistyczne frakcje utknęły w bez użytecznych 
dyskusjach i sporach, spoglądając coraz częściej w stronę wielkich mocarstw. 

Wśród ludzi na kierowniczych stanowiskach w ruchu niepodległościowym byli 
osobnicy o różnych poglądach - jedni starali się osiągnąć niepodległość przy pomocy Chin, 
drudzy zamierzali rozgromić Japonię przy pomocy Związku Radzieckiego, a trzeci 
nadzieję pokładali w USA, że te jakoby "podarują" Korei niepodległość. 

Nacjonaliści hołdowali służalczości dlatego, że nie wierzyli w siły mas ludowych. Ruch 
nacjonalistyczny ograniczał się tylko do warstw rządzących w oderwaniu od mas 
ludowych. Dlatego pozbawiony on był niezawodnej bazy i nie mógł korzystać z poparcia 
narodu. 

W oderwaniu od narodu, rządzący, tworząc tylko małe grupki, marnowali czas na 
dysputach i kłótniach o władzę i nie byli w stanie poderwać mas do walki rewolucyjnej. 
Podobne postawy ujawniały się wśród ludzi, którzy prowadzili, jak im się wydawało, ruch 
komunistyczny. 

Komuniści początkowego okresu zamiast iść w gąszcz mas ludowych, wychowywać je, 
jednoczyć i mobilizować do walki, zajmowali się oderwanymi od interesów narodu 
pustymi rozmowami i prowadzili spory o "hegemonię". W początkowym okresie ruch 
komunistyczny w Korei nie mógł pokonać frakcjonizmu, jaki w nim powstał. 

Co się tyczy frakcjonistów w naszym kraju, to była to burżuazja ze środowiska 
nacjonalistów, drobnoburżuazyjna inteligencja, zbankrutowani feudalni arystokraci oraz 
inteligenci ze szlacheckiego stanu. Przyłączali się oni - pod szyldem marksizmu - do 
rewolucyjnego prądu, dostosowując się do tendencji czasów, w których po Paździer-
nikowej Rewolucji Socjalistycznej nastąpiło burzliwe ożywienie ruchu robotniczego, a 
marksizm-leninizm spotykał się z gorącym poparciem mas ludowych. 
 Od samego początku tworzyli oni frakcje i prowadzili walkę o "hegemonię" . 

Frakcjoniści uciekali się do różnorakich machinacji i intryg. Tworzyli nawet 
terrorystyczne grupy, które na wzór gangsterów, prowadziły między sobą boje, nawet na 
pięści. 

Z powodu sekciarskich działań frakcjonistów, Komunistyczna Partia Korei nie była w 
stanie zapewnić jedności wśród swoich szeregów i oprzeć się represjom ze strony 
imperialistów japońskich. 

Komuniści początkowego okresu pogrążeni w służalczości wobec wielkich mocarstw, 
nie zamierzali samodzielnie tworzyć partii i prowadzić rewolucję w oparciu o własne siły. 
Każda frakcja prezentowała siebie, jako "ortodoksyjną" i - majstrując sobie pieczęć z 
kartofla - zabiegała o uzyskanie uznania przez Komintern. 

Po przeanalizowaniu sytuacji w ruchu nacjonalistycznym i w ruchu komunistycznym 
początkowego okresu w naszym kraju, zdecydowałem, że rewolucji nie należy prowadzić 
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taką drogą. 
Wierzyłem, że rewolucja w naszym kraju może zwyciężyć tylko wówczas, gdy będzie 

prowadzona w oparciu o siły własnego narodu i na własną odpowiedzialność, że wszystkie 
zagadnienia związane z rewolucją będą rozstrzygane samodzielnie i twórczo. Był to punkt 
wyjścia dla idei Dżucze, takiej jaka znana jest obecnie. 

W więzieniu rozmyślałem wiele nad tym, jak urzeczywistnić koreańską rewolucję. 
Zastanawiałem się głęboko, w jakiej formie i jakimi sposobami trzeba rozwijać walkę o 
rozgromienie agresorów japońskiego imperializmu i o odzyskanie Ojczyzny, jak należy 
jednoczyć antyjapońskie siły, jak trzeba zakładać partię - kierowniczy organ rewolucji. 
Myślałem także o tym, od czego należy zaczynać po wyjściu z więzienia. 

Uwzględniając konkretne warunki i stosunki społeczno-klasowe w naszym kraju, 
uważałem wówczas, że charakter koreańskiej rewolucji powinien być określony jako 
antyimperialistyczny, antyfeudalny i demokratyczny. I potwierdziłem kurs walki zbrojnej, 
który polegał na tym, aby w celu rozgromienia uzbrojonych japońskich imperialistów i 
odzyskania Ojczyzny walczyć z bronią w ręku, zespolić pod sztandarem antyjapońskiej 
walki robotników, chłopów, narodową burżuazję, duchowieństwo i wszystkie inne anty 
japońskie patriotyczne siły, poderwać je do walki i utworzyć nową rewolucyjną partię, 
wolną od frakcyjności. 

Kiedy czytelnym i jasnym stało się dla mnie stanowisko i pogląd, czego należy się 
trzymać w urzeczywistnianiu koreańskiej rewolucji i kiedy mogłem wyraźnie uzmysłowić 
sobie linie i kierunki jej realizacji, odczułem niepohamowany poryw, aby jak najszybciej 
wyjść z więzienia. Postanowiłem więc prowadzić walkę o szybsze wydostanie się z niego. 

Razem z uwięzionymi towarzyszami po sprawie "studenckiego incydentu" starannie 
przygotowywaliśmy się do walki o uwolnienie z więzienia. 

Metodą tej walki - jak przyjęliśmy - była głodówka. I zaczęliśmy tę walkę, 
postanawiając twardo i nieugięcie prowadzić ją aż do chwili, kiedy będą spełnione 
wszystkie nasze sprawiedliwe żądania. 

Jeszcze przed rozpoczęciem głodówki wydawało mi się, że trudno będzie zapewnić 
jedność działania w tej walce, ponieważ włączyli się do niej także kryminalni przestępcy. 
Jednak zauważyłem, że po rozpoczęciu głodówki z każdej celi jedzenie oddawane było w 
stanie nietkniętym. Nawet kryminaliści, którzy zwykle walczyli między sobą o miskę 
jedzenia, teraz nie dotknęli jej. Tak wielki był sukces wychowawczej pracy, jaką 
prowadzili wśród nich nasi towarzysze, oskarżeni w "studenckim incydencie". 

W walce o uwolnienie nas z więzienia okazali nam aktywną pomoc także nasi 
towarzysze, znajdujący się poza więzieniem. Reagując na naszą walkę w zamknięciu, 
ujawniali nieludzkie traktowanie w kirinskim więzieniu i starali się o pozyskanie dla tej 
sprawy opinię społeczną. 

Władze kliki wojskowej nie były w stanie przeciwstawić się prowadzonej przez nas w 
ścisłym zespoleniu walce. 

 Z początkiem maja 1930 roku wypuszczono mnie z kirinskiego więzienia na wolność. 
Wyszedłem z kopulastych więziennych bram. Serce miałem przepełnione pewnością siebie 
i entuzjazmem. W więzieniu dokonałem podsumowania wyników działalności ruchu 
komunistycznego w jego początkowym okresie i ruchu nacjonalistycznego w naszym kraju. 
Na podstawie tych lekcji zaplanowałem drogę koreańskiej rewolucji. 

Jeśli spojrzeć wstecz, to mój ojciec myślał w pheniańskim więzieniu o dokonaniu 
zwrotu od ruchu nacjonalistycznego do ruchu komunistycznego, a ja obmyślałem w 
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kirinskim więzieniu drogę koreańskiej rewolucji, po której powinniśmy iść. 
Będąc nieszczęśliwymi synami skazanego na zagładę narodu my - ojciec i ja, 

myśleliśmy w więzieniu o przyszłości kraju i narodu. 
 

                                PRZYPISY 
 
1 Chodzi o zajęcie Korei przez Japonię 29 sierpnia 1910 r. 
 
2 "Rozkazy generalnego gubernatora" - drakońskie prawa, ogłoszone przez generalnego 

gubernatora w Korei w celu pognębienia narodu koreańskiego i zagrabienia jej zasobów 
naturalnych. 

 
3 Sprawa z tajnym emisariuszem w Hadze miała miejsce w 1907 roku. Król feudalnej Korei 

Kodżong skierował tajnych emisariuszy na II światową konferencję w Hadze - stolicy Holandii. 
Na konferencji obnażyli oni i potępili agresywne ambicje japońskich imperialistów w Korei i 
zwrócili się do uczestników z prośbą o pomoc w zagwarantowaniu niepodległości Korei. Na sali 
forum jeden z emisariuszy Li Dżun kindżałem rozpłatał sobie brzuch na znak protestu przeciw 
japońskiej agresji. 

 
4 Chodzi o piracki statek amerykańskich agresorów, który w 1866 roku wtargnął na wody 

rzeki Tedong w Phenianie. 
 
5 Chodzi o statek amerykańskich agresorów, który w 1868 roku wtargnął na wody rzeki 

Tedong i został odparty. 
 
6 Chodzi o pięciu sprzedajnych ministrów rządu feudalnej Korei: ministra oświaty Li Wan 

Yong, ministra spraw wewnętrznych Li Dżi En, ministra obrony Li Gyn Thek, ministra rolnictwa, 
handlu i przemysłu K won Dżun Hyon i ministra spraw zagranicznych Pak Dże Sun. Padli oni na 
kolana przed japońskimi zaborcami, kiedy w listopadzie 1905 roku narzucili oni feudalnym 
władcom Korei niesprawiedliwy i agresywny "koreańsko-japoński układ" ("układ o protektoracie 
roku Ulsa"). 

 
7 Czoi Ik Hyon (1833-1906) - przywódca Armii Sprawiedliwości, konfucjański uczony 

pochodzący z Phoczhona prowincji Kyonggi. 
 
8 An Dżung Gun (1879-1910) - działacz ruchu o niepodległość Korei, pochodził z Hedzu 

prowincji Hwanghe. Od 17 lat zajmował się wojskowością. Uczestniczył w działalności 
pedagogicznej jako członek Północno-Zachodniego Naukowego Towarzystwa. Pod koniec 1907 
roku emigrował do Kraju Nadmorskiego, był dowódcą Armii Sprawiedliwości, wałczącej przeciw 
japońskiemu agresorowi. W czerwcu 1909 roku pod jego dowództwem oddział Armii 
Sprawiedliwości liczący ponad 300 bojowników dokonał ataku na japoński garnizon w 
Kyonghung (obecny Undok) w prowincji Północy Hamgyong. W październiku tegoż roku na 
dworcu w Harbinie zabił z pistoletu przywódcę japońskich agresorów !ta Hirobumi, który 
przyjechał tu przeprowadzić inspek~ię w Północnej Mandżurii. 

 
9 Ito Hirobumi (1841-1909) - polityczny działacz Japonii, pierwszy gubernator generalny w 

Korei, w późniejszym czasie przewodniczący Tajnej Rady Japonii. Główny inicjator agresji na 
Koreę. W 1909 roku zabity na harbińskim dworcu przez An Dżung Guna. 

 
10 Chodzi o 26 króla feudalnej koreańskiej dynastii Li. Panował na tronie w latach 1864-1907. 
 
11 Chodzi o burżuazyjną reformę, która została przeprowadzona przez gabinet ministrów 

utworzony w 1894 roku. Nazywa się ją także odnowieniem roku Kabo. 
 
12 Pierwszomarcowe Powstanie Ludowe - masowe, antyjapońskie ludowe powstanie narodu 

koreańskiego. Wybuchło l marca 1919 r. przeciw barbarzyńskiemu, kolonialnemu reżimowi 
japońskich imperialistów. Powstanie objęło cały kraj. 

 
13 Hong Bom Do (1868-1943) - przywódca antyjapońskiej Armii Sprawiedliwości, dowódca 

Armii Niezależności. W 1907 roku sformował z ochotników oddział antyjapońskiej Armii 
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Sprawiedliwości w rejonach prowincji Południowy Hamgyong. Niejednokrotnie organizował walki 
z agresywnymi wojskami Japonii. W 1917 roku w Północnej Mandżurii utworzył Armię 
Niepodległości Korei i dowodził nią. Organizował ataki na zaborcze wojska w Kapsanie, 
Heksanie, Kanggie, Manpho, Czasonie i innych rejonach Korei. W późniejszym czasie w 
dorzeczu rzeki Hejluncian utworzył oddzielny korpus i został jego dowódcą. 
 

14 Kim Gu (1876-1949) - działacz ruchu niepodległościowego Korei, pochodził z Hedzu, 
prowincji Hwanhe. Uczestniczył w bitwach Armii Sprawiedliwości przeciw japońskim zaborcom. 
Po pierwszomarcowym ludowym powstaniu wyemigrował do Chin. W Szanghaju stanął na czele 
Tymczasowego Rządu na emigracji i organizował Stronnictwo Niepodległości Korei. Po klęsce 
japońskiego imperializmu wrócił do Ojczyzny i wystąpił przeciw ujarzmieniu kraju przez Stany 
Zjednoczone Ameryki. W 1948 roku wziął udział we Wspólnej Naradzie przedstawicieli partii 
politycznych i społecznych organizacji Północnej i Południowej Korei odbywającej się w Phenia-
nie. Po powrocie do Seulu wypowiadał się na rzecz koalicji z komunistami i zjednoczenia kraju; 
skrytobójczo zamordowany przez wrogów. 

 
15 Li Bon Czhan (1900-1932) - działacz ruchu o niepodległość Korei; pochodził z Seulu, 
prowincji Kyonggi. Członek Związku Patriotów Korei zorganizowanego przez Kim Gu. W 
styczniu 1932 roku w Tokio w czasie parady rzucił granatem w japońskiego imperatora oraz 
imperatora państwa Mandżukuo. 

 
16 Yun Bon Gil (1908-1932) - działacz ruchu o niepodległość Korei; pochodził z Resana 

prowincji Północy Czungczong. Członek Związku Patriotów Korei. 29 kwietnia 1932 r. w 
Szanghaju w Hunkouskim Parku spowodował eksplozję bomby. Podczas wybuchu zginęło wielu 
wysokiej rangi wojskowych i działaczy politycznych Japonii. 

 
17 Chodzi o masową, polityczną walkę koreańskiej młodzieży studenckiej przeciw japońskim 

zaborcom w 1929 r. Zamieszki te wybuchły w Kwandżu w prowincji Południowa Dzolla. 
Zapoczątkowały je starcia między koreańskimi i japońskimi studentami. Zamieszki objęły całą 
Koreę. 

 
18 Powstanie 19 kwietnia - masowe ludowe powstanie młodzieży studenckiej i ludności 

Południowej Korei, które wybuchło wiosną 1960 r. pod hasłem: "Nowej polityki i nowego życia" 
przeciwko amerykańskiemu imperializmowi i dyktatorskiemu reżimowi Li Syn Mana. W rezultacie 
powstania runęła dyktatorska władza Li Syn Mana. 

 
19 Chodzi o masowe powstanie w Kwandżu w prowincji Południowa Dzolla w maju 1980 roku. 

Młodzież, studenci i szerokie warstwy ludności wszystkich zawodów podjęły powstanie o 
demokratyczne społeczeństwo i likwidację wojskowo-faszystowskiego, dyktatorskiego reżimu w 
Południowej Korei. 

 
20 Chodzi o imperatora Sundżon (1874-1926), ostatniego króla feudalnego państwa dynastii 

Li. Panował na tronie w latach 1908-1910. Riunhi - oficjalna nazwa okresu panowania 
imperatora Sundżona. 

 
21 Ra Sok Dżu (1892-1926) - uczestnik ruchu o niepodległość Korei, pochodzący z 

Czeryongu prowincji Hwanhe. W 1926 r. rzucił bombę na budynki Wschodniego Towarzystwa 
Rozwoju Banku Przemysłowego - instytucji eksploatatorskich pozostających w rękach 
japońskich imperialistów. W trakcie strzelaniny z policjantami popełnił samobójstwo. 
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