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1. Wielebny kapłan Son Dżong Do 
 

Z więzienia zostałem wypuszczony w dniach pełnych napięć, gdy 
sytuacja w Mandżurii stawała się coraz bardziej niebezpieczna. 

Na ulicach Kirinu wyczuwało się atmosferę napięcia, jakby w całym 
mieście obowiązywał stan wyjątkowy. Przypominało to zdarzenia owych dni 
jesieni 1929 roku, kiedy całym miastem wstrząsały wybuchy niezadowolenia, 
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którego zarzewiem stał się incydent, związany bezpośrednio z działalnością 
kółka, skupiającego czytelników książek o antyjapońskiej treści. Na 
wszystkich skrzyżowaniach ulic i wokół budynków rządowych żandarmi z 
okolicznych posterunków wojskowych zatrzymywali i rewidowali 
przechodniów. Na każdym niemal kroku napotkać można było policjantów i 
żołnierzy z bronią w ręku, przeprowadzających w poszczególnych domach 
'brutalne rewizje. 

W całej Mandżurii wypadki wręcz lawinowo zaczęły przybierać coraz 
bardziej niebezpieczne rozmiary, wywołując niewyobrażalne cierpienia, do 
czego przyczyniła się także lewacka polityka Li Lip-sana. Punktem 
kulminacyjnym zaognionej już do ostateczności sytuacji stało się Powstanie 
30 Maja, które ogarnęło różne rejony Mandżurii. 

Walki te przeszły do historii Korei pod nazwą Powstania 30 Maja. 
Chińczycy nadali im określenie "czerwonych wystąpień majowych". 
Zdaniem naszych historyków walki te zasługują na nadaną im w Korei nazwę, 
ponieważ wybuchły one w rocznicę krwawej masakry, do jakiej doszło w 
Szanghaju 30 maja, a właśnie także 30 maja walki te osiągnęły swoje 
apogeum. 

W tym czasie u steru Komunistycznej Partii Chin znajdował się Li Lip-
san. Dla upamiętnienia bohaterskich walk ludności Szanghaju, do jakich 
doszło w maju 1925 roku, wezwał on całą partię, by przystąpiła do 
ogólnokrajowego strajku, mobilizując do niego przede wszystkim trzy grupy 
ludności - robotników, młodzież uczniowską oraz mieszkańców miast. 
Wezwał on również do powstania i w toku walki do stworzenia radzieckich 
oddziałów partyzanckich. 

W związku z tak nakreśloną linią, organizacje rewolucyjne, działające 
przy Mandżurskim Prowincjonalnym Komitecie Komunistycznej Partii Chin, 
przystąpiły do mobilizowania mas podczas licznych zgromadzeń pod 
wysuniętym przez Li Lip-sana hasłem: "Za zwycięstwo przynajmniej w 
jednej lub w kilku prowincjach!" Wyłoniono specjalne siły uderzeniowe, 
które miały za zadanie poderwanie mas do powstania. Na ulicach miast i we 
wsiach Wschodniej Mandżurii pojawiły się ulotki nawołujące do powstania. 

Niemal natychmiast po wybuchu Powstania 30 Maja, siły wroga podjęły, 
na niespotykaną wręcz skalę zmasowany, gwałtowny atak przeciwko 
komunistom. Fala tych ataków dotarła również do Kirinu. 

Pierwsze moje kroki po wyjściu z więzienia skierowałem do domu 
kapłana, wielebnego Son Dżong Do w Niumaxiang. Uważałem za swój 
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obowiązek, aby przed opuszczeniem Kirinu, wyrazić jego rodzinie 
wdzięczność za nieustającą pomoc i zainteresowanie moją osobą przez 
siedem miesięcy mego zamknięcia w więzieniu. 

Wielebny kapłan Son powitał mnie ze szczerą radością, tak jakby wyszedł 
z więzienia jego własny syn. 

- Mieliśmy ciągłe obawy, że soldateska mogłaby cię oddać w ręce 
Japończyków. To wielkie szczęście - uwolnili cię bez wyroku - powiedział do 
mnie. 

- Wielebny ojcze, mój pobyt w więzieniu okazał się bardziej znośny, 
ponieważ przez cały czas doznawałem z waszej strony tak wielkiego poparcia 
i pomocy. Powiedziano mi, że przeze mnie wydał wielebny ojciec wiele 
pieniędzy, aby przekupić strażników więziennych. Czy będę w stanie 
kiedykolwiek za to wszystko dobro, odwdzięczyć się?! Nigdy, do końca życia 
nie zapomnę o tej dobroci, drogi ojcze. 

Kapłan przygotowywał się w tym czasie już do wyjazdu z Kirinu i 
podróży do Chin Wewnętrznych. Spytałem go, dlaczego tak nagle opuszcza 
miasto. W odpowiedzi głęboko westchnął, a na jego twarzy zagościł gorzki 
uśmiech. 

- Nawet Zang Zuo-ksiang okazał się bezsilny. Tak więc obecnie w Kirinie 
nie mamy już nikogo, na kogo moglibyśmy liczyć. Nie ma sił, które byłyby w 
stanie nas chronić i udzielać nam swego poparcia. Jeśli Zang Zuo-ksiang nie 
może Koreańczykom pomóc, to z jakiej strony oczekiwać wsparcia, gdy 
armia japońska przystąpi do ataku? Po połączeniu się trzech naszych 
ugrupowań, wydawało mi się, że ruch niepodległościowy rozwinie szeroko 
swe skrzydła, niczym uskrzydlony koń i nasze cele osiągniemy bez 
większych problemów. Niestety! Jak tu mówić o uskrzydlonym koniu, kiedy 
nasze szeregi targane są nieustannymi waśniami, nie ma dnia spokojnego. 
Stan taki jest dla mniej dłużej już nie do zniesienia! 

W Chinach Wewnętrznych przebywali ludzie, z którymi pozostawał on w 
bliskich stosunkach jeszcze w czasach, gdy był wcześniej 
wiceprzewodniczącym, później zaś przewodniczącym Rady Politycznej 
Rządu Tymczasowego w Szanghaju 1. Byli tam również dawni jego 
przyjaciele z ugrupowania Hynsadan. Mogłem więc sobie wyobrazić, iż jego 
pragnienie wyjazdu do Chin Wewnętrznych podyktowane było przede 
wszystkim osobistą potrzebą nawiązania z nimi ponownie bliskich kontaktów 
w tym celu, aby jeszcze aktywniej włączyć się w nurt walki o niepodległość. 

Wielebny Son zapytał mnie: 
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- A ty, co masz zamiar robić w przyszłości? Atak Japończyków na 
Mandżurię jest przecież tylko kwestią czasu! 

- Dla -mnie nie ma innej drogi, jak tylko stworzenie wielkiej armii po to, 
by zmierzyć się w walce na śmierć i życie z japońskimi imperialistami - 
odpowiedziałem. 

Kapłan popatrzył na mnie z nieskrywanym zaskoczeniem. 
- To znaczy, iż masz zamiar z bronią w ręku stawiać opór Japonii? 
- Tak. Bo czyż jest jakieś inne wyjście? - odrzekłem. 
- Zapamiętaj - po chwili namysłu powiedział kapłan - Japonia 
- to jedno z pięciu najpotężniejszych mocarstw świata! Ani Armia 

Sprawiedliwości, ani Armia Niepodległości nie były w stanie przeciwstawić 
się jej potędze, mającej do dyspozycji nowoczesną broń. Skoro jednak 
powziąłeś takie postanowienie, staraj się zrealizować je z całą swoją 
zuchwałością. 

Wydawało mi się, że atmosfera tego domu stała się teraz jakoś dziwnie 
smutna, przygnębiająca, powiało chłodem, czego dawniej, gdy pierwsze swe 
kroki stawiałem w Kirinie - nie było. I nagle pomarkotniałem, zrobiło mi się 
smutno. Przypomniało mi się, jak kiedyś z gramofonu słuchaliśmy tu różnych 
pieśni, jak cały ten dom rozbrzmiewał ożywionymi głosami działaczy ruchu 
niepodległościowego, dyskutujących o sytuacji w kraju i poza granicami. 
Wówczas też spotykałem tu często przepełnionych czcią i pobożnością 
wiernych, odwiedzających wielebnego Sona, słuchałem smutnej pieśni "Nie 
wiej, wietrze!", którą nuciły dzieci z młodzieżowego kółka. 

Wszystko to odeszła w przeszłość - bez śladu. 
Dawni bliscy współpracownicy kapłana, którzy bywali tu częstymi 

gośćmi - wszyscy bez wyjątku rozjechali się, pozostawiając gdzieś w ukryciu 
w Liuhe, Singiingu, Szanghaju lub w Pekinie. Zamilkł też stary gramofon, 
który tęsknie rozbrzmiewał pieśnią "Na miejscu starej królewskiej fortecy" i 
"Włóczęgi". 

Wielebny Son Dżong Do wyjechał i trafił później do Pekinu, gdzie 
rozwijał wtedy swoją działalność Sin Czhe Ho Gego pseudonim - Tanczhe), 
znany historyk i literat, z którym kapłan podzielał te same poglądy już od 
pierwszych dni Rządu Tymczasowego w Szanghaju. Znalazł on tam zresztą 
wielu innych swoich współtowarzyszy. Jednakże w dniach, gdy wielebny Son 
Dżong Do przyjechał do Pekinu Tanczhe nie było już w tym mieście. 
Wywieziony został do Luszanu (port Artur) i tam uwięziony. Aresztowano go 
podczas próby lądowania na Tajwanie, gdzie miał nawiązać kontakt z Ligą 
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Wschodu. Kapłana łączyły tak bliskie więzi przyjaźni z Sin Czhe Ho, iż 
Pekin bez niego wydawał mu się wręcz pusty i zaściankowy. 

Sin Czhe Ho za rodzaj swego posłannictwa życiowego uznał 
zaznajamianie młodego dorastającego pokolenia z wielowiekowymi 
patriotycznymi tradycjami i ze wspaniałą kulturą naszego narodu oraz 
rozpalanie żarem swojej twórczości ognia patriotyzmu w sercach wszystkich 
jego przedstawicieli. W imię tego celu poświęcił on ogromną część swego 
życia i cały żar swego serca sprawie szczegółowego przedstawienia historii 
kraju. W swoim czasie zajmował się on także aktywnie - w imię szerzenia 
oświaty wśród narodu - działalnością wydawniczą. "Hedzo sinmun" - to tytuł 
popularnej gazety, jaką wydawał podczas pobytu na emigracji we 
Władywostoku. Co pewien czas również Pak So Sim wysyłał do redakcji tej 
gazety swoje artykuły, ponieważ wiedział, iż kieruje nią Sin Czhe Ho, 
redaktor, cieszący się wielką estymą w społeczności Koreańczyków na 
wychodźstwie, osobistość, którą otaczał szacunek wielu ludzi, wybitny 
stylista językowy w twórczości pisarskiej. 

Jeśli chodzi o poglądy polityczne Sina, to opowiadał się on za aktywną 
formą oporu przy użyciu siły zbrojnej. Uznawał on za bardzo niebezpieczną, 
wyzutą z wszelkiego realizmu linię działania, jaką wyznaczała nie tylko 
doktryna dyplomatyczna Li Syn Mana2, ale także doktryna An Czhang Ho, 
głoszącą potrzebę "przygotowania realnych sił". Sin podkreślał, że 20-
milionowy naród koreański powinien zjednoczyć swoje siły i na drodze walki, 
przy użyciu środków przemocy zwyciężyć wroga, w sytuacji, gdy między 
narodem koreańskim z jednej strony, a grasującymi japońskimi rozbójnikami 
-z drugiej, sprawa znalazła się już na ostrzu noża: kto zginie w tym starciu - 
ty czy ja. 

Kiedy niektóre wpływowe osobistości nominowały Li Syn Mana na 
stanowisko szefa Tymczasowego Rządu w Szanghaju, Sin Czhe Ho odrzucał 
te pomysły. Nie mogąc powstrzymać swego wzburzenia i gniewu, 
występował przeciwko kandydaturze Li Syn Mana, także z tej racji, iż w 
normalnych, zwykłych czasach nie zgadzał się nigdy z doktrynami Li Syn 
Mana, który opowiadał się za formami rządów mandatowych lub za 
autonomią. 

"Li Syn Man jest jeszcze gorszym zdrajcą, niż Li Wan Yong. Li Wan Y 
ong zaprzedał i zdradził kraj, który jeszcze egzystował, zaś Li Syn Man 
zaprzedał i zdradził kraj, zanim jeszcze zdołał się odrodzić" -taka była opinia 
Sin Czhe Ho, znana szeroko, dlatego też jego słowa odegrały rolę bomby w 
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momencie formowania gabinetu ministrów Rządu Tymczasowego. Również 
w swej "Deklaracji o rewolucji koreańskiej", opublikowanej po swoim 
ustąpieniu z Rządu Tymczasowego Sin poddał Li Syn Mana druzgocącej 
krytyce. 

- Charakter Sin Czhe Ho był ostry jak brzytwa, a jego przekonania były 
nieugięte i twarde, jak stal- tak wspominał owe lata kapłan Son Dżong Do. - 
Kiedy Sin w bardzo surowej formie oskarżał Li Syn Mana, nazywając go 
jeszcze większym zdrajcą niż Li Wan Y ong, nie byłem w stanie odmówić 
sobie poczucia wielkiej satysfakcji. Oświadczenie Sina było w rzeczywistości 
głosem narodu. Jego myśli były również moimi myślami. Dlatego właśnie 
obaj jednocześnie rozstaliśmy się z Rządem Tymczasowym na zawsze. 

Takie wypowiedzi wielebnego Sona świadczyły, że jego poglądy 
polityczne dawały - moim zadaniem - wiele do myślenia. Traktował on 
zarówno doktrynę o autonomii, jak i doktrynę mandatową jako bałamutne i 
oszukańcze. Podważał i kwestionował także teorię An Czhang Ho, głoszącą 
postulat "przygotowania realnych sił". 

Udzielał on natomiast pełnego poparcia dla idei przez nas głoszonych, 
przede wszystkim dla programu aktywnego, ogólnonarodowego ruchu 
sprzeciwu, którego jądrem stało się hasło poderwania mas ludowych do 
powszechnej walki w imię osiągnięcia niepodległości kraju. 

Ta nieustępliwa, można powiedzieć: nowatorska postawa do prowadziła 
go do logicznych wniosków - uznał on, iż nie wolno mu dłużej pozostawać w 
składzie członków gabinetu ministrów Rządu Tymczasowego w Szanghaju, 
na czele którego stał żądny zaszczytów pochlebca Li Syn Man i po ustąpieniu 
z rządu - zdecydował się na zmianę areny swojej działalności, efektem czego 
było jego przeniesienie się do Kirinu. 

Po przyjeździe do Kirinu wielebny Son, utrzymując bliskie więzy z 
przedstawicielami grup, stojących na nowatorskich pozycjach, określanych w 
żargonie japońskiej policji "trzecią siłą", podjął aktywną działalność w ruchu 
na rzecz niezawisłości kraju. Posiadał umiejętność nawiązywania 
przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi, rozumiał aspiracje młodzieży i 
udzielał jej swego serdecznego poparcia w walce, jaką prowadziła. Położona 
poza obrębem bramy Tedongmun kaplica, w której sprawował obowiązki 
duszpasterskie spełniała, praktycznie rzecz biorąc, funkcje sali stałych 
naszych spotkań. Często odwiedzałem to miejsce, grałem tu na organach, 
kierowałem pracą zespołu artystycznego. Wielebny Son oddawał do naszej 
dyspozycji wszystko, co było nam potrzebne, z całej duszy popierał naszą 
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rewolucyjną działalność. Darzyłem go miłością i szacunkiem, jak własnego 
ojca. Odwzajemniał mi tę moją miłość, traktując mnie, jak rodzonego syna. T 
o on właśnie był tą główną postacią, która nie zawahała się na przekupienie 
Zang Zuo-ksianga, aby ulżyć mojej doli w więzieniu i słał petycje na rzecz 
mego uwolnienia. 

Wielebny Son odnosił się do mnie nie tylko, jak do syna swojego 
przyjaciela, ale także jak do zdeklarowanego rewolucjonisty, mającego 
ugruntowane niezależne poglądy. Nie wahał się - jeśli była taka potrzeba - 
zwracać się do mnie z prośbą O' radę, dotyczącą problemów rodzinnych, 
które stawały się przedmiotem rozmów wśród działaczy ruchu na rzecz 
niepodległości i nie były rozwiązane. 

W owym czasie wielebny Son łamał sobie głowę nad sprawą 
planowanego małżeństwa swej najstarszej córki Son Dżin Sil, którą miano 
wydać za Yun Czhi Czhanga. Członkowie ruchu niepodległościowego w 
Kirinie byli przeciwni tym planom. Także sam kapłan sprzeciwiał się 
zamiarom córki, uważając, że córka decydowała się na niewłaściwy wybór 
małżonka. Obawiał się, że małżeństwo córki z Yun Czhi Czhangem będzie 
swego rodzaju plamą na czci i honorze jego rodziny. Był bowiem Yun Czhi 
Czhang młodszym bratem Yun Czhi Ho osławionego przedstawiciela 
projapońskiej kompradorskiej burżuazji. Kiedy wielebny Son zamartwiał się 
tym, że nie udało mu się przekonać córki do swoich racji, członkowie 
konserwatywnej grupy, należącej do Armii Niepodległości uprowadzili i 
przetrzymywali przez tydzień Yun Czhi Czhanga w celu zmuszenia go do 
wypłacenia pewnej sumy pieniędzy, jako okupu.  

Kapłan zwrócił się do mnie z prośbą o radę: co ma robić? Wahałem się 
przez chwilę z odpowiedzią, nie chcąc wtykać nosa w sprawę małżeństwa, w 
którą uwikłani są starsi ode mnie. Ale zdobyłem się na ostrożne wyrażenie 
swego zdania: Skoro się zakochali w sobie - to trudno byłoby ich na siłę 
rozdzielać, zostawmy więc to ich własnej decyzji. Następnie udało mi się 
przekonać ludzi z konserwatywnej grupy Armii Niepodległości, by uwolnili 
Yun Czhi Czhanga. 

Wielebny Son powrócił do Kirinu w roku następnym po swoim wyjeździe 
do Pekinu. Niektórzy utrzymywali, że stało się tak jakoby na prośbę takich 
przedstawicieli nowatorskich ugrupowań jak O In Rwa i Ko Won Am. 
Trudno byłoby mi rozstrzygnąć, ile w tym prawdy. Wydaje mi się wszelako - 
biorąc pod uwagę fakt, iż kapłan ten pozostał już do końca swych dni właśnie 
w Kirinie - że sytuacja w ruchu niepodległościowym w rejonie Pekinu, nie 
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była optymistyczna i że nie czuł się on w tamtejszym środowisku zbyt dobrze. 
A ponadto stan jego zdrowia nie był najlepszy. 

Podczas naszego spotkania, zaraz po moim wyjściu z więzienia, wielebny 
Son wykazał wiele niepokoju o moją przyszłość, martwił się, że wyglądam 
mizernie. Mnie z kolei poruszył jego chorowity wyraz twarzy. W owym 
czasie z powodu nawrotu przewlekłej choroby nie odczuwał łaknienia. 

- Kraj skazany na zgubę, a ja czuję się coraz gorzej. Cóż mi pozostaje? 
Wzdychać dzień i noc. - powiedział kapłan. - Nawet Wszechwiedzący i 
Wszechmogący Bóg wydaje się być niezbyt łaskawy dla mnie. Przeklęte 
życie na wygnaniu wydaje teraz swoje owoce, daje znać o sobie... 

W 1912 roku kapłan ten rozwijał działalność misyjną w Mandżurii. 
Wówczas to został aresztowany pod zarzutem udziału w zamachu na Kacura 
Taro i za karę zesłany na wyspę Czin, gdzie przetrzymywano go przez dwa 
lata w odosobnieniu. Prawdopodobnie już wtedy wielebny Son nabawił się 
choroby. Nie jest to przesąd, ale czy nie dziwne i zastanawiające, że jakże 
często choroby atakują tych, których ukochały masy ludowe?... 

Wstrząsająca wieść o śmierci wielebnego Sona zastała mnie w 
Myongjuegou wiosną roku następnego. Człowiek, który przekazał mi tę 
wiadomość, powiedział, że kapłan odszedł przedwcześnie na skutek nagłej 
śmierci, w czasie pobytu w szpitalu "Dong Yang" w Kirinie. 

Z początku potraktowałem to jako niewiarygodną pogłoskę. Nie chciałem 
uwierzyć w to, iż Son mógł tak szybko umrzeć. Przecież jeszcze niedawno, 
przed pół rokiem dyskutował on ze mną o przyszłości ruchu niepodległości 
kraju i jeszcze nie zdradzał ochoty leżenia w łóżku. Czy mógł tak nagle 
zgasnąć, jak zdmuchnięta świeca na wietrze z powodu wrzodu żołądka? 
Jednak na nieszczęście - to była prawda. Jak wynika z informacji naszej 
organizacji podziemnej, już pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w wyniku 
gwałtownych krwotoków z ust, nie udało się go utrzymać przy życiu. 

Chciałbym tu dodać, iż wówczas, zaraz po śmierci wielebnego Sona, dość 
powszechne było wśród naszych współrodaków na obczyźnie przekonanie, iż 
śmierć jego nie była czymś naturalnym, lecz raczej zaplanowanym 
morderstwem. Pierwszym i chyba najważniejszym dowodem na rzecz takiej 
tezy było to, że stan jego choroby przed hospitalizacją nie osiągnął jeszcze 
tak niebezpiecznego stadium, by można było ten nagły zgon - pierwszego 
dnia jego pobytu w szpitalu - uznać za naturalny. Drugim mocnym 
argumentem, przemawiającym za tym tokiem rozumowania był fakt, iż 
kierownictwo nad szpitalem "Dong Yang" sprawowali Japończycy. 
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Społeczność koreańskich współrodaków skłaniała się do wniosku, iż ludzie 
tego pokroju, którzy bez wahania, po wielokroć, wykorzystywali 
Koreańczyków w charakterze obiektów doświadczalnych podczas 
eksperymentów nad przygotowaniami do wojny bakteriologicznej, tym 
bardziej mogli nie odczuwać żadnych skrupułów przy fabrykowaniu tak 
ponurego spisku, jakim stała się przedwczesna śmierć Sona w efekcie za-
planowanego z zimną krwią morderstwa. 

Za najbardziej wiarygodne potwierdzenie tych podejrzeń trzeba uznać to, 
że wielebny Son Dżong Do był powszechnie znanym patriotą i bojownikiem, 
wobec czego znajdował się pod nieustannym nadzorem policyjnym. Każdy 
jego krok, każda minuta jego życia odnotowywana była w doniesieniach, 
śledzących go agentów. 

Dowodem na to wreszcie było nie tylko rzucenie na niego przez policję 
podejrzeń o udział w zabójstwie Kacury Taro. O wielebnym Sonie 
świadczyła cała jego biografia, przesiąknięta duchem antyjapońskiej walki. 
Był on przewodniczącym Rady Politycznej Rządu Tymczasowego w 
Szanghaju. Generalnym szefem Głównego Urzędu Transportu w tym Rządzie, 
członkiem Stowarzyszenia na rzecz Promocji Strategii Politycznej oraz 
członkiem grupy Hynsadan, członkiem Stowarzyszenia Weteranów. Jego 
wszechstronna działalność na tylu frontach aktywności politycznej spędzała 
po prostu sen z powiek japońskiej policji. Jaskrawym tego potwierdzeniem 
jest to, że natychmiast po przedwczesnej śmierci kapłana, konsul generalny 
Japonii w Kirinie skierował do swojego ministra spraw zagranicznych 
specjalny raport pod tytułem: "W sprawie śmierci buntownika - Koreańczyka 
Son Dżong Do". 

Jak utrzymuje wielu ludzi, jego przydomek "Hesok" (Morski Kamień) 
najlepiej odzwierciedlał jego charakter. Wielebny Son Dżong Do był godnym 
najwyższej czci, niezłomnym bojownikiem ruchu niepodległości, który - 
korzystając z osłony, jaką dawał mu strój kapłana - poświęcił całe życie 
szlachetnej walce przeciwko Japończykom. W Kirinie, współpracując z 
nowatorskimi przedstawicielami ugrupowania Czongibu, oddawał wszystkie 
swe siły na rzecz dzieła dokonania zwrotu w działalności ruchu 
niepodległościowego. Stosownie do wymogów ówczesnych czasów, wiele 
zrobił na niwie umocnienia zwartości sił patriotycznych. Kiedy 
organizowaliśmy Kirińskie Towarzystwo Koreańskich Dzieci i Towarzystwo 
Koreańskich Uczniów w Kirinie, stał się on inicjatorem powołania do życia 
również Rolniczego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy w Mandżurii. Dołożył 
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wiele osobistych wysiłków na rzecz jego utworzenia. 
Wielebny Son Dżong Do zakupił - na nazwisko swego młodszego brata 

Son Gyong Do - 50-hektarową działkę ziemi w rejonie Jeziora Dzingbohu, w 
powiecie Emu i zajął się osobiście pokierowaniem zorganizowaną tam 
komuną rolniczą, którą można by nazwać "idealną wsią", na rzecz której 
wypowiadał się An Czhang Ho. Brzegi Jeziora Dzingbohu stały się więc jego 
zdaniem wymarzonym miejscem dla "idealnej wsi". Wielebny Son chciał, 
aby z .dochodów, jakie przynosić miała ta komuna rolnicza, tworzyć fundusz 
wspierania działalności ruchu na rzecz niepodległości kraju. 

Pogrzeb wielebnego Sona miał niezwykle uroczysty charakter. 
Rozpoczęły go w Mukdeńskim Domu Zebrań modły, prowadzone zgodnie z 
chrześcijańskim obrządkiem. U grobu z prochami kapłana, który poświęcił 
walce o niepodległość kraju kilka dziesiątków lat swego życia i wszystkie 
swoje siły, poczynając jeszcze od czasów, poprzedzających dni "aneksji 
Korei przez Japończyków" , zebrało się zaledwie około 40 osób, na skutek 
przeszkód i utrudnień, robionych przez policję japońską. Za swego życia był 
człowiekiem, w którego otoczeniu zawsze można było spotkać bardzo wielu 
ludzi. Niestrudzenie ożywiał w nich ducha patriotyzmu i wychowywał ich na 
patriotów. Wszelako w obrzędach pogrzebowych, związanych z jego śmiercią 
i w jego ostatniej drodze - brało udział niewielu. Panowała cisza i smutek. 
Czy jednak w świecie, w którym zabronione było nawet na głos opłakiwanie 
śmierci króla, można było dawać upust swoim łzom, lub głośno zapłakać 
podczas pogrzebu, odbywającego się w otoczeniu kordonów policji 
japońskiej? 

Przepełniony uczuciami czci i szacunku dla zmarłego, spoglądałem w 
Jiandao ku niebu nad Kirinem, płakałem i modliłem się za jego duszę. 
Płakałem, myśląc o wielebnym Son Dżong Do i o moim ojcu. Zaprzysiągłem 
sobie mocno, że będę walczył o ostateczne wyzwolenie i odrodzenie 
Ojczyzny, w obronie i o utrzymanie wciąż żywym ducha ojców naszego 
umiłowanego kraju, w imię pomszczenia krwawych krzywd, jakich 
doznaliśmy od wrogów. 

Pomyślałem sobie wtedy, że jedynie pójście drogą odrodzenia Ojczyzny 
pozwoli mi najpełniej odwdzięczyć się moim dobroczyńcom za dobro, 
jakiego od nich doznałem, za ich troskę o mnie. Tylko na tej drodze będę 
mógł przynieść ulgę tym wszystkim, którzy doznali udręki losu. Tylko na tej 
drodze będę w stanie zrzucić kajdany z nóg i rąk naszego narodu. 

Po pewnym czasie ja i członkowie rodziny wielebnego Sona poszliśmy 
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każde swoją drogą. Tragedia rozbicia, która nie znikła do obecnej chwili 
naszej historii, teraz już na przełomie wieków w sposób okrutny rozdziela nas 
od siebie drutami kolczastymi, żelbetonowym murem, burzliwym oceanem. 
Ja żyję w Phenianie, Son In Sil - w Seulu, a Son Won The - w Omaha w USA. 
Żyjemy już ponad pół wieku i nie mamy wciąż możliwości wzajemnego 
podania sobie ręki, przekazania najmniejszej choćby wiadomości o sobie. 

Nigdy jednak: nie zapomniałem o kapłanie Sonie i o jego rodzinie. 
Wspomnienia o nich nie zwietrzały i nie zatarły się w mojej pamięci w wirze 
upływającego czasu, w przestrzeni dziejów. I w miarę upływu czasu nie 
odstępują mnie ani na chwilę, zapadają mi coraz głębiej w duszy. 

W miarę jak pogłębia się tragedia narodu, jak coraz wyższy staje się mur, 
oddzielający nas od siebie, tym coraz bardziej gorzkie stają się wspomnienia 
o nieżyjących dobroczyńcach, poległych patriotach, którzy swoje łzy, własną 
krew przelewali w imię świętej sprawy życia i szczęścia naszego kraju. 

Historia nie zamyka swych oczu na nasze tęsknoty. 
 W maju 1991 roku, na zaproszenie Ministerstwa do spraw 

Współdziałania z Rodakami z Zagranicy, odwiedził nasz kraj najmłodszy syn 
wielebnego Sona - Son Won The z małżonką Li Ju Sin. W mieście Om aha, 
w stanie Nebraska w Stanach Zjednoczonych jest on lekarzem - patologiem. 
W pamięci odżywają odległe chwile, kiedy my obaj, członkowie 
Towarzystwa Koreańskich Dzieci i Towarzystwa Koreańskich Uczniów w 
Kirinie bawiliśmy się pewnego razu na piaszczystym brzegu Sungari, 
podzieliwszy się na dwie wojujące ze sobą grupy: "Ziemia" i "Morze". 
Zawsze chciał znaleźć się w mojej grupie. Słabowity wówczas chłopiec, 
uczeń szkoły podstawowej, liczący wtedy około dziesięciu lat, zjawił się teraz 
przede mną jako siwiuteńki starzec Son Won The, mający ponad 80 lat. A 
jednak przewrotny, macoszy los, jaki zadręczał nas obu przez całe sześć-
dziesiąt lat trudnymi do przewidzenia perypetiami, nie był w stanie zatrzeć 
śladów wspomnień uczniowskich dni w Kirinie, zapisanych na zawsze w jego 
siwej głowie. 

- Drogi Prezydencie! - zawołał on, obejmując mnie serdecznie. 
Z jego oczu, jak deszcz, popłynęły rzęsiste łzy. W tych łzach zawarte było 

tysiące najskrytszych, drogocennych, niewypowiedzianych słów. 
Rzeczywiście - te łzy wiele mówiły. Tak długi czas rozłąki wzajemnej nie 
przestał rozdzierać naszej duszy. Ale dlaczego los tak sprawił, że musieliśmy 
się spotkać ponownie dopiero jako siwowłosi starcy? Co stało na 
przeszkodzie naszemu spotkaniu, do którego doszło nieoczekiwanie dopiero 
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po przeszło półwiekowej rozłące? 
Sześćdziesiąt lat - to bardzo długi odcinek czasu, równy całemu okresowi 

życia jednego człowieka. Jeśli w naszych wysoko cywilizowanych czasach, 
kiedy samoloty odrzutowe mkną niepowstrzymanie po niebie, a ludzie, 
którzy rozstali się, mając zaledwie po dziesięć lat, mogą się spotkać ze sobą 
dopiero licząc 80 lat, to jakże nieczułym i oschłym, jakże spustoszonym 
moralnie okazał się ten długi odcinek czasu, który nas z taką 
niepowstrzymaną siłą popychał ku starości?! 

- Panie Son, dlaczego Pan tak posiwiał? - zapytałem go oficjalnym tonem, 
zwracając się ku niemu nie jak do byłego członka Towarzystwa Dzieci, ale 
jak do starego już uczonego, mającego do tego obywatelstwo amerykańskie. 

Spojrzał na mnie oczami, w których odkryłem iskierki rozbawienia, te 
same, jakie zapamiętałem u niego jeszcze z czasów uczniowskich w Kirinie. 

- Od smutku i tęsknoty za Wami, Drogi Prezydencie! 
Dodał on zarazem, że wówczas, za dawnych czasów traktował mnie, jak 

starszego brata, a ja polubiłem go jako młodszego brata. Prosił mnie teraz, 
abym nie zwracał się ku niemu ze słowem: "Pan". 

- Świetnie, będę nazywał cię tak, jak dawniej: Won The - odrzekłem, 
uśmiechając się. 

I momentalnie uleciała trochę niezręczna dotychczas pewna 
wymuszoność sytuacji. Byliśmy w owej chwili w takich nastrojach, jak 
gdybyśmy się cofnęli do czasów uczniowskich w Kirinie. Wydawało mi się, 
że podejmuję go nie w salonie w Phenianie, ale w Kirinie, w starym domu, w 
którym kiedyś mieszkałem na stancji. W owych dawnych czasach ja również 
często bywałem w domu wielebnego Sona. Także Son Won The, choć z 
rzadka odwiedzał mnie w domu. Son Won The, były uczeń prowincjonalnej 
szkoły Nr 4, małomówny i spokojny, chodził zawsze z lekka pochyloną na 
bok głową jak Czha Gwang Su. Wszelako, gdy się rozochocił i rozwiązał mu 
się język, potrafił - jak nikt - tryskać humorem i opowiadać niewyobrażalne 
wprost dowcipy. Wszyscy wtedy pokładaliśmy się ze śmiechu. Trudno było 
uwierzyć, że ów chłopiec stoi teraz przede mną, jako lekarz - patolog, mocno 
już posiwiały, dobiegający zapewne ostatnich lat swego życia starzec. 
Minione lata rozłąki z nim zbijały mnie z tropu, zmuszały do zadumy. 
Wydawało się, ze rozstaliśmy się z nim w Kirinie nieledwie wczoraj. 
Należałoby jednak zadać sobie pytanie, dokąd to tak bezpowrotnie uleciały te 
piękne, pełne wrażliwych uniesień dni naszego dzieciństwa? Bo oto dopiero 
dzisiaj udało nam się spotkać ponownie, jako dwóm starcom, wspominać owe 
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dawne lata tak, jakbyśmy przeglądali stronice dawno przeczytanej bajki! 
Wspominaliśmy z nim bez końca dni, spędzone w Kirinie. Okazało się, że 

niczego nie zapomnieliśmy. Nie mówiąc już o życiu w Towarzystwie Dzieci, 
pamiętaliśmy nawet o tym w naszych rozmowach, nawet o tym jak na ulicach 
miejscowi kramarze zachwalali swoje cukierki, słodkie groszki, sprytnie 
opróżniając takim, jak my łakomczuchom, smarkaczom ostatnie grosiki z 
naszych kieszeni. Owi kramarze w Kirinie - byli to sprytni i bezwstydni, 
pozbawieni uczciwości handlarze. Od czasu do czasu bowiem, jak naszła 
ochota niejednemu z nich na possanie sobie samemu smakowitych cukierków 
– bez żenady sięgali ręką do słoika i skrycie kładli sobie do ust, ssali je aż do 
znudzenia, a potem, jak gdyby nigdy nic, wypluwali z powrotem do tychże 
słoików i sprzedawali je naiwnym. Wielu z takich jak my urwisom nawet nie 
przychodziło do głowy przy zakupie cukierków, że były one już wcześniej w 
ustach kramarzy, że były przez nich ssane. 

Wspominając takie oto epizody z przeszłości, od czasu do czasu nie 
mogliśmy powstrzymać się wprost od śmiechu, zapominaliśmy o wszystkim 
innym na świecie. 

Son Won The powiedział mi, że ja - na przekór kursującym na Zachodzie 
pogłoskom - jestem w pełni zdrowym człowiekiem. W sposób niewymuszony, 
trochę bezceremonialnie wziął mnie za rękę i bacznie wpatrywał się w linie 
przecinające moją dłoń. Wówczas nie na żarty speszyłem się. A on, uśmiecha 
się i mówi: 

- Cóż za niepospolita, nieprzeciętna linia życia na dłoni! Widać z niej, że 
Wy nieodwołalnie będziecie żyć jeszcze długie, długie lata. Wyraziście 
zarysowana jest także prezydencka linia. Wskazuje to, że cieszycie się - jako 
Wódz - głębokim szacunkiem i czcią w całym kraju. 

Pierwszy raz w życiu spotkałem człowieka, który czytał z dłoni i po raz 
pierwszy dowiedziałem się o tym, iż na dłoni człowieka zarysowana jest 
również prezydencka linia. Wydaje mi się, że wypowiedziane przezeń, po 
obejrzeniu mojej dłoni, przekonanie, iż linia mojego życia jest długa, to był - 
zapewne - wyraz jego życzeń dla mnie długich lat życia, zaś słowa o 
wyraziście zarysowanej linii prezydenckiej na mojej dłoni - to wyrażenie 
przezeń poparcia dla naszej sprawy. 

Nie mając, w rzeczy samej żadnego oficjalnego pojęcia, czy wyobrażenia 
o mnie, jako głowie państwa, zwrócił się także do mnie z prośbą, być może w 
danym przypadku wręcz niewiarygodną. 

- Drogi Prezydencie! Kiedy poczęstuje mnie Pan "dziangzigodżi"? 
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Chciałbym pokosztować także "bingtanghu1u" (kandyzowane owoce na 
pałeczkach - red.), któreśmy razem tak chętnie smakowali w Kirinie!" 

Serce podskoczyło w mej piersi na dźwięk tych dwóch słów. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby z taką prośbą mógł się do mnie 

zwrócić ktoś, kto nie był mi najlepszym bratem. Zaiste, odnosił się on od 
mnie tak, jak do swego rodzonego, starszego brata. I w tejże chwili naszła 
mnie jeszcze inna refleksja: przecież nie ma on już swego rodzonego, 
starszego brata. Jego starszy brat Son Won Ił swego czasu był w Korei 
południowej ministrem obrony narodowej. Umarł niespełna parę lat temu. I 
druga myśl: gdybym nawet jak najserdeczniej chciał ugościć Son Won The, 
przecież byłoby niemożliwością okazać mu tyle miłości, z jaką jego własny 
brat troszczył się o niego. 

Dlaczego jednak nie miałbym postarać się o to, by spełniło się marzenie 
mojego gościa - spróbować jeszcze raz "dziangzigodżi" i "bingtanghulu"? 
"Dziangzigodżi" - to chiński przysmak, przypominający pączki, ugotowane 
na wywarze z zupy fasoli sojowej i smażone na oliwie. W czasach, gdy 
pobierałem nauki w Kirinie i wraz z Son Won The oraz jego siostrą Son In 
Sil spędzaliśmy wiele czasu na ulicach, bawiąc się i spacerując, często 
zdarzało mi się, że kupowałem im te przysmaki. 

Zawsze ilekroć ~piłem owe smakołyki, z wielką ochotą i apetytem 
częstowali się nimi. Jeśli wziąć pod uwagę, jak ogromną wdzięczność 
nosiłem w swym sercu wobec Son Dżong Do za okazywaną mi dobroć, to 
czyż mogłem się, choć przez chwilę, wahać, by wysupłać z kieszeni ostatnie 
grosiki na zakup ich ulubionych smakołyków, mimo, że - prawdę mówiąc - 
nie wiele wówczas miewałem w swych rękach pieniędzy, często brakowało 
ich nawet na opłacenie czesnego za naukę. 

Myślę, iż w istocie rzeczy Son Won The, prosząc mnie po latach o 
poczęstowanie go "dziangzi"godżi , nie miał na myśli zakosztowania raz 
jeszcze tego przysmaku. Chodziło mu zapewne o coś całkiem innego: w jego 
słowach pobrzmiewała jakaś tęsknota za dawnymi kirińskimi czasami 
młodości, dzieciństwa, kiedy przyjaźniliśmy się tak blisko, jak mogą tylko 
rodzeni bracia i siostry. 

- Jeśli tak bardzo pragniesz pokosztować "dziangzigodżi", to ugoszczę cię 
nimi następnym razem - obiecałem. 

Oczywiście, wiedziałem, że żartował. Ja jednak potraktowałem jego 
słowa poważnie i postanowiłem rzeczywiście ugościć go ulubioną w 
dzieciństwie potrawą. Jego niewymuszone, wręcz spontaniczne słowa: - 
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kiedy poczęstujecie mnie "dziangzigodżi"? - przejęły mnie swoją wręcz 
dziecięcą szczerością, tęsknotą za dzieciństwem. 

Po upływie dwóch dni przygotowane przez naszych kucharzy 
"dziangzigodżi" dostarczone zostało Son Won The i jego małżonce. Po 
otrzymaniu tej potrawy, jeszcze przed śniadaniem, nie potrafił powstrzymać 
łez wzruszenia, mówiąc, iż dzięki Prezydentowi mógł zakosztować raz 
jeszcze ulubioną potrawę swego dzieciństwa. 

Przywiązanie do człowieka potrafi zawładnąć nami ze znacznie większą 
mocą, niż upływ czasu. Potęga czasu odbarwia wszystko, pozbawia 
oryginalnego, swoistego charakteru, pod jej wpływem wszystko zamiera. 
Jedynie tylko przywiązanie do człowieka zdolne jest oprzeć się wszelkim 
wpływom, trwa na zawsze, nie obumiera. Uczucie szczerej przyjaźni i 
miłości nie starzeje się, nie wyrodnieje. 

Powiem coś więcej: uczucia naszej przyjaźni, które - na skutek 
skomplikowanych uwarunkowań - czasowo zostały przerwane, po 
przeskoczeniu 60-letniej luki czasu, odżyły natychmiast same przez się. 
Kiedy spotkaliśmy się po tak długiej rozłące śpiewaliśmy, jak za dawnych 
kirinskich czasów pieśń "Tęsknota za Ojczyzną". Ku naszemu obopólnemu 
zdziwieniu: nie zapomniałem słów tej pieśni, on również kropka w kropkę 
potrafił je powtórzyć. 

Son Won The powiedział, że wstydzi się spojrzeć mi prosto w oczy, 
ponieważ w swoim życiorysie na próżno szukałby czegoś szczególnego, co 
mógłby uznać, że uczynił w interesie narodu. Ale, wydaje mi się, że mówił 
on tak tylko z wrodzonej skromności. W latach swojej studenckiej młodości 
w Pekinie znany był jako młodzieniec o bezkompromisowych patriotycznych 
poglądach, aktywista organizacji młodzieżowych, uczestnik manifestacji 
antyjapońskich, organizowanych pod hasłami bojkotu towarów 
sprowadzanych z Japonii, co w konsekwencji posłużyło za powód jego 
aresztowania i osadzenia w więzieniu w Nagasace. 

W człowieku tym, który zawsze stronił od polityki, mogłem obecnie, po 
latach dostrzec tę samą nieskazitelną, niezepsutą naiwność i niewinność 
owego chłopca z Kirinu. A przecież nie łatwo jest żyć nieprzekupną 
uczciwością i czystością duszy, starając się zarazem nie utracić nic ze swojej 
zacności i poczucia własnej godności w warunkach świata bezceremonialnej 
walki o byt, w której regułami stają się prawa dżungli. 

Son Won The wyraził szczerą, płynącą z głębi serca sympatię dla 
wielkiego dzieła, jakiego dokonaliśmy, ze wzruszeniem i z wielką admiracją 
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mówił o naszej Ojczyźnie, jako o "najpiękniejszym, szlachetnym kraju - kraju 
tworzenia życia dla dorastających pokoleń". 

Poczytuję sobie za szczęście to, że odwiedził nas i że mogliśmy się znów 
spotkać, chociaż z tak ogromnym opóźnieniem. Spotkanie z nim dało mi tę 
sposobność, iż mogłem, dzięki niemu, raz jeszcze przenieść się 
wspomnieniami do lat młodości i nauki w Kirinie. 

Wizerunek Son Won The, przesyconego uczuciami miłości do Ojczyzny i 
narodu, serdeczną przyjaźnią i miłością do człowieka, pod każdym względem 
przypominał - jako żywo - obraz postaci Son Dżong Do i Son In Sil. Podczas 
naszego spotkania mówił do mnie: - Drogi Prezydencie! Z całej duszy życzę 
Wam długich, bardzo długich lat życia! Jego wizerunek człowieka, 
życzącego mi z głębi duszy dobrego zdrowia, przypomniał mi postać kapłana 
- wielebnego Son Dżong Do, którego po raz ostatni widziałem sześćdziesiąt 
lat temu. 

Owego właśnie, jakże już odległego dnia wielebny Son Dżong Do, 
odprowadzając mnie i żegnając, powiedział: - Sytuacja jest pełna grozy, nie 
pozostawaj dłużej w Kirinie! Położenie w mieście staje się nie na żarty 
alarmujące. A sytuacja jest taka, jaka jest, gdziekolwiek byś się nie znalazł, 
nie uda ci się od niej uciec. Musisz postępować niezwykle ostrożnie. Zaszyj 
się na jakiś czas gdzieś w głuszy, staraj się podreperować swoje zdrowie. 
Potem jedź do Jiandao! 

Byłem wzruszony jego słowami głębokiej troski o moje bezpieczeństwo. 
A o tym, jak bardzo na czasie były jego rady, dobitnie świadczyła sytuacja w 
Mandżurii po wypadkach 18 września. Japońskie wojska i policja, 
natychmiast po zajęciu Kirinu, zaczęły węszyć po całym mieście w 
poszukiwaniu mojej osoby. Przekopały spisy uwięzionych w kirińskim 
areszcie. Domagały się od soldateski wydania w ich ręce Kim Song Dżu. 
Gdybym w swoim czasie nie został, dzięki staraniom Son Dżong Do oraz 
innych, podobnych mu działaczy ruchu niepodległościowego, jak Ko Won 
Am, O In Hwa, Hwan Bek Ha, uwolniony z tego więzienia, to niechybnie 
trafiłbym w owych dramatycznych chwilach w ręce japońskich imperialistów, 
a w rezultacie tego przesiedziałbym pod kluczem jeszcze przynajmniej 
dziesięć lat. A jeśliby mnie spotkał ten los, to z pewnością nie udałoby mi się 
zorganizować i rozwinąć walki zbrojnej. Wiadomo, jakie byłyby tego 
konsekwencje! Oto dlaczego nazywam wielebnego Sona moim wybawcą. 

Gdybym miał pokusić się o sporządzenie listy tych wszystkim ludzi, 
którzy pomagali mi i udzielali wielorakiego poparcia w czasie mojej 
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rewolucyjnej działalności w Kirinie, to nie miałaby ona chyba końca. Godzi 
się wszelako, chociażby dla przykładu, spośród nich wspomnieć przynajmniej 
niektórych bojowników ruchu niepodległościowego poprzedniej, odeszłej w 
przeszłość generacji, jak: Czwe Man y ong, O Sang Hon, Kim Gi Pung, Li Gi 
Pha1 i Czwe II. Byli także pionierzy, moi rówieśnicy, jak: Czwe Dzung Yon, 
Sin Y ong Gyn, An Sin Y ong, Hyon Suk Dza, Li Dong H wa, Czwe Bong, 
Han Dżu Byn, Ryu Dżin Dong, Czwe Dżin y n, Kim Hak Sok, U Sok Yun, 
Kim On Sun, Li Dok Y ong, Kim Czhang Sul, Czhwe Gwan Sil, Ryu Su 
Gyong. Wśród bojowników ruchu niepodległościowego było wiele dzieci, 
pałających żarliwą miłością do Ojczyzny, jak: Li Dong Son, Li Gyong Yn, 
Yun Son Ho, Hwang Gwi Hon, Kim Byong Suk, Kwak Yon Bong, Czon Yn 
Sim, An Byong Suk, Yun Ok Czhe, Pak Dzong Won, Kwak Gi Se, Czon 
Heng Dzong. 

Analizując poszczególne etapy dotychczasowego rozwoju sytuacji, 
intuicyjnie wyczuwałem, że nie wolno mi już ani chwili dłużej pozostawać w 
Kirinie. W jakimś sensie przewidywałem tę konieczność już wcześniej, gdy 
byłem zamknięty w więzieniu. 

Wielebny Son wyrażał żal, że odprawia mnie w drogę, gdy pod dachem 
jego domu nie pokrzepiłem się i nie umocniłem na tyle, by odzyskać pełnię 
swych dawnych sił. Byłem wszelako z całej duszy wdzięczny temu 
kapłanowi przede wszystkim za jego rady. Tak więc po obiedzie, spożytym w 
jego domu, udałem się zaraz do Xinantunu. 

 

2. Wiosna prób i doświadczeń 
 
W drodze niespodziewanie spotkałem Czha Gwang Su. Oczy tego zawsze 

bardzo aktywnego, towarzyskiego młodego człowieka, krótkowidza 
spoglądającego na świat spoza okularów o grubych szkłach, błyszczały z 
radości. Nie ukrywałem i ja zadowolenia ze spotkania. A więc już z daleka 
wykrzyknąłem do niego słowa powitania. 

Okazało się, że wyszedł na ulicę, aby wstąpić do domu kapłana Son 
Dżong Do i dowiedzieć się czegokolwiek o mnie, co u mnie słychać. Czha 
Gwang Su objął mnie oboma rękami, podniósł do góry i zaczął się wraz ze 
mną kręcić dookoła własnej osi. 

- Wszystkich wokół mnie rewolucjonistów wsadzają do więzienia, a ja 
nie znoszę samotności, można zwariować. - Tak zaczął opowiadać o ostatnich 
wydarzeniach w Kirinie. 
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I raptem znowu zwraca się do mnie: 
- Song Dżu, powiadam ci, ruch robotniczy w Korei rozwija się 

wielokierunkowo, w zawrotnym tempie. To wszystko nowe i świeże: hasła, 
metody działania, tendencje. Myślę, że w latach trzydziestych ruch 
narodowo-wyzwoleńczy doprowadzi do ogromnych zmian szczególnie w 
charakterze walki. Co o tym sądzisz? Czy nie uważasz, iż nasza rewolucja 
powinna już teraz podążać do przodu pod nowym sztandarem, zgodnie z 
radykalnie zmieniającą się sytuacją? 

Spojrzał na mnie swymi zakrwawionymi oczyma. 
Poruszyła mnie jego silna, niezmienna wola - wola komunisty. A były to 

czasy pobudzające do niepokoju, nie mówiąc już o ideale rewolucjonisty. 
Samo własne życie rewolucjonistów stawało się coraz bardziej niebezpieczne. 
W obliczu nacierającego wroga Czha - nie upada na duchu, nie boi się go, 
przeciwnie: zmuszony sam do maskowania się, odszukuje swych 
współtowarzyszy. 

- Tak, nasza rewolucja będzie podążać do przodu pod nowym sztandarem. 
Zgadzam się z wyrażoną przez ciebie opinią, Drogi Gwang Su. A jaki ma być 
ten nowy sztandar? N ad tym zagadnieniem wiele rozmyślałem w więzieniu i 
doszedłem do następującego wniosku: my, młodzi komuniści powinniśmy 
obecnie powołać do życia partię nowego typu i przejść na tory walki zbrojnej. 
Tylko walka zbrojna zdolna jest uratować kraj przed zgubą, przynieść 
naszemu narodowi wyzwolenie. Walka ludu koreańskiego musi się rozwinąć 
we wszystkich formach i przekształcić w ogólnonarodowy czynny opór, 
koncentrujący się na walce zbrojnej, prowadzonej pod jednoczącym przywó-
dztwem partii. 

Tak przedstawiłem mu to, o czym rozmyślałem w więzieniu. Czha 
Gwang Su w pełni się ze mną zgodził. Udaliśmy się zatem do Xinantunu i 
tam omawialiśmy te kwestie z Kim Hyokiem i Pak So Simem. Oni również 
zgodzili się z tymi wnioskami. Taka też była jednomyślna opinia młodych 
komunistów: bez chwycenia za broń nie będzie możliwe ocalenie Korei, a 
bez wytyczenia nowej linii działania nie będzie moż1we wywołanie rewolucji. 

I tak, oto walka zbrojna stała się dojrzałym wymogiem konkretnej 
sytuacji i rzeczywistości Korei. W owym czasie faszystowski, im-
perialistyczny reżim japońskich rządów osiągnął swoje apogeum. 
Pozbawiony wszelkich swych praw lud koreański żył w skrajnej nędzy. Fale 
kryzysu ekonomicznego, które rozlewały się coraz szerszym kręgiem po 
świecie, dotarły w 1929 roku również do Japonii. 
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Imperialiści japońscy zdecydowali, że jedynym wyjściem z wielkiego 
kryzyzsu będzie agresja na kontynencie azjatyckim i przygotowując się do 
wojny, nasilali kolonialne represje i grabież w Korei. 

Jeśli imperialiści japońscy upatrywali możliwość dalszego wzbogacania 
własnego państwa oraz umacniania potęgi swych sił militarnych na drodze 
ucisku i grabieży narodu koreańskiego, to jednocześnie sam nasz naród 
znalazł drogi, wiodące do odrodzenia narodowego w walce przeciwko 
imperialistom japońskim. Nie było zatem dziełem przypadku to, że ruch 
robotniczy, chłopski oraz inne masowe ruchy, które dotychczas kładły nacisk 
przede wszystkim na kwestie ekonomiczne, zaczęły stopniowo przechodzić 
na pozycje walki, mającej charakter powstania. 

W owym czasie obserwowałem strajk w kopalni węgla w Sinhungu, 
strajk, który ostatecznie przekształcił się również w powstanie. Setki 
strajkujących, pod przywództwem komitetu strajkowego, zaatakowały i 
zniszczyły punkt kontroli węgla, a także inne pomieszczenia służbowe, 
oddział mechaniczny i elektryczny oraz dom, będący prywatną siedzibą 
dyrektora kopalni. Poprzecinane zostały wszystkie. przewody elektryczne na 
obszarze kopalni, zniszczone wciągarki, pompy i inne urządzenia. W wyniku 
tego towarzystwo, do którego kopalnia należała, poniosło ogromne straty. 
Sami Japończycy pomstowali z tego powodu, mówiąc, iż odbudowa kopalni i 
naprawienie wszystkich zniszczeń potrwa przynajmniej dwa miesiące. 

Powstanie wstrząsnęło całym krajem, nie tylko z powodu swoich 
rozmiarów, ale również w efekcie represji i prześladowań, zastosowanych 
wobec strajkujących: aresztowano przeszło stu robotników. Postawiło na nogi 
całą uzbrojoną policję. 

Powstanie wywarło także na mnie ogromne wrażenie. Dlatego, gdy na 
naszym terenie rozwinęła się i nabrała rozmachu walka zbrojna, ja sam, 
ryzykując życiem osobistym, przekradłem się do rejonu Sinhungu i 
spotkałem się z przywódcami tamtejszego ruchu robotniczego. 

Walka koreańskiej klasy robotniczej pokazała i dowiodła, że - pod 
względem swego zorganizowania, jedności, determinacji w swoim trwaniu 
oraz solidarności - stanowi jakościowo nowe zjawisko, nową ważną formę 
rozwojową w porównaniu z poprzednim okresem. 

Przeszło dwa tysiące robotników, należących do Federacji Pracy w 
Wonsanie, pod jej przywództwem i przy poparciu ponad dziesięciu tysięcy 
członków swoich rodzin prowadziło z uporem strajki w ciągu wielu miesięcy. 
Robotnicy i chłopi całego kraju w celu zamanifestowania swego poparcia i 
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solidarności z powszechnym strajkiem w Wonsanie kierowali do 
strajkujących telegramy i specjalne pisma, mające natchnąć ich do wytrwania 
i nie szczędzili środków pieniężnych na pomoc dla nich, a także wysyłali do 
nich swych przedstawicieli. 

Solidaryzowały się z tymi strajkami nie tylko organizacje związkowe 
Hongwonu, Hwerygongu i innych rejonów kraju. Nawet w Kirinie, 
oddalonym od Wonsanu tysiące li członkowie Towarzystwa Hansonhwe, 
afiliowanego przy powołanym przez nas do życia Antyjapońskim Związku 
Zawodowym zorganizowali zbiórkę pieniężną na fundusz pomocy, 
skierowanej następnie do Federacji Pracy w Wonsanie. Ten jeden fakt 
świadczy najdobitniej o wysokim stopniu świadomości ideowej ówczesnej 
koreańskiej klasy robotniczej. 

Strajk generalny w Wonsanie, jako kulminacja wystąpień koreańskiej 
klasy robotniczej w latach dwudziestych, zapisał się złotymi zgłoskami w 
historii światowego ruchu robotniczego, uwiecznił na jej kartach 
najwspanialszą bojową gotowość i rewolucyjność koreańskiej klasy 
robotniczej. 

Będąc w więzieniu, po wielokroć rozmyślałem i analizowałem 
szczegółowo przebieg tego strajku. Doszedłem do wniosku, że jest on 
zapisem szczególnej, o doniosłym znaczeniu karty w historii klasy 
robotniczej w naszym kraju i że na tym cennym doświadczeniu walki 
powinni uczyć się wszyscy, którzy działają w ruchu społecznym w Korei. 

Gdyby w owym czasie nowe kierownictwo Federacji Pracy nie wezwało 
robotników do zaniechania walki i do przystąpienia do pracy oraz gdyby - na 
odwrót - poparło hasła prowadzenia strajku aż do końca, a także, gdyby 
wszyscy robotnicy, chłopi i inteligencja całego kraju - na odzew strajku w 
Won sanie - przeszli do prawdziwej i zorganizowanej walki, to wystąpienia 
robotników Wonsanu z całą pewnością zakończyłyby się pełnym sukcesem. 

Niepowodzenie strajku generalnego w Wonsanie, zorganizowanego przez 
robotników, utwierdziło mnie w głębokim przekonaniu o konieczności 
stworzenia w Korei w jak najszybszym czasie partii marksistowsko-
leninowskiej, która potrafiłaby pomyślnie zorganizować wystąpienia klasy 
robotniczej i pokierować nimi. 

Byłem przekonany co do tego, że kiedy poprowadzona zostanie aktywna 
walka zbrojna, która stanie się główną osią ruchu narodowo-wyzwoleńczego, 
to pod jej wpływem rosnąć będzie coraz bardziej masowa walka robotników, 
chłopów i innych warstw społeczeństwa. 
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Było rzeczą nieuniknioną, iż w warunkach, gdy wróg z coraz większym 
barbarzyństwem dławił swoją żelazną pięścią ruch narodowo-wyzwoleńczy, 
walka narodu koreańskiego winna być prowadzona nowymi, skutecznymi 
metodami, przy zastosowaniu siły i przemocy. Przemoc rewolucyjna stała się 
po prostu najbardziej niezawodnym orężem, przy pomocy którego można 
odnieść zwycięstwo nad kontrrewolucyjną przemocą uzbrojonego po zęby 
wroga. Mając do czynienia z uzbrojonym wrogiem - naród koreański musiał 
się również uzbroić. Na broń trzeba było odpowiedzieć bronią. 

Jasne było, że niemożliwe jest osiągnięcie niepodległości kraju, 
zadowalając się tylko "kultywowaniem i udoskonalaniem naszych realnych 
sił" na drodze rozwijania oświaty i wychowania, kultury i ekonomiki, czy 
wyłącznie w wyniku pracy i jałowych dysput, prowadzonych przez 
robotników i chłopów, albo aktywności dyplomatycznej. Strajk generalny w 
Wonsanie i powstanie górników w Sinhungu umocniły naszą wiarę w klasę 
robotniczą w Korei. W toku tych pamiętnych wydarzeń pogłębiło się moje 
przywiązanie do naszej klasy robotniczej, wzrosła moja duma z jej 
wspaniałości, duma z bojowości naszego narodu. 

Kwestią była jednak linia walki i przywództwo. Wyrażałem przekonanie, 
że zdolni będziemy do pokonania każdego wroga, choćby najsilniejszego, 
jeśli kierować się będziemy właściwą linią polityczną, uwzględniającą trendy 
naszych czasów, a także jeśli będziemy naszą walkę prowadzić w odpowiedni 
sposób. Mnie osobiście rozpalało pragnienie rozbudowywania rozbitych 
organizacji i skutecznego uświadamiania mas, lepszego ich zorganizowania 
oraz przygotowania, możliwie jak najszybciej, do decydującej walki z ja-
pońskim imperializmem. 

W międzyczasie moi współtowarzysze, którzy dowiedzieli się o moim 
uwolnieniu, zjawili się jeden po drugim z różnych stron. 

Wraz z aktywistami Komunistycznego Związku Młodzieży, An-
tyjapońskiego Związku Młodzieży, Antyjapońskiej Unii Pracy i Związku 
Chłopskiego z rejonu Kirinu, dyskutowaliśmy o takich kwestiach: jak 
przywrócić ład i porządek wśród rozbitych organizacji, jakimi środkami 
doprowadzić do umocnienia zwartości mas w obliczu nasilającego się białego 
terroru ze strony wroga. 

Sprawa potrzeby odwołania się przez nas do środków walki zbrojnej z 
wrogiem, która tak podekscytowała Czha Gwang Su, pozyskała również 
poparcie tych młodych ludzi. Poparcie to stało się dla mnie wielką zachętą, 
napawało mnie otuchą. 
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Przedyskutowaliśmy drogi aktywizacji pracy Komunistycznego Związku 
Młodzieży w Jiandao i w północnym przygranicznym rejonie Korei w celu 
przyśpieszenia wychowania rewolucyjnego ludności na tych terenach, a także 
wiele innych problemów, wśród nich kwestię skrupulatnych przygotowań do 
utworzenia partii. Z zadaniem wypełnienia nakreślonych przez nas celów 
udali się w różne rejony działacze Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Po przenocowaniu w Xinantunie udałem się do Dunhua. Zdecydowałem 
się na pracę w tym mieście, ponieważ stwarzało to mi korzystniejsze warunki 
nawiązywania kontaktów ze wszystkimi rejonami Wschodniej Mandżurii, a 
ponadto przebywało tu wielu moich przyjaciół i znajomych, na których 
pomoc mogłem zawsze liczyć. Planowałem, że pozostanę na miejscu przez 
jakiś czas, aby nakreślić kierunki działalności organizacji w związku z 
wydarzeniami, jakie rozgrywały się we Wschodniej Mandżurii, ogarniętej 
wielkim płomieniem powstania, a także, aby opracować konkretne środki, 
wiodące do wcielenia w życie przemyśleń, które dojrzewały w moim umyśle 
podczas pobytu w więzieniu. 

Opuszczając Kirin odczuwałem żal, że nie udało mi się wypełnić 
testamentu zmarłego ojca, który nakazał mi, abym starał się za wszelką cenę 
ukończyć chociażby średnią szkołę. 

Pak Ił Pha radził mi dokończyć edukację w szkole. Pak miał prosić swego 
ojca, by poparł moją sprawę u dyrektora szkoły średniej w Juwenie. Pak Ił 
Pha był synem nacjonalisty Pak Gi Beka, wydawcy kirińskiego czasopisma 
"Tongu". Pisywał on w niej pod pseudonimem "Pak U Czhon". 

Kiedy uczyłem się w średniej szkole w Juwenie, Pak 11 Pha, jako student 
Kirińskiego Instytutu Prawa, pomagał mi w mojej działalności w 
Towarzystwie Uczniów w Kirinie. Jego marzeniem było zostać prawnikiem. 
W owym czasie nawiązał on bliższą znajomość z białogwardyjskim oficerem 
rosyjskim, co uchodziło wówczas za swego rodzaju zdradę wobec rodzącej 
się nowej Rosji. Pak 11 Pha wszelako mawiał: - Co mi szkodzi nauczyć się 
języka rosyjskiego? Jednakże moi przyjaciele, podzielający powyżej 
wyrażoną ocenę, radzili mi zerwać z nim wszelkie stosunki. A ja im 
odpowiedziałem: - Uczcie się języków obcych, będzie to tylko z korzyścią 
dla rewolucji. Stronić od niego dlatego, że utrzymuje kontakty z 
białogwardzistą? Przecież to krótkowzroczny ostracyzm! 

Po wyzwoleniu Korei Pak 11 Pha przetłumaczył dla naszych czytelników 
trylogię Aleksego Tołstoja "Droga przez mękę" oraz wiele innych znanych 
utworów. Stało się to możliwe dzięki temu - śmiem tak twierdzić - że w 
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owych czasach pilnie uczył się języka rosyjskiego. 
Kim Ryok i Pak So Sim, podobnie jak Pak 11 Pha, namawiali mnie, 

żebym kontynuował naukę jeszcze przez rok, bym - mimo wszystko - 
ukończył średnią szkołę. 

- Song Dżu, poproś sam dyrektora szkoły, Li Gwang Rwana, żeby 
pozwolił ci uczyć się jeszcze przez rok. Uchodzi on za sympatyka 
komunizmu, nie robiłby ci przeszkód w dokończeniu nauki. 

Nie zgodziłem się z nimi: 
- Mogę się uczyć sam - zostanę samoukiem - powiedziałem. - Czeka na 

nas naród, oczekują naszej pomocy ludzie i rozbite, skłócone organizacje. 
Rewolucja weszła obecnie w trudny etap. Czy godzi się w takiej chwili tyłem 
odwrócić się do tych spraw i zasiąść w ławce szkolnej? 

Kiedy wreszcie podjąłem postanowienie o przerwaniu nauki w szkole 
średniej i opuszczeniu Kirinu, w mojej głowie zaroiło się od rozmaitych 
myśli i dręczących wspomnień. Myślałem o moim ojcu, który pewnego 
mroźnego dnia kazał mi wracać do kraju ojczystego, bym mógł na łonie 
rodziny uczyć się. Wspominałem, jak sadzał mnie za stołem i uczył historii i 
geografii koreańskiej, jak w ostatnich chwilach życia zawierzał mnie opiece 
matki, mówiąc, że jego pragnieniem jest, bym skończył szkołę średnią, co 
oznaczało, że chcąc wypełnić jego testament, musiała ona - wedle słów ojca - 
trzy razy dziennie żywić rodzinę jedynie tylko trawą. 

I oto rok pozostał mi do ukończenia szkoły, a ja nagle wymawiam się od 
nauki! Jakie rozczarowanie, jaka gorycz dla matki! Przez trzy lata matka 
zdzierała sobie ręce i siły przy praniu i szyciu cudzej odzieży, aby zarobić 
trochę pieniędzy na moją naukę. I jakim ciężarem odbijało się to na moich 
braciach? A jaki żal spowoduje to wśród moich kolegów szkolnych, 
przyjaciół ojca, którzy szczerze lubili mnie, jak rodzone dziecko i pomagali 
mi, pokrywając niekiedy koszty mojej edukacji! 

Mimo przeżywanych udręk, pomyślałem sobie: a jednak matka na pewno 
mnie zrozumie. Podobnie, jak zrozumiała intencje ojca, kiedy przerwał naukę 
w średniej szkole w Sungsilu. Wtedy matka nawet wspierała ojca w tym 
postanowieniu, aby porzucił naukę w szkole i stanął do walki, jako 
zawodowy rewolucjonista. I jeśli ja - jej syn, miałbym nawet zrezygnować ze 
studiów na wyższej uczelni, to - byłem o tym przekonany - nie oponowałaby 
przeciwko takiemu, a nie innemu wyborowi mojej drogi życiowej, wiedząc, 
że postępuję tak w imię rewolucji, dla dobra Ojczyzny. 

 W takich to okolicznościach, wśród burzy rozterek zdecydowałem się 
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przerwać naukę w szkole średniej w Juwenie i wejść w gąszcz narodu. 
Mogę powiedzieć, że postanowienie to stało się punktem zwrotnym w 

moim życiu. Od tej chwili zaczął się okres mojej pracy konspiracyjnej, 
zaczęło się nowe życie zawodowego rewolucjonisty. 

Po opuszczeniu więzienia, nie przesłałem do domu żadnej wiadomości i 
od razu udałem się do Dunhua. W sercu moim panował jakiś. nieopisany 
zamęt. Sam zadawałem sobie pytania: Co się z tobą dzieje? Nawet jeśli 
poświęcasz się walce o rewolucję, to czy nie powinieneś choćby dwa, trzy 
zdania napisać do rodziny! A jednak - niewytłumaczalna rzecz - nie byłem 
zdolny napisać choćby najmniejszego liściku. 

Przecież również wtedy, gdy trafiłem za kraty - nie powiadomiłem o tym 
matki. Bałem się, że matka będzie to bardzo przeżywać. I tak nie udało mi się 
uchować tajemnicy przed nią. O moim aresztowaniu powiadomili ją moi 
przyjaciele, którzy swoje zimowe wakacje w roku 1929 spędzali w naszym 
rodzinnym domu. 

Matka wszelako do mnie nie przyjechała do Kirinu. Najczęściej bywa tak, 
że zwykłe matki postępują inaczej, gdy tylko dowiedzą się, że uwięziono ich 
synów. Śpieszą z tobołkiem w ręku ku nim, nawet gdy więzienie oddalone 
jest o tysiące li, błagają strażników więziennych, aby umożliwili im widzenie 
z aresztowanym. Moja matka była jednak wyjątkowa. Umiała zdobyć się na 
nadzwyczajną cierpliwość. Kiedy ojciec cierpiał w więzieniu w Phenianie, 
matka wielokrotnie jeździła do niego na widzenia, brała wtedy nawet mnie ze 
sobą, a jednak po dziesięciu latach, gdy ja trafiłem do więzienia, ani razu 
mnie tam nie odwiedziła. Postronnym może to się wydawać dziwne i 
niepojęte, ale taka była prawda. 

Nawet wtedy, gdy spotkaliśmy się razem z matką w Antu, nie 
wytłumaczyła mi, dlaczego nie przyjeżdżała do mnie na widzenia w 
więzieniu. Ja, po swojemu tak sobie to objaśniałem: właśnie to, że mnie nie 
odwiedzała świadczy, że taka jest prawdziwa miłość matki do mnie, jako  do 
syna. 

Sądzę, że ona - być może - rozumowała w następujący sposób: Spotka się 
mój synek, Song Dżu ze mną w więzieniu i będzie przeżywał ciężko te 
krótkie chwile. Mogłabym pójść na widzenie z nim, ale czy może go to 
ucieszyć i umocnić jego siły? Czeka go jeszcze tyle przejść. A jeśli jego 
pierwszy krok na tej drodze powstrzyma tęsknota za rodziną, to co się z nim 
stanie w przyszłości. Nie! Niech synek nawet cierpi w osamotnieniu, ale 
lepiej będzie dla niego, jeśli już teraz nie pójdę. Tak będzie dla niego lepiej... 
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W ten oto sposób postanowiła nie pójść na spotkanie ze mną. Widziałem 
w tym niezłomność matki, która wyrastała ze zwykłej prostej kobiety, 
przeobrażając się w prawdziwą rewolucjonistkę. 

A zatem obecnie więzienie mam już poza sobą, przede mną zaś otwiera 
się ogromny obszar świata i nie przykuwa mnie już do siebie ławka szkolna. 
Przyszła mi wtedy do głowy następująca myśl: A może by tak choć kilka dni 
pomieszkać w domu z ukochaną matką - przecież to mój synowski 
obowiązek. Jednak wola własna kazała mi skierować me kroki na tej ziemi do 
Dunhua. N a południowy zachód od Dunhua, w odległości 60 li położone jest 
górnicze miasteczko Sidaohuangou. Tam powinienem był pracować. 

W owym czasie wiele rodzin przesiedliło się już do rejonu Antu i Dunhua. 
Członkowie tych rodzin należeli dawniej do Komunistycznego Związku 
Młodzieży, Peksańskiego Związku Młodzieży i Stowarzyszenia Kobiet. 
Przenieśli się na te tereny w obawie przed faląaresztowań, jaka rozlała się - 
po zamknięciu również mnie za kratkami - nie tylko w Kirinie, ale i w 
Fuszunie. Pewnego zimowego dnia, w okresie szczególnie przejmującego 
mrozu, zjawiła się w Antu moja matka wraz z wujkiem Hyong Gwonem i 
moimi braćmi. 

W samym Sidaohuangou rozlokowało się sześć spośród kilkudziesięciu 
rodzin, które przesiedliły się do Wschodniej Mandżurii. Znalazła się wśród 
nich także rodzina Ko Dże Bonga. 

Ko Dże Bong, jako stypendysta Czongibu ukończył w Fuszunie studia w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej i przez pewien czas był wykładowcą w 
Peksańskiej Szkole, zanim jeszcze wstąpił do Armii Niepodległości, w której 
pełnił obowiązki dowódcy specjalnego oddziału w Fuszunie. Należał do 
grona aktywistów masowej antyjapońskiej organizacji. 

Ko Dże Ryong, jego młodszy brat był jednym z moich kolegów 
klasowych na uczelni "Hwasong Uisuk". W późniejszym czasie służył w 
oddziałach Jan Dżing-ju i poległ - gdzie, dokładnie już nie pomnę - w rejonie 
Mendżjangu lub Linjanu. 

Ko Dże Rim, jego najmłodszy brat, po ukończeniu Peksańskiej Szkoły, 
uczył się w Średniej Szkole w Juwenie i brał wraz ze mną udział w pracach 
Komunistycznego Związku Młodzieży. Z początkiem wiosny 1930 roku 
pobierał nauki w szkole medycznej, podporządkowanej Towarzystwu 
Mandżurskiej Kolei Żelaznej. W Kirinie doznałem z jego strony wiele 
pomocy w mojej pracy. 

Jeszcze w czasach naszego zamieszkiwania w Fuszunie rodzina Ko 
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utrzymywała z nami szczególnie bliskie stosunki. Nigdy niczego nam nie 
pożałowali, starali się zawsze być moim rodzicom pomocni. Była to rodzina 
oberżystów. 

W owych czasach nasz dom przy ulicy Sonanmun odwiedzali - dosłownie 
niekończącym się potokiem - bojownicy organizacji patriotycznych, przede 
wszystkim działacze ruchu niepodległościowego. Niektórzy z nich nocowali 
po kilka dni. Pamiętam, jak moja matka zajęta była wtedy przez cały czas 
krzątaniną wokół nich. W ręku miała zawsze czerpak i dzban z wodą. 

Wszystko to nie mogło nie zwrócić uwagi miejscowej soldateski. Policja 
zaczęła śledzić mego ojca. Dowiedziała się o tym Song Gie Sim, matka Ko 
Dże Bonga. Pewnego razu przyszła do nas i powiedziała ojcu: 

- Proszę, panie Kim Hyong Dżik, o powstrzymanie się przez pewien czas 
od przyjmowania gości. Jeśli w dalszym ciągu przewijać się będzie przez 
wasz dom tak wielu ludzi, mogą pana spotkać nieprzyjemności. Umówmy się, 
że zamiast do pana, do lecznicy Murim, niech przybywający do Fuszunu 
ludzie z Armii Niepodległości kierują się do nas. Zapewnimy im opiekę. 

Po tym zdarzeniu ojciec zaczął jej bardziej ufać i – naturalnie  - również 
ja zaprzyjaźniłem się jeszcze mocniej z Ko Dże Bongiem. 

Rodzina Ko pomogła nam w wielu sprawach. 
Kiedy matka miała kłopoty ze znalezieniem nowych pomieszczeń 

klasowych dla Peksańskiej Szkoły - po tym, jak dla dotychczasowej 
lokalizacji cofnięte zostało zezwolenie - rodzina Ko, bez jakichkolwiek 
wahań, zaoferowała na ten cel część pomieszczeń ich własnego domu. 

Nie minęło nawet pół roku od przesiedlenia się do Sidaohuangou, a Ko 
Dże Bongowi udało się wiele dokonać: założył szkołę" Ton ghun g Uisuk" i 
sam nauczał w niej dzieci. Korzystając ze swej pozycji, jako zastępcy starosty 
grupy, złożonej ze stu rodzin, stworzył w Sidaohuangou i w jego okolicach 
Komunistyczny Związek Młodzieży oraz Peksański Związek Młodzieży, 
podjął przygotowania do powołania do życia Antyjapońskiego 
Stowarzyszenia Kobiet i Związku Chłopskiego. 

Matka Ko Dże Bonga ucieszyła się bardzo na mój widok. Ze łzami w 
oczach zaczęła wspominać wspólnie przeżyte wraz z nami dni w Fuszunie. 
Kiedy powiedziałem jej, że od minionej jesieni znajdowałem się w więzieniu, 
i że przybyłem do Sidaohuangou natychmiast po moim uwolnieniu, zaledwie 
parę dni przed ich przyjazdem, stwierdziła, przyglądając mi się z uwagą, iż 
wprawdzie można mnie poznać po twarzy, ale widać też na niej obrzęki i 
ślady przebytej choroby. Stwierdziła przy tym, że moja matka bardzo by się 
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zasmuciła, widząc mnie w tym stanie. 
Korzystałem z gościnności w ich domu przeszło miesiąc. Okazali mi w 

tym czasie wiele serdecznej troski, matka Ko Dże Bonga nie szczędziła fatygi 
w niańczeniu mnie, chcąc doprowadzić mnie do pełnego zdrowia. W jej 
domu korzystałem ze specjalnego "menu", które sama przyrządzała i 
podawała mi na osobnym stole, m.in. potrawy z jęczmienia, prosa i 
sezonowych zielonych warzyw, przepraszając zawsze za to, że posiłki są tak 
skromne. Ale czy mogłem to wszystko spożywać ze spokojem, skoro 
wiedziałem, iż rodzina Ko, zamieszkując teraz w tej obcej, górskiej osadzie 
pozbawiona jest możliwości prowadzenia gospody i że dopiero od niedawna 
zajęła się uprawą roli, a ponadto musi wspierać dzieci córki, które tu się 
znalazły. 

Musiała znać mnie dobrze, zwłaszcza moje upodobanie do jedzenia, jakie 
objawiałem jeszcze w Fuszunie, szczególnie kubu (koreański makaron - red.), 
gdyż pożyczyła od kogoś w tej zapadłej górskiej miejscowości jedyną 
maszynkę do robienia klusek i uraczyła mnie nimi. Ko Dże Bong - jej syn 
wyprawiał się nawet do miasteczka powiatowego Dunhua po zakup solonych 
pstrągów na mój stół. Z kolei mąż siostry Ko Dże Bonga już o świcie 
każdego dnia biegał do zdroju, skąd przynosił mi "sangarę" , która - według 
zaleceń miejscowego znachora - miała skutecznie oddziaływać na pozbycie 
się obrzęków. Otoczony taką troską rodziny Ko szybko powracałem do 
zdrowia. 

W Antu Ko Dże Bong widział się z moją matką, następnie powrócił. Od 
Sidaohuangou do Antu jest około 200 li (80 kilometrów - red.). Odległość 
taką pokonywał zwykle w ciągu jednego dnia. A był i taki, który mówił, że 
zdolny jest, niczym baśniowy Hwan Czhon Wang Dong z powieści "Rim 
Kok Dzong", w ciągu dnia przebyć 300 li (120 kilometrów - red.). 

Zjawił się wtedy z nim w Sidaohuangou mój brat Czhol Dżu. Dowiedział 
się bowiem, że - po wyjściu z więzienia - trafiłem do Dunhua. Przyniósł mi 
list od mamy i trochę bielizny. W liście znalazłem wiadomości o naszej 
rodzinie: przeniosła się ona z Fuszunu do Starego Antu (Songang), mieszkała 
tam przez pewien czas w sąsiedztwie domu Ma Czhun Uka, który położony 
był za bramą Somun, a potem ponownie przesiedliła się do Syńłuncunu. W 
Starym Antu matka wypożyczyła na kredyt maszynę do szycia od Ma Czhun 
Uka i przyjmowała zamówienia na szycie odzieży. Jak widać, nie omijały jej 
ciężkie doświadczenia. W Syńłuncunie - jak dowiedziałem się wówczas z 
listu - również pracowała, nie szczędząc wysiłków, aby związać koniec z 
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końcem. 
Czhol Dżu nie mógł się oswoić z pobytem na nieznanej mu obczyźnie. 

Dotychczas mieszkał w takich miasteczkach, jak Czungan, Luncjan, 
Badaogou i w Fuszunie, które położone są nad dużymi rzekami. Antu było 
miejscowością dość oddaloną od równin i od kolei żelaznej i mieszkanie w 
takiej głuszy wydawało mu się nudne i nieciekawe. Dla niego była to jeszcze 
jedna wyludniona kraina, w której wszelako trzeba było sobie wytyczać nowe 
drogi życia. 

- Słuchaj, bracie, zaglądałeś może do Fuszunu po wyjściu z więzienia? - 
zapytał znienacka. 

- Chciałem tam pojechać, ale nie mogłem - odpowiedziałem - Nie byłem 
nawet w domu. Od razu udałem się do Dunhua. Jak zresztą mogłem 
wstępować do Fuszunu? 

- Mieszkańcy Fuszunu chcieli się z tobą zobaczyć, bracie! Taki Zhang 
Wei-hua niemal codziennie do nas wstępował, aby zapytać się o ciebie. 
Ludzie tamtejsi - to przecież ludzie porządni - a głos jego, jak wyczułem, 
przeniknięty był tęsknotą za tym miastem. 

- Oczywiście - znam ich przecież. To na prawdę dobrzy ludzie. - Przez 
cały czas myślę o przyjaciołach z Fuszunu. Kiedy tam będziesz, to nie 
zapomnij spotkać się z nimi, z moimi przyjaciółmi. 

- Obowiązkowo - odpowiedziałem z przekonaniem. – Ale powiedz mi, 
czy poznałeś również w Antu nowych przyjaciół? 

- Jeszcze niezbyt wielu. Bardzo mało spotykam tu rówieśników. 
Natychmiast zorientowałem się, że brat, znalazłszy się w nowym mieście, nie 
przestaje tęsknić za Fuszunem i że ta tęsknota przeszkadza mu stanąć mocno 
na nogach i żyć z większą pewnością siebie. Świadczył o tym smutek, 
malujący się w jego oczach i jakiś tęskny wyraz jego twarzy. Być może, były 
to symptomy wewnętrznego protestu przeciwko realnym warunkom życia, co 
daje się niekiedy, zauważyć u chłopców w jego wieku, zwłaszcza 
oderwanych od stron rodzinnych. Niepokój duszy mego brata również mnie - 
z nieuświadomionych w pełni powodów - zamartwiał i ściskał me serce. 

- Posłuchaj, drogi braciszku. Wzorowy rolnik nigdy nie dzieli swych pól 
na dobre i złe. Podobnie dzieje się w pracy prawdziwych rewolucjonistów: 
nie dzielą miejsc, gdzie mają żyć i pracować na dobre i złe. Dlaczegóż więc i 
ty, w Antu nie mógłbyś znaleźć oddanych ci przyjaciół? Z przyjaciółmi 
sprawy tak wyglądają: ilu ich znajdziesz - tylu będziesz miał. Zapomniałeś, 
co mówił na ten temat nasz ojciec? Przyjaciele - powiadał on - nie spadają, 
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tak po prostu, jak z nieba, trzeba ich szukać, podobnie, jak kopie się kamienie 
szlachetne. Znajdź dobrych przyjaciół i stań mocną nogą w Antu. Jesteś już w 
takim wieku, że mógłbyś należeć do Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Stale podkreślałem i przypominałem mu, że powinien przygotowywać się 
do wstąpienia w szeregi Komunistycznego Związku Młodzieży. 

- Tak jest, oczywiście. Przepraszam cię za kłopot! - zmieniwszy się na 
twarzy, z rzadko spotykaną u niego powagą w oczach, spojrzał na mnie. 

Po krótkim okresie czasu Czhol Dżu został jednym z najmłodszych 
członków Komunistycznego Związku Młodzieży. 

W Sidaohuangou pomagałem Ko Dże Bongowi i Ko Dże Ryongowi w 
tworzeniu Dziecięcego Korpusu Ekspedycyjnego, Związku Chłopskiego oraz 
Antyjapońskiego Stowarzyszenia Kobiet. Równolegle podjąłem starania, 
mające na celu odbudowanie łączności, ściślejszych więzi z członkami 
rewolucyjnych organizacji, rozsianych w różnych rejonach Wschodniej i 
Południowej Mandżurii. Po otrzymaniu moich listów, przesłanych przez Ko 
Dże Bonga do ośrodków, kontaktowych w Luncjanie, Hwaryongu i Kirinie, 
przyjechali do Sidaohuangou Kim Hyok, Czha Gwang Su, Kye Yong Czhun, 
Kim Dżun, Czhe Su Hang, Kim Czhun Gwon w grupie współtowarzyszy, 
liczącej przeszło dziesięć osób. Wszyscy wywodzili się z kadr kierowniczych 
Komunistycznego Związku Młodzieży i Antyimperialistycznego Związku 
Młodzieży. 

W wyniku ich informacji doszedłem do wniosku, że wichry powstania, 
wstrząsające Wschodnią Mandżurią, osiągnęły stadium bardziej gwałtowne, 
niż przypuszczano. 

Główną siłą powstania byli Koreańczycy, zamieszkujący w Mandżurii. 
Poderwali ich do walki Han Bin, Pak Yun Se i inni. To oni występowali 
przed zgromadzeniami mas, które wzywali do powstania, wyjaśniając, iż jeśli 
chce się zasłużyć na przyjęcie do Komunistycznej Partii Chin, trzeba należne 
sobie uznanie udowodnić przede wszystkim w walce swymi bojowymi 
czynami. 

Warto może - na marginesie - wyjaśnić, iż w owym czasie komuniści 
koreańscy, zamieszkujący w Północno-Wschodniej Mandżurii, będąc 
posłuszni kominternowskiej zasadzie: w jednym kraju - jedna partia, odstąpili 
od wizji ustanowienia swojej własnej partii i rozwinęli, prowadzoną z 
wielkim rozmachem, akcję na rzecz przechodzenia Koreańczyków do partii 
chińskiej. 

Co więcej, partia chińska oświadczyła, że przyjmować będzie w swoje 
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szeregi komunistów koreańskich zgodnie z ustalonymi przez Komintern 
zasadami, a zatem: po sprawdzeniu poszczególnych kandydatów pod 
względem ich przydatności do działań bojowych i przy przestrzeganiu 
indywidualnego trybu ich przyjmowania. 

W takich oto czasach, nawet sami delegaci Kominternu, objeżdżali różne 
ośrodki, nakłaniając masy do powstania. 

Koreańscy komuniści z Mandżurskiego Biura, opowiadający się za 
wstępowaniem, w szeregi partii chińskiej, owładnięci pretensjonalnymi 
ambicjami i żądzą kariery, zdecydowali się pchnąć masy na drogę powstania. 

Posuwali się do likwidowania i wywłaszczania nawet tych, którzy 
likwidacji nie powinni podlegać. Doszło do tego, że podpalali budynki 
szkolne i elektrownie. 

Powstanie 30 Maja dostarczyło imperialistom japońskim i chińskiej 
reakcyjnej soldatesce dogodnego pretekstu do skierowania represji przeciwko 
ruchowi komunistycznemu i przeciwko antyjapońskiej patriotycznej walce w 
Mandżurii. Koreańscy komuniści i rewolucjoniści w Mandżurii stali się 
obiektem bezlitosnego, białego terroru. 

Masy, które przystąpiły do powstania i które - w wyniku tego 
skomplikowanego splotu wydarzeń - poniosły przerażające straty, zmuszone 
były uchodzić do zapadłych wsi i rejonów górskich. Przez całą Wschodnią 
Mandżurię przetoczyła się fala nieludzkich prześladowań, przypominających 
wielkie okrucieństwa z roku kyonsin (1920)3. Cele więzienne i policyjne 
przepełnione były wyłapywanymi powstańcami. Wielu z nich deportowano 
do Korei. W Seulu oczekiwała ich kara śmierci lub wieloletnia kaźń w 
kazamatach więziennych. 

Soldateska Mukdenu, oszukana intrygami imperialistów, w naj-
okrutniejszy sposób zdławiła powstanie. Chcąc zasiać niezgodę między 
narodami Korei i Chin, imperialiści japońscy rozpowszechniali bałamutne 
brednie, jakoby Koreańczycy wywołali powstanie we Wschodniej Mandżurii 
w dążeniu do jej oderwania i chęci zaboru ziemi mandżurskiej. 

Prowodyrzy soldateski, uwikłani w sieci intryg propagandy japońskiej, 
głosili: Koreańczycy - to komuniści, a ich partia komunistyczna - to agentura 
japońskich imperialistów. Należy więc likwidować, zabijać wszystkich 
Koreańczyków. Nie przebierając w środkach rozprawiali się z powstańcami. 
Tępa soldateska utożsamiała komunistów z pomagierami japońskich 
imperialistów. 

Za udział w Powstaniu 30 Maja aresztowano i zamordowano wiele 
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tysięcy ludzi, większość z nich stanowili Koreańczycy. 
Aresztowanych poddano kaźniom. Powstanie spowodowało ogromny 

uszczerbek sił w szeregach naszych organizacji rewolucyjnych, wpłynęło na 
pogorszenie stosunków między Koreańczykami i Chińczykami. 

W następstwie tych faktów, polityczna linia Li Lip-sana została w partii 
chińskiej oceniona, jako "linia nierozsądna" - efekt "drobnoburżuazyjnego 
szaleństwa". 

Forsowana przez Li Lip-sana linia polityczna, której celem miało być 
powołanie do życia sowieckiej armii czerwonej, była przejawem 
awanturnictwa, nie uwzględniała realnych warunków, panujących w 
Północno-Wschodnich Chinach. 

Na III Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin szóstej 
kadencji, które przeprowadzone zostało we wrześniu tegoż roku, lewacko-
awanturnicza linia polityczna Li Lip-sana poddana została poważnej krytyce. 

W swoim "Liście z 16-tego listopada" do krytyki przyłączył się również 
Komintern, który dokonał oceny lewacko-awanturniczych błędów linii Li 
Lip-sana. 

Błędy te spotkały się z krytyką także w łonie mandżurskiej 
prowincjonalnej organizacji partyjnej, na przykład na rozszerzonym 
posiedzeniu prowincjonalnego komitetu partii i na zebraniu ogólnym. 

My poddaliśmy krytyce linię polityczną Li Lip-sana podczas wiosennego 
spotkania w Myongjuegou w maju 1931 roku. Podjęte zostały decyzje, 
mające służyć wyeliminowaniu lewacko-awanturniczych błędów. 

Jednak recydywę lewackiego awanturnictwa nie w pełni zlikwidowano. 
Przez długi czas można było jeszcze odczuć jego wpływy, wywierane na 
walkę rewolucyjną w Północno-Wschodniej Mandżurii. 

Zgromadzona na swoim spotkaniu w Sidaohuangou młodzież ze złością, 
ale i potępieniem biła się w piersi: Szkoda krwi narodu koreańskiego! Jak 
długo jeszcze nasza rewolucja trwać będzie w takim zamęcie? 

Zdając sobie sprawę z tego, że trzeba natchnąć ich wiarą i siłą, zabrałem 
głos: 

- Jest faktem, że następstwa klęski powstania są zgubne. Mimo wszystko, 
nie możemy wciąż tylko użalać się i uskarżać z powodu tych następstw. 
Musimy rozproszyć się po wszystkich rejonach, odbudować rozbite 
organizacje i zaprowadzić w nich porządek. Sprawą najważniejszą jest 
wyciągnięcie na jaw rozmaitych nikczemnych i podłych dążeń frakcjonistów, 
wyzwolić masy spod ich wpływów. W związku z tym trzeba jasno ukazywać 

 31



ludziom drogi rewolucji koreańskiej. Jest prawdą: powstanie zakończyło się 
rozlewem krwi, trzeba jednak pamiętać, iż - mimo wszystko - doprowadziło 
ono do przebudzenia i zahartowania mas. W powstaniu tym naród koreański 
wykazał swoją bojowość i rewolucyjność. Wielki duch wyrzeczeń i 
samozaparcia naszego narodu mnie osobiście natchnął ogromną siłą. 
Powinniśmy przedstawić całemu narodowi naukowe metody i strategię walki, 
a także naświetlić drogę, którą winien kroczyć. Wówczas będziemy mogli 
oczekiwać nowych zmian w naszej rewolucji. Apel ten niezbyt silnie 
podziałał na moich współtowarzyszy. Patrzyli na mnie ze zdziwieniem. 

- Masz rację, towarzyszu Han Byol. Odpowiedz jednak, czy jest obecnie 
jakaś droga, jakiś program, który zdolny byłby poruszyć struny serc szerokich 
mas ludowych? 

- Taka linia polityczna sama nie spadnie z nieba - odrzekłem.  
Nikt nam jej nie podaruje, nawet gotowej recepty na nią nie da. My sami, 

jako gospodarze, powinniśmy ją wypracować. Przebywając w więzieniu, 
dużo rozmyślałem o tym. Chciałbym więc podzielić się z wami moimi 
przemyśleniami i wnioskami. 

Tak rozpoczęła się wielogodzinna wymiana poglądów na temat linii 
politycznej rewolucji koreańskiej. Temat ten już roztrząsaliśmy w moich 
rozmowach z Czha Gwang Su, Kim Hyokiem i Pak So Simem. Ta właśnie 
wymiana poglądów nazywana jest naradą w Sidaohuangou. W czasie tej 
narady moje propozycje spotkały się z aprobatą towarzyszy. 

Tragiczny rozlew krwi w całej Wschodniej Mandżurii ponownie głęboko 
mnie poruszył i pobudził. W samym centrum tych burzliwych wydarzeń 
miałem wciąż przed oczyma ludzi, jak padali z zaciśniętymi rękoma przy 
piersi z krwawiącym sercem. Wytężałem swój umysł w rozmyślaniach nad 
tym, co należy uczynić, aby ta krwawa łaźnia, jaką zgotowano rewolucyjnym 
masom Korei, nie powtórzyła się więcej. Jak ustrzec naród przed kolejnym 
potopem krwi? Jak pomóc wyjść ruchowi narodowo-wyzwoleńczemu Korei z 
trudnego położenia, jak skierować go na tory zwycięskiej rewolucji? 

Rewolucja potrzebowała broni. Potrzebowała dobrze zorganizowanej, 
wyszkolonej rewolucyjnej armii i narodu, potrzebowała programu, zdolnego 
poprowadzić ku zwycięstwu 20-milionowy naród, potrzebowała wreszcie 
politycznego sztabu, który mógł tym wszystkim pokierować. 

Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa stawiała przed nami imperatyw, 
aby komuniści koreańscy dokonali zwrotu w naszej świętej bitwie o 
wyzwolenie Ojczyzny i narodu. Bez takiego zwrotu naród nasz zmuszony 
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będzie do dalszego, coraz większego przelewu krwi, nie uniknie kolejnych 
nieszczęść. 

Postanowiłem, że, właśnie my powinniśmy stać się nowatorami tego 
zwrotu i że musi to zostać zrealizowane już latem 1930 roku. Pamiętam, z 
jaką dumą nieprzerwanie zapisywałem sobie w notatniku główne aspekty 
moich myśli. 

Członkowie naszej organizacji i konspiratorzy opuszczali Sidaohuangou. 
Obiecaliśmy, że ponownie spotkamy się w Kałunie w drugiej połowie 
czerwca, po wykonaniu wszystkich zleconych nam zadań. 

Po upływie tego czasu zwołana została w Dunhua narada organizacji 
partyjnych wschodniego rejonu prowincji kirińskiej. Kwestia powstania 
wypłynęła ponownie, jako temat dnia. Przedstawiciele frakcji sekciarskiej 
jeszcze raz usiłowali uczynić ten temat główną osią dyskusji, wzywali do 
wywołania kolejnego powstania, na wzór Powstania 30 Maja. Poddałem 
krytyce nieodpowiedzialność i brak rozwagi, jakie towarzyszyły Powstaniu 
30 Maja i wystąpiłem przeciwko ich planom. 

Wiosną owego roku, po wyjściu z więzienia zastałem jeszcze niewygasłe 
rany Powstania 30 Maja i wiele również doświadczyłem na sobie. 

Zaiste, wiosna 1930 roku była wiosną wzrostu i ciężkich prób - 
niezapomniana wiosna w moim życiu. Wiosną tego roku nasza rewolucja 
stanęła w obliczu nowych przemian. 

 
3. Narada w Kałunie 

 
W ostatniej dekadzie czerwca, towarzysze - zgodnie z obietnicą - zaczęli 

napływać do Kałunu. Działały tu już nasze organizacje rewolucyjne. Jeszcze 
w 1927 roku uznaliśmy za niezbędne stworzenie bazy dla naszej działalności 
w takim dogodnym miejscu, które byłoby niejako na skrzyżowaniu głównych 
szlaków, wiodących do różnych rejonów Mandżurii, i chcąc umocnić w nim 
nasze wpływy, skierowaliśmy doń czołowych aktywistów Komunistycznego 
Związku Młodzieży . 

Zdecydowaliśmy więc, że nasza narada odbędzie się w Kałunie, biorąc 
pod uwagę, iż wioska ta, położona w najdogodniejszym dla komunikowania 
się i podróżowania miejscu, spełnia warunki, jakim, powinna odpowiadać 
pod względem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom narady i ochrony 
tajemnicy oraz to, że może stać się tajną bazą naszej działalności. 

Kałun był tym miejscem, gdzie często organizowali swoje spotkania 
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działacze antyjapońskiego ruchu. Uchodziło to uwadze wroga. 
Poza tym ludność miejscowa aktywnie popierała naszą sprawę. Był więc 

Kałun idealnym miejscem dla naszej narady. 
Kiedy zjawiłem się w Kałunie, na stacji oczekiwał mnie już Dzong Heng 

Dzong, główny dowódca Dziecięcej Ekspedycji. Ilekroć odwiedzałem tę 
miejscowość zawsze on witał mnie na stacji i odprowadzał. 

Sytuacja w Kałunie była znacznie spokojniejsza, niż w Dunhua, czy w 
Kirinie. 

W owym czasie duże napięcie panowało w Jiandao - skutki Powstania 30 
Maja wyczuwało się wciąż w atmosferze tego miasteczka. Wpłynęło na ten 
stan rzeczy również to, że wkrótce wojska japońskie wtargnęły do 
Wschodniej Mandżurii. Imperialiści japońscy zamierzali obsadzić Jiandao 
swymi wojskami, dążąc do ostatecznego zdławienia ruchu rewolucyjnego w 
tym regionie i poddając okupacji japońskiej całą Mandżurię i Mongolię, 
stworzyć w nim bazę wypadową do agresji na ZSRR. W tym celu generał - 
porucznik Kawasima, dowódca 19-tej japońskiej dywizji, stacjonującej w 
Ranamie, dokonywał inspekcji Luncinu, Jandżinu, Bajcaogou i Toudaogu. 
Jednocześnie podobną inspekcję przeprowadzał we Wschodniej Mandżurii 
szef sztabu kirińskich jednostek Kuomintangu oraz szef zarządu miejscowej, 
cywilnej administracji. Dokładnie w tym samym czasie organizacje 
rewolucyjne w Jiandao wzywały do wydalenia stąd generała - porucznika 
japońskich wojsk, szefa sztabu wojsk kuomindangowskich i szefa cywilnych 
władz administracyjnych. 

Wówczas to, po przybyciu do Kałunu, zatrzymałem się w domu Riu 
Yong Sona i Dzang Sa Bonga, nauczycieli ze szkoły w Dzinmyongu. 

Dzang So Bong, pracując jako nauczyciel i wychowawca dzieci, pełnił 
obowiązki kierownika oddziału redakcji dziennika "Tong-A Ilbo". Podobnie, 
jak Czha Gwang Su potrafił dobrze posługiwać się piórem, odznaczał się 
szerokimi horyzontami myślowymi, pracował z entuzjazmem i pozyskał 
sobie prawdziwą miłość towarzyszy. 

Ale miał on jedną niekorzystną cechę: w jego rodzinie często dochodziło 
do kłótni małżeńskich. Kiedy przyjaciele udzielali mu w związku z tym 
różnych przestróg, niezmiennie miał gotową odpowiedź, że jego żona ma 
feudalne poglądy i oboje, pod względem wyznawanych ideałów, nie pasują 
do siebie. Ja, osobiście, starałem się nakłaniać go do większej ugodowości, 
krytykowałem go, namawiałem, by okazywał więcej przywiązania do rodziny, 
zaangażowania w jej życie. Nie przynosiło to jednak widocznych efektów. 
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Po zorganizowaniu Koreańskiej Rewolucyjnej Armii, Dzang So Bong 
pojechał do Czangczunu po zakup broni i został tam aresztowany. Mówiono 
o nim, że stał się renegatem, i że swego czasu zlecono mu zastawienie na 
mnie pułapki i zmuszenie mnie do "kapitulacji" . 

Kim Hyok i Dzang So Bong mają na swoim koncie ogromne zasługi w 
dziele wychowania mieszkańców Kałunu w rewolucyjnym duchu. Obaj oni, 
wspólnie ze znanymi ludźmi ze sfer miejscowej śmietanki towarzyskiej, 
powołali do życia szkołę i organizowali kursy wieczorowe. Prowadzili 
pożyteczną pracę oświatową, przeorganizowali działalność Towarzystwa 
Chłopskiego, Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Dzieci, 
Stowarzyszenia Kobiet i wielu innych związków, które przekształcili w 
rewolucyjne organizacje: Związek Chłopski, Antyimperialistyczny Związek 
Młodzieży, Dziecięcą Ekspedycję i Towarzystwo Kobiet. Wychowywali 
ludzi z różnych warstw społecznych na niezawodnych bojowników 
antyjapońskiej rewolucji. To właśnie w Kałunie powstało czasopismo 
"Bolszewik" pod auspicjami Kim Hyoka. 

W Kałunie, podobnie jak w Sidaohuangou kontynuowałem przemyślenia 
nad drogami rewolucji koreańskiej. Następnie, dokonując oceny i 
podsumowania tych przemyśleń, starałem się, w ciągu przykładowo jednego 
miesiąca, uogólnić wnioski, na podstawie których zrodził się na końcu długi 
artykuł. Napisałem ten artykuł niejako z wewnętrznej potrzeby duszy, 
nasyconej przekonaniem o niezbędnej konieczności wypracowania nowej 
kierowniczej teorii, która potrzebna była w walce narodowo-wyzwoleńczej, 
prowadzonej przez nasz kraj. 

Nie trzeba dodawać, iż bez nowej kierowniczej teorii rewolucja nie 
mogłaby się posunąć do przodu choćby o jeden krok. 

W latach trzydziestych rewolucyjne wystąpienia uciemiężonych narodów, 
żądających prawa do niepodległości, nasiliły się na niespotykaną skalę i 
nabrały charakteru ogólnoświatowego. Azja stała się kontynentem, na którym 
rozgrywała się najbardziej zacięta na kuli ziemskiej wyzwoleńcza walka 
narodów uciemiężonych przeciwko imperializmowi. 

Ponieważ Azja do owych czasów była kontynentem, na którym 
imperialiści dopuszczali się - w imię zdobycia coraz to nowych koncesji - 
najbardziej jaskrawych aktów agresji, przeto w większości zacofanych 
krajów tej części świata, zwłaszcza Wschodu, narody stanęły do 
zdecydowanej walki w obronie swojej suwerenności. Azja była więc 
centralną areną narodowo-wyzwoleńczej walki, prowadzonej przez kraje 
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kolonialne. 
Żadna już siła nie była w stanie powstrzymać sprawiedliwej walki 

narodów Wschodu, dążących do wypędzenia obcych sił i pragnących żyć w 
nowym, wolnym i demokratycznym społeczeństwie. 

Równolegle z lawinowo rozwijającą się rewolucją w ZSRR i w Mongolii, 
potężne fale rewolucyjne wstrząsały Chinami, Indiami, Wietnamem, Birmą, 
Indonezją i innymi krajami Azji. To właśnie w Indiach w owych czasach 
tkaczki, z wzniesionymi do góry czerwonymi sztandarami, manifestowały na 
uliach wielu miast. Marsze te przykuwały wtedy uwagę świata na skutek 
swego charak teru - ruchu, nie odwołującego się do użycia siły, lecz 
głoszącego ideę biernego niepodporządkowania się - niesubordynację. 

Lata trzydzieste zastały naród chiński w płomieniach drugiej wojny 
domowej. Rozwijająca się w Chinach i w wielu innych krajach Azji 
rewolucyjna walka, a także aktywne wystąpienia narodu w samej Korei, 
ogromnie nas wszystkich poruszały, stanowiły dla nas natchnienie. 

W naszych duszach zakorzeniło się trwałe, niezłomne przekonanie, że 
absolutnie możliwe jest poderwanie narodu do walki z japońskimi 
imperialistami i pokonanie ich, jeśli założymy partię i stworzymy prawidłową, 
kierowniczą teorię. 

W owym czasie na arenie walki narodowo-wyzwoleńczej w naszym kraju 
ścierały się różne idee i doktryny, wyrażające stanowiska i interesy bardzo 
wielu partii i ugrupowań. Swą uwodzicielską siłą starały się one pociągnąć za 
sobą masy to w jedną - to w drugą stronę. Wszelako wszystkie te teorie 
skażone były pewnego rodzaju chorobą - ograniczeniami, jakie narzucała 
epoka i ich klasowy charakter. 

Za najwyższą - do owej chwili - formę walki narodowo-wyzwoleńczej, 
uważaliśmy walkę zbrojną, prowadzoną przez Armię Niepodległości. 
Należeli do niej najaktywniejsi działacze antyjapońskiego ruchu, wywodzący 
się z lewicowych kręgów sił nacjonalizmu i różni inni ludzie, kierujący się 
pobudkami patriotycznymi. Organizowali oni oddziały Armii Niepodległości 
i podjęli walkę zbrojną, ponieważ wierzyli, że odebrany nam kraj można 
odzyskać tylko na drodze wojny o niepodległość. 

Jedni utrzymywali, że niezawisłość można odzyskać w wyniku działań 
zbrojnych przy użyciu wielkich oddziałów, inni przekonywali, że taktyka 
bezpośredniego terroru - to najlepsza metoda przepędzenia japońskich 
imperialistów, jeszcze inni kazali wierzyć w to, że realnie istniejącym w 
Korei warunkom odpowiada strategia, polegająca na przygotowaniu armii i 
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wywalczeniu niezawisłości kraju przy pomocy wielkich mocarstw, takich, jak 
ZSRR, Chiny i USA, gdy podejmą one wojnę z Japonią. 

Wszystkie te koncepcje zorientowane były na prowadzenie krwawej 
wojny przeciwko japońskim imperialistom. 

Armia Niepodległości w prowadzonej przez siebie walce nie 
dysponowała taktyką i strategią, opartą na naukowych przesłankach, co 
pozwalałoby jej do końca urzeczywistnić swe zamiary. Nie posiadała silnego 
i wypróbowanego kierownictwa, które byłoby zdolne doprowadzić do 
zwycięskiego końca wojnę o niepodległość. Nie zadbała na czas stworzyć 
sobie trwałej bazy w masach, która gwarantowałaby pomyślne prowadzenie 
przez nią walki, dzięki zasilającym ją rezerwom ludzkich sił oraz środków 
materialnych i finansowych. 

Spośród rozmaitych teorii reformistycznych zainteresowanie wśród 
działaczy ruchu niepodległościowego wzbudzała szczególnie teoria 
"przygotowania realnych sił", nazywana często "teorią przygotowania". 
Wysunął ją An Czhang Ho. 

My traktowaliśmy An Czhang Ho z szacunkiem, jako swego rodzaju 
osobowość, jako człowieka nieposzlakowanego i rzetelnego bojownika-
patriotę, który poświęcił całe swoje życie pracy w ruchu na rzecz 
niepodległości kraju. Jednak nie aprobowaliśmy jego teoretycznych koncepcji. 

Również linia polityczna Tymczasowego Rządu w Szanghaju, 
akcentująca postulat prowadzenia walki o niezawisłość bez stosowania 
przemocy, nie pozyskiwała sobie uznania i poparcia mas. 

Wkrótce też po swoim ukonstytuowaniu się, Tymczasowy Rząd w 
Szanghaju zaskoczył ludzi, gdyż w realizacji polityki niestosowania 
przemocy zbyt wiele czasu i wysiłku tracił na bezpłodne forsowanie metod 
dyplomatycznych. Taktyka ta nie miała perspektyw, nie dawała tak 
potrzebnej nadziei. Z tego powodu Armia Niepodległości, która zawsze 
absolutyzowała strategię walki zbrojnej, odnosiła się do niego chłodno. 

Nie zasługiwała również na poważne traktowanie - i miano: linii 
politycznej - petycja Li Syn Mana, który zwracał się z prośbą do Ligi 
Narodów, aby objęła swoim mandatem administracyjnym Koreę. Z kolei 
"doktryna autonomii", z którą występowali prawicowi nacjonaliści, była 
niczym innym, jak tylko chimerą, będącą zaprzeczeniem ducha niezawisłości 
narodu. 

Komunistyczna Partia Korei, powołana do życia w 1925 roku, zaprzestała 
swojej działalności i przestała istnieć, ponieważ nie była zdolna wypracować 
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naukowo uzasadnionej taktyki i strategii działania, odpowiadającej realnie 
istniejącym warunkom w Korei. 

Uogólniając, trzeba stwierdzić, iż brak właściwej strategii i linii 
politycznej, jaki okazał się cechą charakterystyczną, a zarazem główną 
słabością poprzedniego pokolenia, wynikał z tego, że nie wierzyło ono w siłę 
mas ludowych i odwróciło się od nich. 

Działacze poprzedniego pokolenia - wszyscy bez wyjątku nie wierzyli w 
to, że masy ludowe są gospodarzami rewolucji i że one mają niezbędną siłę 
popychania tej rewolucji do przodu. Imperializm japoński można było obalić 
przede wszystkim na drodze zorganizowanej walki milionowych mas. 
Działacze ruchu antyjapońskiego w naszym kraju utrzymywali wszelako, że 
zarówno rewolucję, jak i wojnę o niepodległość kraju mogą poprowadzić 
jedynie wybrani ludzie. 

Ludzie, będący na czele ruchu komunistycznego stali również na takim 
stanowisku. Nie zbudowali fundamentu tak, jak należy, ale partię stworzyli 
jedynie metodą proklamowania Komitetu Centralnego, złożonego z 
niektórych osób, wywodzących się z ich kierowniczych kręgów. Nie 
rozumieli potrzeby pójścia w gąszcz mas. Przeciwnie, przez wiele lat ich 
głowy zaprzątały gry, polegające na podgryzaniu się wzajemnym w dążeniu 
do zdobycia hegemonii. Doprowadzili do rozbicia się na najróżniejsze partie i 
grupki, złożone niekiedy z trzech lub pięciu osób. 

Linia i strategia polityczna odchodzącego w przeszłość pokolenia miała 
również inną skazę: nie uwzględniała autentycznej rzeczywistości Korei i nie 
opierała się na niej w sposób trwały. 

Doszedłem do wniosku, że w celu wypracowania prawidłowej teorii 
kierowniczej, odpowiadającej żywej, autentycznej rzeczywistości Korei, 
należy wszystkie problemy rozpatrywać na drodze samodzielnych 
przemyśleń, w zgodzie z realnymi warunkami swojego kraju, posługując się 
przy ich rozwiązywaniu oryginalnymi metodami, nie absolutyzując klasyki, 
czy doświadczenia drugiego kraju. Nie wolno było w całości przejmować, na 
przykład, doświadczeń Rewolucji Październikowej przy tworzeniu 
kierowniczej teorii, czy siedzieć bezczynnie z założonymi rękami, w nadziei, 
że Komintern dostarczy gotowe panaceum na wszelkie choroby. 

"Nie powinniśmy opierać się na niczym innym, jedynie tylko na sile mas 
ludowych. Podejmiemy i rozwiniemy krwawą bitwę z imperialistami 
japońskimi, wierząc w siłę dwudziestu milionów naszych rodaków, jednocząc 
w jedną potężną całość ich siłę" - krzyk tych słów często rozbrzmiewał w 
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mojej duszy. 
Ożywiony takim zdecydowaniem starałem się w każde zdanie mojego 

referatu. włożyć idee, które dziś nazywamy Dżucze. Miałem zamiar 
pomieścić w tym referacie wszystkie poważne zagadnienia, związane z 
późniejszymi losami naszej rewolucji. 

Wówczas to zadumałem się równie głęboko w szczególności nad 
problemem walki zbrojnej. 

W referacie tym zdefiniowane zostało zagadnienie rozwinięcia z bronią w 
ręku totalnej antyjapońskiej wojny, jako fundamentalnej linii narodowo-
wyzwoleńczej walki z Japończykami i pierwszoplanowe zadanie koreańskich 
komunistów. 

Upłynęło jednak wiele lat, zanim podjęta została decyzja w sprawie walki 
zbrojnej i potwierdzenia jej, jako naszej linii politycznej. 

Kiedy w Kałunie uznaliśmy to zagadnienie za linię i kurs naszej 
działalności, byliśmy właściwie bez broni w ręku. Mimo to przekonywałem, 
iż w celu rozwinięcia walki zbrojnej tworzyć należy armię nowego typu 
własnymi siłami młodych komunistów. 

Byli również tacy, którzy wyrażali odmienny pogląd, utrzymując jakoby 
działalność w szeregach istniejącej obecnie Armii Niepodległości jest 
najlepszym wyjściem i nie ma potrzeby tworzenia drugiej armii, bo 
prowadzić to może jedynie do rozbicia i podziałów w łonie walczących z 
bronią w ręku sił antyjapońskich. 

A jednak nie było rzeczą racjonalną, ani możliwą rozwijanie działalności 
zbrojnej na drodze wstąpienia do Armii Niepodległości i odnowienia jej 
szeregów w warunkach, gdy w Armii tej dominowały wpływy reakcji i 
zwolenników prawicowego odchylenia. 

W owym czasie, w 1930 roku, siły zbrojne Armii Niepodległości były 
bardzo słabe. Znajdowała się ona pod kierownictwem Kukminbu i liczyła 
zaledwie dziewięć kompanii. Ale nawet między nimi panowała niezgoda: 
nastąpi~ podział na dwie grupy - zwolenników i przeciwników Kukminbu, co 
było wyrazem panującego rozbicia na szczytach władzy. 

Grupa zwolenników Kukminbu składała się z wyrazicieli sił 
konserwatywnych, którzy absolutyzowali istniejący kurs działania, 
obowiązujący od dziesięciu lat w Armii Niepodległości, zaś do grupy, 
występującej przeciwko Kukminbu zaliczali się wyznawcy nowatorskich 
metod działania, odrzucający dotychczasowy kurs i poszukujący nowej linii. 
Działacze, wywodzący się z tej drugiej grupy wyrażali życzliwość wobec sił 
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komunistycznych, podejmowali próby współpracy z nimi. Imperialiści 
japońscy uznawali ich, jako tzw. trzecią siłę. Oznaczało to, że siły te są 
wyrazicielami nowej, pośredniej _drogi, usytuowanej między nacjonalizmem 
a komunizmem. Powstanie w łonie nacjonalistycznego ruchu tego rodzaju 
"trzeciej siły", jak grupa przeciwników Kukminbu, świadczyło o tym, że 
dążenie do skierowania tego ruchu w stronę ruchu komunistycznego, weszło 
w stadium realizacji. 

W następstwie konfrontacji między tymi dwoma grupami rozbita została 
jedność Armii Niepodległości, powstał zamęt w samym ruchu 
nacjonalistycznym. 

Kompanie Armii Niepodległości rozlokowane były głównie we wsiach, 
na równinie, gdzie nie było dogodnych warunków do prowadzenia wojny 
typu partyzanckiego. Marne było ich uzbrojenie, rozluźniona dyscyplina, 
panował niski poziom wyszkolenia bojowego, nie układały się, tak jak trzeba, 
stosunki z masami. 

Armia Niepodległości staczała się nieuchronnie po równi pochyłej ku 
swemu upadkowi. Jakże odległe wydawały się być jej złote czasy rozkwitu w 
początkach lat dwudziestych, kiedy zdolna była rozbijać w proch i pył 
potężne wojska japońskich imperialistów w bojach w Czongsanli4 i 
Bongogol5. 

Kiedy byłem w Wancynmynie, uczestnicząc w Zjeździe Młodzieżowej 
Federacji Południowej Mandżurii, rozmawiałem z Hyon Muk Gwanem na 
temat ugrupowania Kukminbu. Zapytałem go: 

- Czy wierzycie w to, że siłami, jakimi dysponuje Kukminbu można 
prowadzić walkę z Japończykami i odnieść zwycięstwo? 

Właściwie mówiąc, zadałem mu takie pytanie dlatego, iż zauważyłem, że 
nie przechwalał się tym zbytnio. Chciałem poprostu pobudzić go do 
wypowiedzi. 

- Jak można tu mówić o zwycięstwie? - odpowiedział. - Będziemy 
trzymać się tego kursu, a potem jak nam inne mocarstwa pomogą - to 
zwyciężymy. 

Po tej odpowiedzi poczułem się tak, jakby mnie ktoś uderzył obuchem po 
głowie. "Czy może uchodzić za mężną i odważną taka armia, która walczy 
bez wiary w zwycięstwo i liczy tylko ślepo na pomoc ze strony innych 
mocarstw?!" - pomyślałem. 

Pół żartem powiedziałem: 
- A może przekazalibyście całe uzbrojenie Kukminbu nam? Jeśli nam 
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oddacie wszystką swą broń, wypędzimy Japończyków w ciągu trzech-
czterech lat. 

Wówczas można jeszcze było stroić sobie takie żarty, ponieważ nie 
stosowano wtedy terroru wobec członków przygotowawczej komisji zjazdu. 
A tak w ogóle: Hyon Muk Owan nie obrażał się z powodu moich żartów 
nigdy, nawet w latach zamieszkiwania w Kirinie. 

I tym razem nie odpowiedział nic, tylko uśmiechnął się z lekka. Pomyślał 
sobie - być może - iż porażony jestem naiwnymi fantazjami. 

Taka armia, jak armia Kukminbu miałaby zapewne trudności w bronieniu 
swej własnej egzystencji. Postanowiliśmy więc stworzyć armię nowego typu. 

Byłem przekonany, że tylko walka zbrojna, kierowana przez komunistów 
może stać się najbardziej skuteczną i rewolucyjną formą prowadzenia wojny 
oporu przeciwko Japończykom. Stać się tak może dlatego, ponieważ tylko 
komuniści potrafią zjednoczyć w swoich siłach zbrojnych robotników, 
chłopstwo i inne, ożywione duchem patriotyzmu, szerokie kręgi ludzi, 
nienawidzących Japończyków. Tylko komuniści, aż do samego końca, zdolni 
są prowadzić z całą odpowiedzialnością świętą wojnę zbrojną, kierując się 
naukową taktyką i strategią, najpełniej odzwierciedlającą interesy mas, a tym 
samym - tylko komuniści potrafią doprowadzić do totalnego zwycięstwa 
rewolucji w Korei. 

Imperialistyczna Japonia, którą powinniśmy obalić, była nowym 
militarnym mocarstwem, które bez wysiłku odniosło zwycięstwa w dwóch 
wojnach (1894-1895): japońsko-chińskiej i japońsko-rosyjskiej. Pokonała ona 
dwa mocarstwa, które pod względem terytorialnym były od niej kilkadziesiąt 
razy większe. Nie było łatwo pokonać takie mocarstwo i odebrać mu 
zagrabiony kraj. 

Obalić japoński imperializm oznaczało zwyciężyć znaną całemu światu 
potęgę militarną Japonii, przezwyciężyć jej fanatycznego samurajskiego 
ducha, wyjść zwycięsko z wojny na wyniszczenie przeciwko całemu 
ludzkiemu, materialnemu i finansowemu potencjałowi nowej Japonii, który 
został zgromadzony w ciągu 70 lat po restauracji Mejdzi. 

Myśleliśmy, że w ciągu trzech-czterech lat, od chwili podjęcia zbrojnej 
walki, potrafimy zadać Japonii druzgocący cios. Takie śmiałe i górnolotne 
zamysły mogły zapewne zrodzić się tylko w młodzieńczych 
rozgorączkowanych głowach. Gdyby japońska soldateska wiedziała o 
naszych pomysłach - to na pewno uznałaby to za powód do 
niepohamowanego śmiechu. 
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Gdyby mnie ktokolwiek zapytał o to, czy istniały jakieś gwarancje dla 
takiej pewności - to nie potrafiłbym ani jednego słowa znaleźć na udzielenie 
odpowiedzi. Jakie moglibyśmy dawać gwarancje, nie mając nic - oprócz 
gołych rąk?! Ożywiało nas tylko uczucie patriotyzmu i młodzieńcza 
zapalczywość. Myśleliśmy, że można Japonii zadać klęskę w ciągu trzech-
czterech lat nie dlatego, że nie docenialiśmy jej potęgi, lecz dlatego, że 
uważaliśmy, iż nasz szlachetny patriotyzm silniejszy jest od nich samych. 
Jeśli już mówić o jakiejkolwiek gwarancji - to jedynie w tym znaczeniu, że 
dysponowaliśmy siłą dwudziestomilionowej masy naszego ludu. Istniało w 
nas przekonanie, że można wywalczyć niezawisłość kraju, jeśli te, 
niezawodnie przygotowane dwudziestomilionowe masy powstaną wszędzie 
do walki z japońską armią i policją. 

Oto dlaczego uważaliśmy, że trzeba zbudować trwałe i mocne 
fundamenty w masach, aby podjąć masową i zakrojoną na wielką skalę walkę 
zbrojną. 

W takich to warunkach przyoblekać się zaczął a w realne kształty również 
idea stworzenia zjednoczonego antyjapońskiego frontu narodowego. 

Po raz pierwszy uświadomiłem sobie potrzebę organizacji, gdy znalazłem 
się na uczelni "Hwasong Uisuk " , a w okresie Powstania Ludowego 1 Marca 
po raz pierwszy odczułem siłę narodu i mocno wryło się to w moim sercu. 

W dniach pobytu w Kirinie zrodziło się we mnie głębokie postanowienie, 
iż pójdę w sam gąszcz - w głąb mas ludowych, będę zbierał ich rozproszone 
siły i dokonam rewolucji, opierając się na ich potędze. 

Nie było innego sposobu uwolnienia się z kajdan ucisku kolonialnego, jak 
tylko zorganizowanie ogólnonarodowego ruchu oporu, w drodze 
zmobilizowania na powszechną skalę dwudziestu milionów Koreańczyków. 
W czysto klasowej rewolucji rola siły napędowej przypada robotnikom i 
chłopstwu. Jednak nasza rewolucja miała charakter antyfeudalnej i 
antyimperialistycznej rewolucji. Jej siłą wiodącą mogły stać się - obok klasy 
robotniczej i chłopstwa – także ucząca się młodzież, inteligencja, ożywione 
duchem patriotyzmu duchowieństwo i burżuazja narodowa. Pryncypium w 
naszej pracy stał się postulat, aby doprowadzić do zjednoczenia i 
zmobilizowania wszystkich antyjapońskich sił patriotycznych, szczerze 
pragnących wyzwolenia narodu. 

Kiedy zaproponowaliśmy przyjęcie takiej linii politycznej, jako 
wytycznej naszej działalności, to niektórzy ludzie kręcili tylko głowami, 
mówiąc, że podobnego stanowiska na próżno byłoby szukać u klasyków. 
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Ludzie tacy uznali próby komunistów zawiązania sojuszu z innymi 
warstwami społeczeństwa - poza robotnikami i chłopami – za zwykłą chimerę. 
Uważali oni, że nie wolno iść ręka w rękę z duchowieństwem i 
przedsiębiorcami. Wychodząc z takiego założenia, frakcja Hwajopha6 
zwolniła ze stanowiska kierownika Biura Mandżurskiego Komunistycznej 
Partii Korei Kim Czhana za to, że utrzymywał on w swoim czasie kontakty z 
niektórymi działaczami Kukminbu. 

Niemało było także wśród nacjonalistów ludzi, którzy chłodno odnosili 
się do komunistów. Wewnątrz ruchu komunistycznego nacjonalizm był 
czymś zakazanym, zaś w obozie nacjonalistycznym zakazany był komunizm. 
Podejście takie wyrządziło duże szkody, przywiodło do rozbicia sił narodu na 
dwa obozy: komunistyczny i nacjonalistyczny. Wywoływało to ból w sercach 
wszystkich rozumnych ludzi. Dzięki wysiłkom takich właśnie ludzi, około 
połowy lat dwudziestych, w kraju naszym rozwinął się ruch na rzecz współ-
działania obu obozów - komunistycznego i nacjonalistycznego. Ziarna 
zasiane przez ten ruch wydały plon. W 1927 roku założone zostało 
Towarzystwo Singanhwe. Powstanie tego towarzystwa było swego rodzaju 
wydarzeniem, które dowiodło, że komuniści i nacjonaliści, mimo różnicy 
ideałów, mogą w interesie narodu zespolić się w jedną całość. Masy ludowe 
powitały to z zadowoleniem. 

W następstwie jednak nieustannie prowadzonej przez japońskich 
imperialistów wywrotowej działalności i bezpośredniego aktu dywersji 
przekupionych przez nich reformistów, towarzystwo to w 1931 roku 
zmuszono do samorozwiązania się. 

Gdyby oba obozy zostały połączone na nadrzędnym gruncie patriotyzmu, 
to nie doszłoby tak szybko do upadku, mimo wewnętrznych i zewnętrznych 
prób wzniecania intryg i siania niezgody. 

Ubolewaliśmy niezmiernie, że w wyniku rozwiązywania Singanhwe, 
współpraca przedstawicieli obu nurtów ideowych: komunizmu i nacjo-
nalizmu, osiągnięta w wyniku ogromnych starań została zerwana. 

Nie osiągnie się prawdziwej współpracy, gdy absolutyzuje się wyłącznie 
ideały, a nie naród, który stawiać należy ponad wszystkim. Jeśli uznać sprawę 
wyzwolenia narodu za główną i najważniejszą przesłankę działania, to można 
w imię tego szczytnego celu - iść ręka w rękę ze wszystkimi warstwami 
społecznymi, stawiającymi sobie ten sam cel. Taka była moja opinia w owym 
czasie. 

Z takich właśnie pozycji wychodząc, współpracowaliśmy po wyzwoleniu 
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kraju z Kim Gu, będącym przez całe życie na wojennej stopie z komunistami, 
a obecnie, odwołując się do rozumu wszystkich współrodaków, apelujemy 
wciąż do nich o urzeczywistnienie wielkiej konsolidacji narodu. Kiedy 
dokona się wielka konsolidacja narodu - to izolowane zostaną już tylko obce 
siły i zdrajcy Ojczyzny. 

Wielka konsolidacja narodowa - to nasze najszlachetniejsze i najwyższe 
zadanie. To nasza misja. Dlatego z serdecznością, właściwą dla 
współrodaków, powitaliśmy radośnie Czwe Hong Hi i Czwe Dok Sina7, gdy 
odwiedzili Phenian. Nie zadawaliśmy pytań na temat ich przeszłości, chociaż, 
jak wiadomo, przeżyli oni całe swoje życie na przedniej linii 
antykomunistycznego frontu, z karabinami, których lufy wymierzone były 
przeciwko nam. 

Wówczas to powiedziałem do Czwe Dok Sina: 
- Podobnie, jak ludzie żyjący na Północy, tak samo mieszkańcy Południa 

powinni myśleć o sprawie zjednoczenia kraju, stawiając naród zawsze na 
pierwszym miejscu. Jedynie tylko wtedy, gdy istnieje naród, mogą 
występować takie zjawiska, jak pojęcie walki klas i różne idee. Jaki pożytek 
byłby z komunizmu, nacjonalizmu, czy wiary w "Boga", gdyby zabrakło 
narodu? 

Kiedy przed przeszło 60 laty wypracowywaliśmy w Kałunie linię 
antyjapońskiego zjednoczonego frontu narodowego, zwracaliśmy się z tym 
samym apelem. 

W polityce musi dominować rozległy zasięg horyzontów myślowych, a 
polityk powinien mieć szerokie poglądy i tolerancję. Jeśli polityka nie 
rozporządza wszechstronnością i dalekowzrocznością horyzontów - nie 
przyciągnie ku sobie ludzi. Jeśli zaś politykowi zabraknie tolerancji, 
wielkoduszności i otwartego umysłu - ludzie odwrócą się od niego. 

W naszym referacie wyłożone zostały takie kwestie, jak zagadnienie 
tworzenia partii, charakter i zadania rewolucji koreańskiej oraz pryncypialna 
postawa, która powinna obowiązywać komunistów koreańskich w ich walce. 

Kiedy przygotowałem już projekt referatu, przekazałem go do 
przedyskutowania czołowym kadrowym działaczom Komunistycznego 
Związku Młodzieży i Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, którzy 
przybyli na naradę w Kałunie z różnych rejonów. Wyłaniające się problemy 
staraliśmy się zwykle omawiać w ciągu dnia pracy, na skraju pola lub też 
siadając w zaroślach, porośniętych wierzbami, w pobliżu niewielkiego 
ruczaju Ukaihe. Wieczorami zaś w dyżurce szkoły Czinmyong poddawaliśmy 
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już pod pogłębioną dyskusję poglądy i poszczególne kwestie, jakie 
poruszaliśmy w ciągu dnia. 

W toku takiej dyskusji można było usłyszeć wiele interesujących opinii 
odnośnie rozmaitych praktycznych problemów. 

Na początku rozgorzała dyskusja na temat: jak należy określić charakter 
rewolucji koreańskiej? Wiele sporów wywołało sformułowane w referacie 
określenie, mówiące o antyimperialistycznej i antyfeudalnej demokratycznej 
rewolucji. W samym centrum debaty znalazło się pytanie: czy nowa definicja 
charakteru antyimperialistycznej i antyfeudalnej demokratycznej rewolucji, 
której na próżno szukać u klasyków i która dotychczas nie pojawiła się w 
żadnym innym kraju, nie jest sprzeczna z uniwersalnymi zasadami i prawami 
rewolucji. Młodzież owych czasów uważała, że poza rewolucją burżuazyjną i 
rewolucją socjalistyczną, nie ma takiej rewolucji, która zmieniłaby 
współczesną historię. Ale oto pojawiło się nowe pojęcie, nie korespondujące 
ani z definicją rewolucji socjalistycznej, ani też burżuazyjnej, a nazwano to 
pojęcie: antyimperialistyczną i antyfeudalną demokratyczną rewolucją. 
Zrozumiałe więc było, że znalazło się pytanie dotyczące tego pojęcia. 

Zdefiniowanie przez nas charakteru rewolucji koreańskiej, jako 
antyimperialistycznej i antyfeudalnej demokratycznej rewolucji było 
konkluzją, wyciągnięciem wniosków z oceny ukształtowanych w naszym 
kraju współzależności klasowych i wyłaniających się przed naszą rewolucją 
zadań. Najbardziej aktualnym zadaniem rewolucyjnym narodu koreańskiego 
była kwestia, jak obalić japoński imperializm, zlikwidować stosunki feudalne, 
skuwające nasz naród i urzeczywistnić demokrację w kraju. Korzystając z 
nauk, jakich dostarcza analiza tych faktów, zdefiniowaliśmy charakter 
rewolucji koreańskiej, jako rewolucji antyimperialistycznej, antyfeudalnej i 
demokratycznej. 

Można dopuścić się błędu dogmatyzmu, jeśli przy definiowaniu 
charakteru rewolucji na siłę dopasowuje się ją do wzorców i szablonów, 
stworzonych przez innych. Za punkt wyjścia traktować należy zawsze nie 
szablony, lecz konkretną realną rzeczywistość. Jeżeli nawet w klasyce nie ma 
takiej formuły i w doświadczeniu innych nie występuje takie ustalenie, czy 
określenie, to - mimo wszystko – gdy sformułowanie jest w sposób naukowy 
uzasadnione i odpowiada realnym warunkom swojego kraju, komuniści 
powinni akceptować je bez najmniejszego wahania. Oto jest twórcze 
podejście do marksizmu - leninizmu. 

Kiedy właśnie w ten sposób wyjaśniłem i uzasadniłem to, dlaczego 
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zdefiniowałem rewolucję koreańską, jako antyimperialistyczną i antyfeudalną 
demokratyczną rewolucję, delegaci oświadczyli, że zrozumieli wszystko i 
gorąco poparli to sformułowanie. 

Najbardziej ożywioną dyskusję wywołała sprawa tworzenia an-
tyjapońskiego jednolitego frontu narodowego. W owym czasie zagadnienia, 
dotyczące strategii jednolitego antyjapońskiego frontu narodowego uchodziły 
w powszechnym odczuciu za problem kontrowersyjny, który trudno jest 
zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia omawiać w 
otwartych dyskusjach. Niektórzy ludzie z Kominternu hurtem 
zakwalifikowali zwolenników polityki jednolitego frontu do kategorii 
reformistów, odwołując się - w swojej argumentacji - do niepowodzeń, jakie 
towarzyszyły współpracy między Kuomintangiem a Komunistyczną Partią 
Chin. W następstwie tego również wśród nas wielu odnosiło się do tego 
zagadnienia przeważnie z pewnego rodzaju ostrożnością. 

W warunkach takich na wystąpienie z propozycją polityki jednolitego 
frontu narodowego, jako linii działania mógł sobie pozwolić tylko ktoś 
obdarzony wielką odwagą, ponieważ propozycja takiej linii uznana byłaby za 
otwarte wyzwanie wobec stanowiska Kominternu. 

Wtedy to ze strony towarzyszy padło bardzo wiele pytań. 
- Czy syn obszarnika - właściciela ziemskiego może popierać rewolucję? 

Jak w takim przypadku go traktować? 
- Jak odnosić się do kapitalisty, który nie szczędzi dużych sum pieniędzy 

na fundusz niepodległości, oraz kieruje na rzecz Armii Niepodległości 
ogromną pomoc materialną, a jednocześnie nie chce mieć nic wspólnego z 
komunistami? 

- Jeśli kierownik urzędu gminnego pozostaje w dobrych stosunkach 
zarówno z miejscową ludnością, jak i Japończykami, to czy można 
podobnych ludzi przyciągać do rewolucji? 

Na takie pytania odpowiedziałem krótko: trzeba oceniać ludzi głównie na 
podstawie nastawienia ideologicznego każdego człowieka. 

Nasze poglądy z owych czasów nabrały realnego, konkretnego kształtu w 
10-punktowym Programie Ligi Odrodzenia Ojczyzny, a po wyzwoleniu kraju 
stały się składnikiem 20-punktowego Programu Politycznego, uznanego za 
wytyczne linii politycznej państwa. 

Słuszność polityki, postulującej stworzenie jednolitego antyjapońskiego 
frontu narodowego, nakreślonej przez nas w Kałunie, potwierdziły realia 
życia w przyszłości. 
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Opinie towarzyszy stały się wielką pomocą w udoskonaleniu zakończenia 
referatu. 

Narada w Kałunie została otwarta oficjalnie wieczorem 30 czerwca 1930 
roku. 

Towarzysze z Kałunu przygotowali miejsce narady w sali klasowej w 
szkole Czinmyong. N a podłodze rozłożyli słomiane maty, u sufitów 
rozwieszono lampy naftowe. 

Pierwszego dnia narady wysłuchano mojego referatu. Poczynając od 
drugiego dnia, delegaci - pomagając miejscowym chłopom w pracy na polu - 
prowadzili wśród nich - w mniejszych lub większych grupach, nad brzegiem 
ruczaju i w pobliskich zaroślach porośniętych wierzbami, dyskusje wokół 
problemów realizacji zadań, nakreślonych w referacie. Jak z tego widać, 
metoda prowadzenia zebrania była bardzo oryginalna. 

Mogliśmy nasze dyskusje prowadzić w spokoju, bez zakłóceń, ponieważ 
na straży naszego bezpieczeństwa czuwali członkowie organizacji 
rewolucyjnych w Kałunie. 

Wydatnie pomagali w ochranianiu naszej narady członkowie Dziecięcych 
Korpusów Ekspedycyjnych. 

Imperialiści japońscy wywąchali bowiem, że duża grupa młodych 
komunistów ma spotkanie gdzieś w centralnej części Mandżurii. 

W związku z tym natychmiast skierowali wielu tajnych agentów do 
powiatów Czangczun, Huaidek i Yiton, które były areną naszej działalności. 
Wśród tajnych agentów byli również tacy, którzy dysponowali moją 
fotografią i przepytywali mieszkańców, usiłując trafić na mój ślad. 

Na podstawie doniesień szpiclów z japońskiego konsulatu w Mandżurii 
oraz agentów z departamentu policji w urzędzie generalnego gubernatorstwa 
w Korei, japońscy imperialiści zorientowali się, że w Kirinie i w innych 
rejonach Mandżurii aktywizują swoje siły i wpływy komuniści nowej 
generacji, którzy - w odróżnieniu od swych poprzedników starszego 
pokolenia - posługują się innymi metodami działania i kierują się odmienną 
linią polityczną. Doniesienia te wywołały w nich poważne zaniepokojenie. 
Usiłowali deptać nam po piętach w celu aresztowania członków naszego 
kierowniczego jądra. Najwidoczniej uznali, że tym razem mają do czynienia 
nie ze zwykłym przeciwnikiem, biorąc chociażby pod uwagę fakt, iż bez 
niepotrzebnego rozgłosu zbudowaliśmy szeroki fundament i zapuściliśmy 
korzenie głęboko w gąszczu mas. 

W tym czasie w Kałunie Kim Won U, który odpowiedzialny był za 
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bezpieczeństwo, mając w swojej dyspozycji członków Dziecięcych 
Ekspedycji i Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, skutecznie 
ochraniał wieś. Niepostrzeżenie wychodził z sali posiedzeń na dwór i 
dokonując lustracji całej okolicy, sprawdzał jednocześnie stan i skuteczność 
ochrony. Kiedy zajęcia moje przeciągały się, nie mogłem wrócić na stancję i 
całą okrągłą noc przesiadywałem w salce klasowej szkoły Czinmyong, Kim 
Won U nigdy nie odstępował mnie, czuwał na ulicy na straży naszego 
bezpieczeństwa. Niekiedy częstował nas w nocy kartoflami, świeżo przezeń 
upieczonymi na palenisku piecyka w dyżurce szkolnej. 

Kim Won U wniósł wielki wkład w umacnianiu naszych wpływów w 
Kałunie, Gujuchu, Wujiazi i w innych miejscowościach. Wiele dokonał także 
w Kirinie, uczestnicząc w działalności ruchu skupiającego młodzież szkolną. 

Na wiosnę 1928 roku skierowaliśmy Kim Won U z zadaniem 
prowadzenia pracy wychowawczo-oświatowej wśród mieszkańców wsi, 
położonych w okolicach Czangczunu. Pracował wówczas jako nauczyciel w 
czinmyongskiej szkole w Kałunie. Był wędrownym wychowawcą młodzieży, 
docierając do naj odleglejszych miejsc w Kałunie i w Gujuchu. Od wiosny 
1930 roku pomagał w pracy Czha Gwang Su, czynnie uczestniczył w 
przygotowaniach towarzyszących tworzeniu Koreańskiej Armii 
Rewolucyjnej. Kim Won U miał bardzo ujmującą osobowość i piękną twarz. 
Pewnego razu wysłaliśmy Kima w przebraniu kobiecym wraz z Hyon Gjun, 
jako "parę małżeńską": męża i żonę do pracy podziemnej. 

Po zorganizowaniu Koreańskiej Armii Rewolucyjnej, Kim Won U wiele 
podróżował do różnych miejscowości w poszukiwaniu źródeł zakupu broni i 
został aresztowany przez wroga. Przesiedział w więzieniu parę lat. 
Niezachwiany w swoich przekonaniach ideowych, potrafił niezłomnie 
walczyć nawet za kratami. 

W okresie powojennym (po trzyletniej Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyzny 
1950-1953), w warunkach złożonej sytuacji w kraju i poza nim, Kim Won U 
daleko na peryferiach walczył w obronie linii politycznej partii i został 
zamordowany przez frakcjonistów. Wtedy frakcjoniści wszelkimi dostępnymi 
metodami, knując intrygi i ciemiężąc ludzi oddanych partii, dążyli do ich 
zniszczenia. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało: Byon Muk Song. 

Kałun przekształcił się w niezawodną bazę naszej działalności, stał się 
rewolucyną wsią dla realizacji naszych idei, głównie dzięki uporczywej pracy 
Kim Won U, Kim Ri Gapa, Czha Gwang Su, Kim Hyoka i innych 
komunistów młodego pokolenia. Nie szczędzili oni tytanicznych wręcz 
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wysiłków w imię rozszerzania w tej wsi naszych wpływów. 
We wcześniejszych czasach, kiedy jeszcze nie docieraliśmy do tej 

miejscowości, jej mieszkańcy trwali w nieustającej wrogości wzajemnej. 
Doszło kiedyś do tego, że podzielili się na dwie grupy: tych z "południa" i 
tych z "północy". Pewnego razu wrogość ta eksplodowała bijatyką, a 
powodem jej był spór o wodę z ruczaju Ukaihe. Kiedy "południowcy" 
przegrodzili ów ruczaj, chcąc wykorzystać jego wody do zraszania pól, 
mieszkańcy "północy" przybiegli z łopatami i zniszczyli tamę, utrzymując, że 
z jej powodu usychają plony na ich polach ryżowych. Nawet dzieci poróżniły 
się między sobą i nie bawiły się razem. 

Kim Hyok, Kim Won U, Kim Ri Gap i Czang So Bong dokładali wiele 
wysiłków w celu poprawy tej sytuacji. Nakłonili mieszkańców, aby 
zaprzestali awantur. Stworzyli w Kałunie kilka masowych organizacji, 
założyli szkołę i zaprowadzili bezpłatne w niej nauczanie. 

Wieczorem 2 lipca delegaci ponownie zebrali się w pokoju lekcyjnym w 
szkole Czinmyng i kontynuowali naradę. Późnym wieczorem zostały one 
zakończone uchwaleniem oświadczenia. 

Gdy narada zbliżała się ku końcowi Czha Gwang Su, który jej 
przewodniczył, powstał zza stołu prezydialnego i wygłosił płomienne 
przemówienie. 

Był to człowiek o niezwykle płomiennym, wesołym usposobieniu. Z tego 
powodu pozyskał sobie opinię towarzyskiego i aktywnego. Nigdy nie tracił 
rozsądku, nawet wtedy, gdy go coś bardzo poruszyło, c:zy oburzyło. Na 
odwrót, potrafił czarować ludzi pełnym namiętności, kunsztownym językiem. 
Odznaczał się - jak rzadko - zadziwiającym charakterem. 

- Kiedy wszyscy ludzie, bijąc się w piersi, utyskują, że komuniści Korei 
ponieśli krach, my, tutaj - w Kałunie uroczyście proklamowaliśmy nowy, 
historyczny początek rewolucji koreańskiej. To wydarzenie, podobne do bicia 
dzwonów, do światła jutrzenki, jest wezwaniem, skierowanym do 
komunistów koreańskich, aby stanęli do czynu na nowej niwie. Towarzysze, 
nie zwlekając ani chwili, chwycimy za broń i staniemy do decydującego boju 
na śmierć i życie przeciwko japońskiemu imperializmowi - wykrzyknął, 
wznosząc do góry swą pięść. 

Po wysłuchaniu jego przemówienia wszyscy zaczęliśmy skandować 
okrzyki radości i zaśpiewaliśmy "Hymn Rewolucji" 

Mogliśmy proklamować w Kałunie wytyczenie nowej drogi dla rewolucji 
koreańskiej dzięki temu, że jeszcze za czasów naszej działalności w ruchu 

 49



młodzieżowym i uczniowskim w Kirinie usankcjonowaliśmy swoje własne 
stanowisko i stosunek do koreańskiej rewolucji oraz utorowaliśmy nową 
drogę do komunistycznego ruchu, a ja w dopiero co opublikowanej pracy, 
zatytułowanej "Droga koreańskiej rewolucji" przedstawiłem te idee i 
zapatrywania, które rozpracowywałem w dniach walki, udoskonalałem zaś w 
więzieniu. 

To one właśnie stały się polityczną linią naszej rewolucji i jej kierowniczą 
ideologią. 

Można powiedzieć, że w artykule tym znalazły swoje odbicie - wyraziste, 
niczym czerwona nić - idee Dżucze. 

W miarę upływu czasu, idee te ulegały nieprzerwanemu  rozwojowi i 
doskonaleniu: w toku trudnej, złożonej praktycznej walki - w antyjapońskiej 
rewolucyjnej walce i na różnych etapach rewolucji. Dziś te idee stanowią 
jednolitą myśl filozoficzną ze zharmonizowanym systemem idei, teorii i 
metod. 

Po wyzwoleniu kraju podkreślaliśmy ze szczególnym naciskiem 
konieczność ustanowienia zasad Dżucze w okresie powojennym, gdy podjęta 
została budowa fundamentów socjalizmu. 

W 1955 roku, przemawiając do pracowników partyjnej propagandy i 
agitacji, podkreślałem, że rzeczą niezbędną jest przezwyciężenie służalczości 
i dogmatyzmu, a zarazem konieczne jest ustanowienie Dżucze. Przemówienie 
to zostało opublikowane pod tytułem ,,0 wykorzenieniu dogmatyzmu, 
formalizmu i ustanowieniu Dżucze w pracy ideologicznej". 

Korzystając z dogodnych okazji, niejednokrotnie również w późniejszym 
czasie, poruszałem ten temat, podkreślając konieczność ustanowienia zasad 
Dżucze. 

W rozmowach z obcokrajowcami wielokrotnie wyjaśniłem istotę idei 
Dżucze oraz historię ich powstania, proces wcielania w życie tych idei. 

Nie zamierzałem wszelako systematyzować i uogólniać ich w jednej 
książce. Byłem zadowolony tylko z tego, że naród nasz postrzega i rozumie te 
idee, uznając je za słuszne, a także, że realizuje je w swojej rewolucyjnej 
praktyce. 

Później sekretarz KC PPK Kim Dżong II usystematyzował te idee 
wszechstronnie i ogłosił w artykule pod tytułem ,,0 ideach Dżucze". 

Po kałuńskiej naradzie, prowadząc antyjapońską walkę zbrojną, 
nabraliśmy przekonania co do słuszności naszej linii, nakreślonej podczas tej 
narady. Wrogowie porównywali nas do "kropli w morzu", wszelako za nami 
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był ocean - naród ze swą niewyczerpaną siłą. Ilekroć wytyczaliśmy jakąś linię, 
naród łatwo pojmował i przyswajałją sobie, jako swoje własne przekonanie, 
okazywał nam swą pomoc materialną, duchowe poparcie. Kierował do 
naszych szeregów dziesiątki tysięcy swoich synów i córek, braci i sióstr. 

W ciągu ponad 15 lat mogliśmy prowadzić wojnę z uzbroj onym po zęby, 
silnym wrogiem w Mandżurii, gdzie mróz osiągał 40 stopni poniżej zera. 
Zwyciężyliśmy dzięki temu, że mieliśmy potężną twierdzę - naród i 
bezbrzeżny ocean - masy ludowe. 

 
4. Pierwsza organizacja partyjna - Związek 

Towarzyszy Konsol 
 
3 lipca 1930 roku, następnego dnia po naradzie w Kałunie, powołaliśmy 

do życia partyjną organizację nowego typu. O tym fakcie mówiło się już parę 
lat wcześniej. Również moje przemówienie z tej narady ujrzało światło 
dzienne. 

Wiadomo wszystkim, że partia odgrywa rolę sztabu w rewolucji i od roli 
partii zależy los rewolucji. Jeśli rewolucja jest lokomotywą historii, to partia 
jest lokomotywą rewolucji. Dlatego rewolucjoniści, poświęcając sprawom 
partii tak wiele starania, wkładają całe serce w sprawę jej tworzenia i 
umacniania. 

Fakt, że Marks założył Ligę komunistów i wydał "Manifest 
Komunistyczny" jako początek swej praktycznej walki, zaraz po 
zdefiniowaniu teorii naukowego komunizmu, jest obecnie uznawany, jako 
jedno z jego największych dokonań. Dzieje się tak dlatego, że misja i rola, 
jakie ma do spełnienia partia w walce komunistów o transformację świata, są 
bardzo ważne. Można powiedzieć, że różnorakie oportunistyczne i 
reformistyczne tendencje, które pojawiły się w międzynarodowym ruchu 
komunistycznym i w ruchu robotniczym wynikały - w ostatecznym rachunku 
- z błędnego pojmowania i z fałszywego stanowiska zajmowanego odnośnie 
partii. 

Spośród wszystkich epokowych zmian, jakie aż do naszych dni dokonały 
się na całym świecie dzięki komunistom już od chwili pojawienia się 
komunizmu na arenie ruchu robotniczego, jako nowej myśli owych czasów, 
nie ma niczego, co nie byłoby związane ze szlachetną nazwą partii. 

W celu urzeczywistnienia zadań, wytyczonych na naradzie w Kałunie, 
przystąpiliśmy przede wszystkim do pracy nad stworzeniem organizacji 
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partyjnej. 
Po tym, jak dotarła do nas wiadomość o wykluczeniu Komunistycznej 

Partii Korei z Kominternu, postanowiliśmy - podejmując decyzję o 
stworzeniu partii nowego typu - dołożyć wszelkich wysiłków w celu 
znalezienia dróg realizacji. 

W naszym kraju partia komunistyczna powołana została do życia w 
kwietniu 1925 roku. Fakt, że w Korei, w której, jak w grobowcu, pogrzebane 
były wszelkie prawa i swobody działalności politycznej, powstała partia 
komunistyczna zgodnie ze światowymi tendencjami, kiedy w różnych krajach 
pojawiały się jedna za drugą partie polityczne, nadające sobie szyld 
obrońców interesów klasy robotniczej i pociągające za sobą masy ludowe, 
świadczył o czujności i o bogactwie politycznej wrażliwości Koreańczyków 
wobec nowego ideowego prądu i tendencji owych czasów. 

Powstanie Komunistycznej Partii Korei było nieuniknionym następstwem 
i wytworem prawidłowości rozwoju ruchu robotniczego i narodowo-
wyzwoleńczego w Korei. 

Od chwili swego powstania Komunistyczna Partia Korei szerzyła idee 
socjalistyczne wśród robotników, chłopów, wśród szerokich warstw mas 
ludowych i - stając na czele ruchu robotniczego - zapisała w historii kraju 
nową kartę, poświęconą walce narodowo-wyzwoleńczej pod przywództwem 
komunistów. 

W okresie istnienia Komunistycznej Partii Korei komuniści koreańscy, 
stając na czele potężnych wystąpień, jak demonstracja 10 czerwca, 
zamanifestowali ducha narodu i - działając we współpracy z nacjonalistami - 
stworzyli masową organizację – Towarzystwo Singanhwe. Dzięki temu 
wnieśli swój wkład do dzieła umocnienia zwartości antyjapońskich sił 
patriotycznych. 

Powstanie Komunistycznej Partii Korei i rozwój ruchu robotniczego, 
chłopskiego oraz ruchu masowego, obejmującego inne rozliczne warstwy 
ludności pod jej kierownictwem, było wydarzeniem historycznym, które 
zapoczątkowało ruch komunistyczny w naszym kraju, a to z kolei stało się 
określonym bodźcem dla ruchu narodowo-wyzwoleńczego. 

Wszelako w następstwie krwawych represji ze strony japońskich 
imperialistów oraz w efekcie wzajemnego podgryzania się rozmaitych frakcji 
na szczytach władzy, Komunistyczna Partia Korei przestała istnieć jako 
zorganizowana siła w 1928 roku. 

Na swoim VI Kongresie, który odbył się latem 1928 roku, Komintern 
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oświadczył o wycofaniu uznania dla Komunistycznej Partii Korei. Było to 
równoznaczne z wydaleniem Komunistycznej Partii Korei z szeregów 
Międzynarodówki Komunistycznej. 

Oczywiście, że w warunkach istnienia Komunistycznej Partii Korei nie w 
smak nam były uprawiane przez jej kierownictwo frakcyjne walki. Jednakże 
wiadomość o wykluczeniu nawet takiej partii z szeregów Kominternu 
przyjęliśmy z uczuciem palącej krzywdy i wstydu. Zasmucała nas wówczas 
ta decyzja Kominternu. Od owego czasu ja osobiście, mimo że byłem wtedy 
jeszcze młody i nie miałem za sobą zbyt wielkiego doświadczenia w ruchu 
komunistycznym, pomyślałem o tym, że samodzielnie rozwinę walkę o 
stworzenie partii nowego typu. 

Na drodze do stworzenia, niczym nie splamionej, czystej partii nowego 
typu trzeba było przezwyciężyć wiele różnorakich trudności i przeszkód. 

Największą przeszkodę stanowiło sekciarstwo, które po dawnemu 
utrzymywało się w szeregach ruchu komunistycznego. Ponieważ frakcjonizm 
nie został wyeliminowany, komuniści z wcześniejszych roczników 
opowiadając się za odbudową partii, nie występowali w jednolitym zwartym 
szyku, lecz jako przedstawiciele wielu frakcji, rozbitych na najrozmaitsze 
kierunki. 

Po wykluczeniu Komunistycznej Partii Korei z Kominternu, komuniści 
naszego kraju rozwijali aktywnie ruch na rzecz odrodzenia partii w kraju i 
poza jego granicami. Na skutek jednak bezlitosnych represji i obstrukcyjnych 
intryg ze strony japońskich imperialistów żadnej z frakcji nie udało się 
osiągnąć sukcesu w próbach jej odbudowy. Ugrupowania Hwajopha i 
Emelpha8 zrezygnowały z prób restaurowania partii i podjęły decyzję o 
rozwiązaniu Generalnego Biura, które zostało sformowane w Mandżurii. W 
następstwie tego frakcja Sosangpha podjęła się zadania odbudowy partii w 
kraju, ale informacja o tym przeniknęła do wiadomości publicznej, w efekcie 
zaś przyniosło to liczne aresztowania i wtrącenie do więzień wielu członków 
partii. 

Na podstawie tych doświadczeń doszliśmy do wniosku, iż nie należy 
tworzyć rewolucyjnej partii drogą odtwarzania dawno już rozpuszczonej 
partii, opierając się na starym pokoleniu, pogrążonym w nałogach 
sekciarstwa. 

Drugą przeszkodą, napotykaną na drodze do stworzenia partii było to, że 
zgodnie z ustaloną przez Komintern zasadą przedstawicielstwa: jedna partia 
w jednym kraju, koreańscy komuniści pozbawieni byli możliwości tworzenia 
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samodzielnej partii w Mandżurii. 
W regulaminie ogólnym Statutu Kominternu, przyjętym na jego VI 

Kongresie sformułowana została zasada przedstawicielstwa, które 
przysługiwało jednej partii z jednego kraju. Zgodnie z nią każda partia, 
wchodząca w skład Kominternu, nosi nazwę partii komunistycznej swego 
kraju (filia Kominternu) i w każdym kraju może istnieć tylko jedna partia 
komunistyczna w charakterze filii Kominternu. 

W maju 1930 roku wydział propagandy do spraw Wschodu w 
Kominternie zwołał w Chabarowsku konferencję delegatów partii 
komunistycznych Korei i Chin, podczas której poinformowano delegatów o 
decyzji Kominternu odnośnie kwestii organizacyjnej, związanej ze sprawą 
Komunistycznej Partii Korei. W decyzji tej Komintern postawił przed 
komunistami koreańskimi w Mandżurii zadanie wstąpienia do 
Komunistycznej Partii Chin i działania w niej w charakterze członków tej 
partii. 

W rezultacie, ci komuniści koreańscy, którzy do niedawna przejawiali 
szczególniejszy pęd do działania w ruchu na rzecz odbudowania partii, 
zmienili swoje stanowisko, oświadczając, iż odcinają się od tego ruchu i jako 
nowo nawróceni, zaczęli wstępować do partii chińskiej. Wraz z powiewem 
tego nowego wiatru fala Powstania 30 Maja ogarnęła całą Wschodnią 
Mandżurię. 

Sprawa przechodzenia członków Komunistycznej Partii Korei do partii 
chińskiej i ich działalności w jej szeregach nie mogła nie wywrzeć 
poważnego wpływu na młodych komunistów, przedstawicieli nowego 
pokolenia, którzy odznaczali się szczególnym poczuciem swojej godności 
narodowej. Wokół tej zasady rozgorzała między nami gorąca dyskusja. Jedni 
krytykowali dyrektywę Kominternu, jako coś niepojętego, jako przejaw braku 
odpowiedzialności, drudzy uznali ją za słuszną, a byli i tacy, którzy, nie 
będąc w stanie powstrzymać swego oburzenia i gniewu, utrzymywali, iż 
żądanie od komunistów koreańskich przechodzenia do partii chińskiej 
oznacza wykluczenie możliwości odbudowania egzystencji partii po wieczne 
czasy. 

Prowadzący spory wokół tego zagadnienia moi współtowarzysze chcieli 
poznać, jakie ja mam na ten temat zdanie. 

Udzieliłem im jasnej odpowiedzi, że żądanie od koreańskich komunistów, 
aby przechodzili do partii chińskiej, tak jak tego wymaga zasada Kominternu, 
trudno poddawać jednoznacznej krytyce, czy potępieniu i że jednocześnie 
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decyzja ta nie oznacza, iż przed komunistami koreańskimi zamyka się droga, 
wiodąca do odbudowania partii . 

- W obecnej sytuacji - kontynuowałem - żądanie Kominternu można pod 
pewnymi względami uznać za coś nieuchronnego. Jeżeli komuniści 
koreańscy chcą mieć swą własną partię, to dlaczego godzą się na życie w 
wynajmowanym u kogoś pokoju? Musimy więc respektować decyzję 
Kominternu. Taki jest internacjonalistyczny punkt widzenia. Jeśli ktoś zostaje 
członkiem chińskiej partii, to będzie dobrze, gdy nie zapomina też o Korei i 
walczy na rzecz koreańskiej rewolucji. Wszelako nie można, zasłaniając się 
decyzją Kominternu, wyrzekać się budowania samodzielnej własnej partii i 
bez końca obijać się tylko po cudzych kątach. Koreańczycy powinni mieć 
swoją partię. 

Takie było moje stanowisko, takie moje poglądy na całokształt sprawy 
przechodzenia do drugiej partii. 

Chciałbym dodać, że nie byłem pewien, czy takie poglądy zbieżne są ze 
stanowiskiem Kominternu, trzymającego się zasady reprezentacji jednej partii 
z jednego kraju. 

Dążąc do pogłębionego rozumienia tej zasady, a jednocześnie pragnąc jak 
najszybciej usankcjonować kurs budowy partii, spotkałem się w ostatniej 
dekadzie czerwca 1930 roku w Jiaiatnie z kurierem Kominternu Kim Gwang 
Ryolem (Kim Ryol). Był to wykształcony inteligent. Ukończył w Japonii 
uniwersytet Waseda, bywał w Związku Radzieckim. Już od dłuższego czasu 
pozostawał w rejonach naszej działalności - w Gujuchu, Wujiazy i Kałunie. 
Dysponując niezbędnymi uwierzytelniającymi jego kurierskie funkcje 
dokumentami, usiłował on ustanowić łączność między nami a Kominternem. 
Czang So Bong i Li Dżong Rak nie skąpili mu pochwał, mówiąc, że jest 
urzeczony ideami socjalizmu w Związku Radzieckim. Spotkałem się z nim 
również z wielkimi nadziejami. 

Okazało się, że był on - zgodnie z tym, co o nim opowiadano - erudytą, 
człowiekiem oczytanym. Swobodnie posługiwał się językiem rosyjskim i 
japońskim, znakomicie interpretował tańce rosyjskie, nie gorzej, niż sami 
Rosjanie, potrafił świetnie przemawiać. Kim Gwang Ryol poradził mi, żebym 
raczej udał się do Kominternu, niż miałbym wysłuchiwać tylko jego opinii. 
Obiecał mi, że przedstawi mnie w biurze łącznikowym Kominternu w 
Harbinie, proponując mi, żebym tam podzielił się swoimi poglądami na 
sprawę przedstawicielstwa jednej partii w jednym kraju. 

Po spotkaniu z nim kontynuowaliśmy z towarzyszami nasze dyskusje 
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wokół tej kwestii. 
W rezultacie tych dyskusji doszliśmy do następującej konkluzji: zasada 

jednej partii z jednego kraju oznacza, że dwie lub więcej partii nie może 
przystąpić do Kominternu i że tyko jedna partia komunistyczna może być 
jego członkiem oraz że nie więcej niż jedno centrum partii komunistycznej 
może egzystować w jednym kraju. 

Istotą tej zasady było to, że nie może być więcej, iż jedno centrum 
partyjne, mające te same interesy i te same cele w jednym kraju. 

Formułując taką zasadę, Komintern domagał się jej surowego 
przestrzegania. Głównym celem jej było zapobieganie i likwidowanie 
sekciarstwa i oportunizmu wszelkiej maści w ruchu komunistycznym oraz 
zapewnienie jedności i zwartości jego szeregów. Historyczna lekcja 
międzynarodowego ruchu komunistycznego dyktowała Kominternowi 
zdefiniowanie takiej właśnie zasady przedstawicielstwa jednej partii z 
jednego kraju, która w efekcie miałaby służyć ustrzeżeniu tych partii przed 
przenikaniem do szeregów ruchu komunistycznego różnorakich 
niepożądanych elementów. 

Stosowanie przez Komintern tej zasady związane było z podejmowanymi 
przez wroga różnymi podłymi próbami rozbicia od wewnątrz szeregów partii 
komunistycznych i ich rozdrobnienia. 

Wszelako w statucie Kominternu wskazano tylko na samą zasadę 
przedstawicielstwa jednej partii z jednego kraju, nie było w nim natomiast 
sformułowania, jak mają postępować ci, którzy rozwijają działalność 
komunistyczną w innym kraju i przechodzą do szeregów partyjnych innej 
partii - partii danego kraju. W jaki sposób należy zdefiniować ich 
rewolucyjne zadania w ich nowym położeniu, po przejściu do tej partii. 

Oto dlaczego sprawa przechodzenia do partii chińskiej koreańskich 
komunistów, działających w Mandżurii, stała się przedmiotem . tak 
skomplikowanych sporów. Stąd poszczególni działacze uważali, że 
stworzenie swojej własnej partyjnej organizacji przez komunistów 
koreańskich na chińskiej ziemi jest zaprzeczeniem zasady przedstawicielstwa 
jednej partii z jednego kraju. 

W następstwie wszechstronnej analizy i interpretowania tej zasady 
Kominternu, doszło do niewyobrażalnego wprost chaosu i rozdźwięków w 
działalności komunistów koreańskich, zaangażowanych w walce o 
wyzwolenie swojej Ojczyzny. Pod znakiem zapytania stanęło nawet prawo 
koreańskich rewolucjonistów do prowadzenia walki za swą Ojczyznę. W 
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takich oto szczególnych czasach zastanawiałem się nieustannie nad tym, jaką 
mam wybrać drogę, umożliwiającą stworzenie nowej partii. 

Czyżby nie było takiej drogi, której wybór nie byłby sprzeczny z 
zasadami Kominternu, a zarazem stanowiłby potężny bodziec dla nadania 
spektakularnego rozmachu w posuwaniu do przodu koreańskiej rewolucji? 

Wynaleziona przeze mnie w rezultacie takich poszukiwań droga była 
następująca: 

Lekcja i doświadczenia, jakie pozostawił po sobie poprzedni ruch 
komunistyczny wskazują, iż nie wolno nam wchodzić na drogę pospiesznego 
proklamowania centrum partii. Trzeba natomiast starannie przygotować 
ideologiczne i organizacyjne podstawy dla stworzenia partii i dopiero na tym 
gruncie powołać do życia partię, zdolną od samego początku aż do końca - 
wypełniać rolę sztabu naszej rewolucji. Bez mocnego organizacyjnego 
kręgosłupa, który muszą tworzyć ludzie, obdarzeni wysoką świadomością 
klasową, bez zapewnienia jedności idei i woli w szeregach, bez silnego 
zakotwiczenia partii w masach, nie można stworzyć partii, opierając się 
jedynie na fundamencie subiektywnych dążeń i pobożnych życzeń. 

Trzeba było stworzyć w pierwszej kolejności dołowe organizacje partyjne, 
czyniąc je jądrem komunistów nowego pokolenia, któremu obce jest 
sekciarstwo i drogą ich rozszerzania i umacniania założyć partię. To właśnie 
uznałem za najbardziej racjonalną i realistyczną metodę utworzenia partii. 
Byłem przekonany, że jeśli w ten sposób powołana zostanie do życia partia, 
to będzie powitana i aprobowana również przez Komintern. 

Jeśli z młodych komunistów nowego pokolenia - tak rozumowałem - 
których w minionym okresie czasu wychowywaliśmy, stworzymy w 
pierwszej kolejności partyjną organizację i nieustannie podnosić będziemy jej 
rolę, jeśli jednocześnie rozszerzymy i umocnimy dołowe organizacje partyjne 
we wszystkich zakątkach, gdzie dotrze nasza stopa, to w pełni można będzie 
ustanowić kierownictwo nad ruchem komunistycznym i nad walką 
narodowo-wyzwoleńczą, a także wypełnić nałożony na nas 
internacjonalistyczny obowiązek. 

Jeśli nie utworzymy odrębnego centrum partii i jeśli nie będzie ono 
egzystować niejako równolegle do chińskiej partii na chińskiej ziemi, to 
wówczas nasze działania nie mogą uchodzić za sprzeczne z zasadą 
Kominternu, odnośnie przedstawicielstwa jednej partii z jednego kraju. 

Po sformułowaniu takiej idei, wytyczyliśmy podczas narady w Kałunie 
kurs tworzenia partii i założyliśmy pierwszą organizację partyjną. 
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Stworzenie rewolucyjnej organizacji partyjnej uznać należy za wymóg 
rozwoju naszej rewolucji. 

Z tego powodu, że w Korei nie było partii, przywódcy powstania 
chłopskiego w Tanczhonie zmuszeni byli udać się do Kominternu, by 
zasięgnąć rady odnośnie taktycznych problemów, związanych z powstaniem. 
Gdyby w Korei istniała partia rewolucyjna, reprezentująca interesy 
robotników i chłopów, gdyby byli ludzie z odpowiednim doświadczeniem, 
przywódcy powstania nie musieliby zwracać się do Kominternu, tracąc 
pieniądze na drogę. 

Ruch narodowo-wyzwoleńczy w Korei na początku lat trzydziestych 
nabrał wielkiego rozmachu, przybrał rozmiary, nieporównywalne z 
poziomem antyjapońskiej walki w latach poprzednich. 

Także nasza walka, z nie notowanym dawniej dynamizmem parła do 
przodu bez porównania szybciej, niż działo się to w jej pierwszych dniach. 
Nasza działalność wyszła daleko poza opłotki Kirinu, objęła dalekie obszary 
Wschodniej Mandżurii, tuż przy północnych rejonach Korei. Nasza 
rewolucyjna walka, która ograniczała się do działalności w ruchu 
młodzieżowo-uczniowskim, nabierała coraz bardziej kształtu walki 
podziemnej i obejmowała swym zasięgiem szerokie masy robotników i 
chłopów. Istniała potrzeba zorganizowania stałej armii rewolucyjnej i 
prowadzenia aktywnej wojny partyzanckiej przy użyciu wielkich oddziałów. 
Oczywiście, towarzyszyć temu musi nabyte doświadczenie i odpowiednie 
przygotowanie w dziedzinie politycznej i wojskowej. Komunistyczny 
Związek Młodzieży nie był w stanie udźwignąć na swych barkach ciężaru 
kierowania tym wszystkim. Zdarzało się tak w przeszłości, że kierował on 
różnorakimi organizacjami masowymi, ale tylko w' okresach przejściowych. 
Nie było to zjawisko stałe. 

Istniała potrzeba stworzenia partii, by mogła kontrolować i kierować 
działalnością Komunistycznego Związku Młodzieży i innych organizacji 
masowych, by stanęła na czele ruchu narodowo-wyzwoleńczego jako całości, 
by utrzymywała łączność z partią chińską i prowadziła pracę z Kominternem. 
Pod szyldem Komunistycznego Związku Młodzieży nie można było 
doprowadzić do uporządkowania stosunków z Kominternem. 

Komuniści wczesnego okresu, przedstawiając - każdy z osobna - swoją 
frakcję, jako "ortodoksyjną", zwracali się do Kominternu o uzyskanie uznania 
dla swojego ugrupowania, a Kominternowi trudno było się zorientować, jak 
postąpić. Po pewnym czasie w Kominternie zwyciężyło przekonanie, iż 
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dopóki nie zostaną w Korei zlikwidowane zjawiska frakcjonizmu, dopóty nie 
pojawi się prawdziwa awangarda klasy robotniczej. W celu zwalczenia 
frakcjonizmu i tworzenia nowej partii powinno zadziałać nowe pokolenie, 
któremu obce staną się żądza władzy i frakcjonizm. W wyniku tego, 
Komintern interesował się prowadzoną przez nas walką i starał się wszelkimi 
sposobami utrzymywać z nami łączność. 

W toku wieloletniej działalności rewolucyjnej, jaką prowadziliśmy, 
położyliśmy kamień węgielny pod budowę rewolucyjnej organizacji partyjnej 
nowego typu. 

Stworzenie ZOl (Związek na rzecz Obalenia Imperializmu) stało się 
punktem startowym dla powołania do życia całkiem odmiennej od 
poprzedniej partii. Była to w komunistycznym ruchu w Korei partia 
rewolucyjna nowego typu. Wszystko wywodziło swój początek u nas od ZOl 
Rozwinął się on i przekształcił w AZM i KZMK. 

Jądro naszej rewolucji -wychowane przez KZMK i masowa baza naszej 
rewolucji, stworzona przez AZM, stanowiły fundament dla stworzenia naszej 
partii. W dniach, gdy zakładano Komunistyczny Związek Młodzieży i kiedy 
stawał on na czele ruchu rewolucyjnego, jako jego potężna awangarda, 
komuniści nowego pokolenia przezwyciężyli błędy, jakich się dopuścili 
komuniści wcześniejszego pokolenia i odkryli nowe przestworza w dziele 
podboju mas i opanowania sztuki sprawowania kierownictwa. Duch 
heroizmu, rewolucyjna atmosfera walki, jako składniki aktywności 
komunistów nowego pokolenia, stały się siłą napędową w walce o 
rozgromienie japońskich imperialistów - agresorów, później - duchem i wolą 
naszej partii. 

Sformułowanie kierowniczej ideologii koreańskiej rewolucji na naradzie 
w Kałunie uznać można za swego rodzaju szczyt w działalności komunistów 
nowego pokolenia. W decyzjach, podjętych na naradzie w Kałunie 
nakreślone zostały strategiczne wytyczne, które komuniści powinni traktować, 
jako podstawowe zasady w walce o urzeczywistnienie Programu ZOl i 
KZMK. Stanowiły one rodzaj ideologicznego fundamentu w dziele tworzenia 
partii nowego typu, były linią przewodnią działania komunistów, błądzących 
całymi latami w poszukiwaniu dla siebie drogi w wirach niepowodzeń i klęsk. 

Idee kierownicze, jądro przywództwa i baza w masach - oto bez wątpienia 
najniezbędniejsze składniki w dziele tworzenia organizacji partyjnej. 
Dysponowaliśmy wszystkimi tymi składnikami. 

3 lipca 1930 roku w Kałunie, w sali lekcyjnej czyinmyongskiej szkoły, 

 59



stworzyliśmy pierwszą partyjną organizację, w skład której weszli: Czha 
Gwang Su, Kim Hyok, Czwe Czhang Gol, Ke Yong Czhun, Kim Won U, 
Czwe Ho 11. Jej członkami stali się również Kim Ri Gap, Kim Hyong Gwon, 
Pak Gyn Won, Li Dże U, chociaż nie brali udziału w tym zebraniu. 
Członkami tej pierwszej organizacji partyjnej zostali także Li Dżong Rak, 
który - jak postanowiono nieoficjalnie - miał zostać dowódcą Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej oraz Pak Czha Sok. 

Czinmyongska szkoła leżała pod Jiaiatnem, na równinie, w odległości 
koło 500 metrów od osiedla. N a wschód i na południe od szkoły rozpościerał 
się, liczący może 5--6 hektarów zagajnik, porośnięty wierzbami, środkiem 
gaju przebiegał sporej wielkości ruczaj Ukaihe, omijający szkołę od 
południowego wschodu. Po wschodniej stronie szkoły aż do osiedla były 
tylko staw i błota. Jedyna droga, wiodąca do szkoły, prowadziła od Zachodu. 
Jeśli się pilnie strzeże samego tylko przejścia, to nikt nie dowie się, co może 
dziać się w szkole. W razie, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo, łatwo 
było wyślizgnąć się ze szkoły i czmychnąć bez śladu wśród zarośli zagajnika. 

Wieczorem tego dnia odbywało się zebranie. W pobliżu zachodniego 
dojścia do drogi, wiodącej do szkoły, ustawiliśmy podwójne, a nawet 
potrójne posterunki, mające ostrzec nas przed niespodziewanym pojawieniem 
się wywiadowców. Pamiętam po dziś dzień, jak rozgłośnie rechotały żabki na 
zalanym wodą ryżowym polu. Ich rechotanie budziło w duszy cudowny 
nastrój liryzmu. 

Gdy wspominam momenty, tworzenia pierwszej organizacji partyjnej, z 
pamięci mojej wyłania się, nie dający się zatrzeć obraz Kim Won U, który 
przystrajając salę zebrań, martwił się i kłopotał o to, żeby obok mównicy 
ustawić czerwony sztandar. Czerwony kolor standardu mówił o naszej woli 
prowadzenia walki do ostatniej kropli krwi w imię rewolucji. 

I aż po dziś dzień, ilekroć w naszych rozmowach pojawi się temat 
pierwszej naszej partyjnej organizacji, w wyobraźni wyłania się z 
zakamarków pamięci czinmyongska szkoła. A gdy myślę o niej, przed 
oczyma wyobraźni pojawia się ów niezapomniany sztandar, który lekko 
pochylony, stał obok mównicy. 

Tego pamiętnego dnia wygłosiłem krótkie przemówienie. Co się tyczy 
utworzenia pierwszej partyjnej organizacji, to już po wielokroć mówiło się o 
tym w toku kałuńskiej narady, dlatego nie trzeba było dłuższego 
przemówienia na temat celów jej powstania. 

Poruszono tylko - jako zadania stojące przed członkami organizacji 
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partyjnej - takie kwestie, jak rozszerzenie dołowych organizacji partyjnych, 
ustanowienie jednolitego systemu kierowania nimi, zagadnienie 
niezawodnego zapewnienia ideowo-organizacyjnej jedności szeregów i 
zwartości współtowarzyszy oraz sprawę umocnienia bazy rewolucji w 
masach. Jako środki umożliwiające ich rozwiązanie podkreślono konieczność 
mocnego trzymania się zasady samodzielności we wszelkich przejawach 
działalności organizacji partyjnych, ścisłego łączenia pracy w dziedzinie 
organizacyjno-partyjnego budownictwa z antyjapońską walką. 

Nie uchwalaliśmy w formie odrębnej programu i statutu partii. W 
programie i statucie ZOl był jasno określony ostateczny cel naszych 
komunistów oraz bieżące zadania w ich walce. Nasza droga naprzód i normy 
działania zostały w sposób konkretny zdefiniowane w rewolucyjnej linii i 
strategicznych ustaleniach, uchwalonych na naradzie w Kałunie. 

W okresie późniejszym nadaliśmy naszej pierwszej organizacji skromną 
nazwę - Związek Towarzyszy Konsol. Nazwa ta odzwierciedla nasze nadzieje 
i dążenia. Wszak my, zrobiliśmy ów pierwszy krok ku rewolucji, 
pozyskawszy sobie towarzyszy, byliśmy przepełnieni determinacją 
nieustającego poszukiwania nowych towarzyszy, gotowych dzielić z nami 
jeden los - życie i śmierć, a zespalając ich w jednolitej strukturze i froncie, 
chcieliśmy rozwijania w głąb i wszerz naszej rewolucji, by doprowadzić ją do 
zwycięskiego końca. 

Wszyscy towarzysze, którzy przystąpili do tego Związku, byli niezwykle 
wzruszeni i na stojąco wypowiadali swoje słowa z żarliwością. Kim Hyok 
deklamował zaimprowizowany na poczekaniu wiersz. Jego treść dobrze 
odzwierciedlają następujące słowa: Wybiła godzina odpływu! Z portu 
wypłynął nasz statek! Walcząc z falami, pracując miarowo wiosłami, idziemy 
w dalekie morze! 

Po deklamacji Kim Hyoka powstał z miejsca Czwe Ho 11 i wystąpił z 
dłuższym przemówieniem. Zakończył swoją mowę skierowanymi ku mnie 
słowami 

- Ach, Song Dżu! Jak bardzo chciałbym zarządzić salut dla upamiętnienia 
tej chwili, gdyby nie to, że jesteśmy w tej szkole, a nie w lesie! 

- Nadejdzie już niedługo dzień naszego starcia z Japońcami, wtedy - 
strzelaj do woli! - odpowiedziałem. 

Wówczas ogarnęło nas pragnienie strzelania z armat na cześć utworzenia 
pierwszej organizacji partyjnej, a nie z pistoletów. Rzeczywiście, trudno 
byłoby opisać piórem, opowiedzieć słowem o radości i dumie, jakie na nas 
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spłynęły z tej okazji. Mając własną organizację partyjną, jako ludzie 
koreańskiej partii uroczyście przysięgaliśmy - wobec żyjących pokoleń i 
historii - że w imię rewolucji gotowi jesteśmy oddać swoje życie. 

Po upływie 15 lat, gdy stworzyłem już w wyzwolonej Ojczyźnie partię, 
odwiedziłem ów ukochany dom, gdzie świeżo chronione są ślady moich 
chłopięcych lat. Kiedy położyłem się w ocieplonym pokoju na słomianych 
matach, to zapomniałem o wszystkim na świecie. Z głębokim wzruszeniem 
wspominałem dni, tworzenia pierwszej organizacji partyjnej w Kałunie. 

Związek Towarzyszy Konsol - ta pierwsza nasza organizacja partyjna 
była zarodkiem i nasieniem naszej partii. Organizacja ta miała takie - jak 
ciało rodziców - znaczenie, w tworzeniu i w rozszerzaniu dołowych 
organizacji partyjnych. Od czasu, gdy została założona pierwsza organizacja 
partyjna, nasza rewolucja odnosiła zwycięstwo za zwycięstwem pod 
kierownictwem komunistów nowego pokolenia, kryształowo czystych, nie 
splamionych wadami sekciarstwa. Walka komunistów koreańskich na rzecz 
zbudowania samodzielnej partii zaczęła posuwać się naprzód pewnie i 
zdecydowanie, dotrzymując kroku potężnej fali wojny antyjapońskiej . 

W następstwie tego skierowaliśmy do wielu rejonów członków tego 
związku. Powołaliśmy do życia organizacje partyjne w północnych 
prowincjach Korei i w dorzeczu rzeki Tuman, a także w wielu częściach 
Mandżurii. . 

Sprawę tworzenia organizacji partyjnych w Korei wziąłem osobiście w 
swoje ręce. 

Jesienią 1930 roku przebywałem w powiecie Onsog, w prowincji 
Północny Ham Gyong, który znajdował się pod naszą - stosunkowo silną - 
kontrolą. Dzięki tym wpływom powołałem tam organizację partyjną. 

Nasze młode organizacje partyjne, dzieląc z masami los - niedolę i radość, 
życie i śmierć, kroczyły zawsze w pierwszych szeregach, wydeptując i 
torując drogi w antyjapońskiej wojnie. W toku walki hartowały się, stając się 
żelazną awangardą, urastały do rangi niezwyciężonej siły, pozyskując sobie 
pełne zaufanie i miłość mas. 

Działaliśmy, dysponując naszą własną samodzielną organizacją, 
jednocześnie utrzymywaliśmy ścisłą więź z Komunistyczną Partią Chin. 
Byliśmy komunistami Korei. Mając jednak na względzie wielowiekowe 
dobrosąsiedzkie stosunki, istniejące między dwoma narodami Korei i Chin, 
bliskość położenia dwu krajów, wspólnotę epokowych zadań spoczywających 
na barkach rewolucjonistów obu krajów, popieraliśmy niezmiennie rewolucję 
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chińską, walczyliśmy w obronie interesów partii i narodu Chin. Za każdym 
razem, kiedy partia i naród Chin odnosiły zwycięstwa w walce o wyzwolenie 
swego narodu, radowaliśmy się tym, jak swoim własnym sukcesem, kiedy 
zaś przyszło im znosić czasowe niepowodzenia, sprawy toczyły się zyg-
zakiem, byliśmy zawsze z nimi, martwiąc się i przyciskając ich mocno do 
serca. 

Ponieważ komuniści koreańscy prowadzili swoją działalność na chińskiej 
ziemi, to bez więzi z partią Chin nie mogliby korzystać z pomocy narodu 
chińskiego i zdecydowanie utrzymywać jednolity antyimperialistyczny front. 

Kładliśmy zawsze nacisk na związki z partią chińską. Wynikało to z faktu, 
że w organizacjach partyjnych, działający przy Mandżurskim Komitecie 
partii było wielu Koreańczyków. Było ich także wielu we Wschodnio-
Mandżurskim Specjalnym - niejako odrębnym Komitecie. Zdecydowaną 
większość w kierownictwach powiatowych i osiedlowych komitetów we 
Wschodniej Mandżurii stanowili Koreańczycy. Koreańczycy tworzyli 
również 90-procentową większość wśród członków partii. Pełnili ważne i 
aktywne role w partyjnych organizacjach Wschodniej Mandżurii. 

Ta większość Koreańczyków - członków partii w Mandżurii wynika stąd, 
że również wśród pionierów ruchu komunistycznego w rejonie Jiandao 
Koreańczycy stanowili większość. 

Moje związki z Komunistyczną Partią Chin zaczęły się po okupacji 
Mandżurii przez japońskich imperialistów. 

Nie istniały one jeszcze wówczas, gdy - jako kursant uczelni "Hwasong 
Uisuk" - tworzyłem ZOl i działałem w Kirinie i Wujiazi. 

Rewolucja jest działaniem, które podejmowane jest w sposób niezawisły, 
w zgodzie z własnymi przekonaniami i celami, nie może natomiast rozwijać 
się pod czyjeś dyktando. Kierując się logiką tej definicji, wypracowaliśmy 
własnymi siłami przewodnie idee rewolucji i samodzielnie stworzyliśmy ZOl. 
Tu leży źródło i geneza naszej partii . 

Nowa sytuacja, jaka powstała, gdy japońscy imperialiści sprowokowali 
incydent 18 września i zagarnęli Mandżurię oraz stali się wspólnym wrogiem 
narodów Korei i Chin, postawiła, jako dojrzały wymóg, problem 
ustanowienia naszych stosunków z Komunistyczną Partią Chin. 

Zarówno przed, jak i po naradzie w Myonguegou, która odbyła się zimą 
1931 roku, byłem w domu Dzo Abom i był to mój pierwszy kontakt z 
organizacją Komunistycznej Partii Chin 

W latach swoich studiów w Kirinie Dzo Abom współpracował ze mną w 
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Komunistycznym Związku Młodzieży, później zaś – jako nauczyciel szkoły 
w H waryong - przystąpił do Komunistycznej Partii Chin. Po pewnym czasie, 
kiedy stworzyliśmy armię partyzancką i działaliśmy w Wancynie i w innych 
rejonach, podtrzymywałem stosunki z Wang Yun Song, który objął 
odpowiedzialne stanowisko w Ninańskim Powiatowym Komitecie partii i 
zawiadywał sprawami Wschodniej Mandżurii. Gdy Tong Dżang Yong 
skierowany został z Daljanu do Wschodnio-Mandżurskiego Komitetu 
Specjalnego, utrzymywałem z nim bliskie kontakty. W taki oto sposób doszło 
do ustanowienia moich stosunków z Komunistyczną Partią Chin i w trakcie 
tego procesu stałem się kadrowym pracownikiem organizacji 
Komunistycznej Partii Chin. Po śmierci Tong Dżang y onga nawiązałem 
kontakt z Wej Czen-minem. Oprócz tego w pracy utrzymywałem kontakt z 
inspektorem Kominternu - towarzyszem Pan. Kontakty z KPCh 
utrzymywałem przez cały okres antyjapońskiej walki zbrojnej. Sprzyjało to 
sprawie rozszerzenia jednolitego frontu i wspólnej walki przeciwko 
japońskiemu imperializmowi. 

Tę wspólną walkę przeciwko wrogowi rozwinęliśmy, utrzymując ścisłe 
więzy z Komunistyczną Partią Chin. Była to elastyczna formuła, którą 
przyjęliśmy w obliczu złożonej sytuacji owych czasów, gdy komuniści 
koreańscy zmuszeni byli prowadzić walkę rewolucyjną na obcej ziemi. 
Formuła ta uwzględniała również linię Kominternu, głoszącego zasadę 
uznawania przedstawicielstwa jednej partii z jednego kraju. Rozwijając 
wspólną walkę z Komunistyczną Partią Chin, we wszelki możliwy sposób 
staraliśmy się, wysoko wznosić sztandar wyzwolenia Korei. Trzymaliśmy się 
zawsze linii samodzielności i niezależności w koreańskiej rewolucji. Z 
honorem udało się nam to zrealizować. Towarzysze broni z Chin wyrażali się 
z uznaniem o naszym pryncypialnym stanowisku i naszych szczerych 
wysiłkach. Nasze stanowisko - ich zdaniem - było znakomitym przykładem 
prawidłowego pojmowania i łączenia narodowego i internacjonalistycznego 
obowiązku wobec rewolucji. 

Tysiące, dziesiątki tysięcy najlepszych synów i córek narodu 
koreańskiego, wysoko wznosząc sztandar proletariackiego internacjonalizmu, 
wspólnie z chińskimi komunistami, pomaszerowały w daleką drogę - trudną, 
pełną surowych doświadczeń, drogę antyjapońskiej walki. 

W 1963 roku, kiedy towarzysz Czwe Yong Gon odwiedził Chiny, premier 
Czou En-Iaj wydał w Szenjangu przyjęcie z okazji dnia urodzin gościa. 
Ogromne wrażenie wywarły wtedy, wypowiedziane przezeń słowa. Czou En-
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Iaj podkreślił, że w torowaniu drogi rewolucji na Północnym Wschodzie Chin 
główną rolę odegrali Koreańczycy. Dlatego przyjaźń chińsko-koreańska jest 
nierozerwalna i wieczna. Czou En-Iaj powiedział też, że zjednoczona 
antyjapońska armia - to zbrojna siła, którą tworzyli najlepsi synowie i córki 
narodów Chin i Korei. 

Na temat faktu, że Koreańczycy położyli ogromne zasługi, rozpoczynając 
rewolucję na Północnym Wschodzie Chin, wielokrotnie wypowiadali się 
także towarzysze Jan Dzing-ju, Czou Bao-dżun, Wej Czen-miń. 

Ponieważ my okazaliśmy bezinteresowną pomoc chińskiej rewolucji - 
Chińczycy również śpieszyli nam z pomocą, nawet za cenę własnego życia. 

Po przekształceniu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej w 
Koreańską Ludową Armię Rewolucyjną, utworzyliśmy w łonie jednostek 
partyzanckich komitety partyjne KLAR. Były to owoce rozwoju i 
rozszerzenia pierwszej organizacji partyjnej, założonej w Kałunie. W 
późniejszym czasie nasze niezależne organizacje partyjne zapuszczały swoje 
korzenie w Związku Wyzwolenia Narodowego Korei, organizacji, będącej 
składnikiem Ligii na rzecz Odrodzenia Ojczyzny w Korei, a także w 
związkach chłopskich i skupiających robotników związkach zawodowych. 

Nie upłynął nawet jeden miesiąc od zwycięskiego powrotu do Ojczyzny, 
a my mogliśmy zrealizować dzieło utworzenia partii dlatego, że mieliśmy 
poza sobą sukcesy i doświadczenia, nabyte w walce o urzeczywistnienie 
sprawy budownictwa partyjnego w toku długotrwałego okresu antyjapońskiej 
rewolucji. 

 
5. Koreańska Armia Rewolucyjna 

 
Praktyczną realizacją jednego z ważnych zadań, wytyczonych na naradzie 

w Kałunie było powołanie do życia pierwszej organizacji partyjnej - Związku 
Towarzystwa Konsol. Był to zarazem pierwszy krok na drodze naszego 
organizacyjno-partyjnego budownictwa. 

Nie mogliśmy się jednak tym zadowalać. Stało przed nami trudne zadanie 
w dziedzinie forsownego przygotowania do walki zbrojnej. 

Pierwsza sprawa, jaką zrealizowaliśmy w ramach tych przygotowań - to 
powołanie do życia w Guyuchu Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. 

Przewidując, iż za rok lub dwa lata wyłoni się przed nami konieczność 
stworzenia stałych rewolucyjnych sił zbrojnych, postanowiliśmy powołać do 
życia polityczną, mającą charakter paramilitarny organizację - Koreańską 
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Armię Rewolucyjną, aby w okresie przejściowym, w toku jej działań, 
prowadzić przygotowania do sformowania dużych rozmiarów oddziału 
partyzanckiego. Mieliśmy nadzieję, iż dzięki działalności politycznej i 
wojskowej Koreańskiej Armii Rewolucyjnej stworzymy w szerokich masach 
odpowiednią bazę dla walki zbrojnej oraz że nagromadzimy w tym czasie 
wiele cennego doświadczenia. 

Rzeczywiście, dotychczas dysponowaliśmy znikomą wiedzą na temat 
prowadzenia walki zbrojnej. W warunkach, gdy należało rozwijać tę walkę z 
bronią w ręku nie we własnym kraju, lecz na obcej ziemi, odpowiednie 
doświadczenie było szczególnie niezbędne. Jednak nigdzie nie mogliśmy 
szukać nauk i instrukcji oraz doświadczeń, które posłużyłyby za wzorzec w 
naszej działalności. 

Jeśli dysponowaliśmy jakimś "kapitałem" w tym zakresie – to byli nimi 
tylko niektórzy towarzysze, służący w Armii Niepodległości lub prowadzący 
zajęcia w uczelni "Hwasong Uisuk", a oprócz tego - w zapasie: parę 
pistoletów. Niczego więcej nie posiadaliśmy. Musieliśmy zdobywać broń 
gołymi rękami, sami też gromadzić niezbędne wojskowe i wojenne 
doświadczenie. 

W tych właśnie celach powołaliśmy do życia Koreańską Armię 
Rewolucyjną, która z istoty swego założenia miała charakter przejściowy. 

Kim W on U i Li Dzong Rak rozpoczęli w Guyuchu przygotowania do 
zorganizowania Rewolucyjnej Armii, potem skierowany tam Czha Gwang Su, 
zakończył tę pracę. 

Prace nad tworzeniem Rewolucyjnej Armii prowadzone były w różnych 
rejonach, a pod względem problemowym rozwijały się wielokierunkowo. 

Podstawą tej pracy był nabór młodych ludzi, odpowiadających kryteriom 
przyjęcia do Rewolucyjnej Armii oraz zdobycie broni. Byliśmy zdania, iż 
jednym ze sposobów rozwiązania problemów siły ludzkiej i broni jest 
przyciągnięcie na naszą stronę rozumnych bojowników, którzy wykazują 
sympatie dla postępowych idei, a takich można przede wszystkim szukać 
poprzez nawiązywanie i zgrywanie pracy z Armią Niepodległości. Jeśliby w 
szeregach Rewolucyjnej Armii znalazło się dostatecznie wielu byłych 
bojowników, wówczas opierając się na ich doświadczeniu, moglibyśmy 
pomyślnie rozwijać edukację bojową młodych, pozbawionych dotąd 
jakiejkolwiek wiedzy wojskowej. Dlatego nasi towarzysze rozwijali aktywną 
pracę z Armią Niepodległości, znajdującą się pod dowództwem ugrupowania 
Kukminbu. Przyjęliśmy następujący kurs: należy wychowywać i przyciągać 
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na naszą stronę bojowników Armii Niepodległości, wyróżniających się 
postępowymi poglądami, przyjmować ich do Rewolucyjnej Armii, mając na 
względzie również ich ideowe przygotowanie. 

Kukminbu w owym czasie przechodziła kryzys rozbicia na dwie grupy. 
Jedna z nich popierała administrację Kukminbu, druga występowała 
przeciwko niej i zainaugurowała gorszącą walkę o władzę. W danym 
momencie pierwsza - dzierżyła w swoich rękach instrumenty kontroli nad 
Koreańczykami w Mandżurii, druga sprawowała dowództwo nad Armią 
Niepodległości. Okoliczność ta przywiodła do oderwania się Armii od mas 
ludowych. Przed nadejściem lata 1930 roku rywalizacja obu grup przybrała 
formy walki terrorystycznej, ofiarą której padali przywódcy przeciwnej 
strony, co w ostatecznym rachunku doprowadziło do rozłamu i osłabienia sił. 

W takiej sytuacji bojownicy, a nawet dowódcy plutonów i kompanii 
Armii Niepodległości nie wierzyli już rządzącej górze i nierzadko odmawiali 
wypełniania rozkazów zwierzchników. Co więcej, zaczęli słuchać 
skierowanych do nich naszych konspiratorów. 

Czha Gwang Su robotę taką prowadził w szeregach Armii Niepodległości 
w rejonie Tungua, Huinań i Kuansi, a Li Dzong Rak - w Guyuchu akcję 
wychowawczą wśród podporządkowanych sobie bojowników, przed 
przyjęciem ich do Armii Rewolucyjnej. 

W okresie wcześniejszym Li Dzong Rak służył w Guyuchu w l-szej 
kompanii Armii Niepodległości kontrolowanej przez Czongibu, później, w 
czasie nauki w uczelni "Hwasong Uisuk" wstąpił do ZOl Kursantami tej 
szkoły, będącymi uchodźcami z l-szej kompanii, takich, jak on sam, było 
jeszcze kilku: Pak Czha Sok, Pak Gyn Won, Pak Byong Hwa, Li Sun Ho i 
inni młodzieńcy. 

Po zamknięciu uczelni Li Dzong Rak powrócił do swej dawnej kompanii 
i pełnił funkcję zastępcy dowódcy, a po pewnym czasie - dowódcy. W 
odróżnieniu od dzisiejszych czasów, wówczas, gdy siły zbrojne nie były 
rozbudowane, kompania stanowiła w wojsku poważną siłę bojową. 
Przykładowo: Kukminbu, najsilniejsza frakcja w Mandżurii, miała w swojej 
dyspozycji zaledwie dziewięć kompanii. Bojownicy Armii Niepodległości z 
dużym respektem i rewerencją odnosili się do dowódców kompanii, jak do 
ważnych osobistości. W Guyuchu Li Dzong Rak cieszył się wysokim 
autorytetem. 

W latach 1928-1929 Kim Hyok, Czha Gwang Su i Pak So Sim prowadzili 
aktywną działalność rewolucyjną w rejonie Liuhe. W swej pracy korzystali ze 
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stałej ochrony bojowników Armii Niepodległości, będących pod wpływami 
Czwe Czhang Gola. Posłani do Guyuchu nasi towarzysze otoczeni byli 
ochroną oddziału Armii Niepodległości, którego zwierzchnikiem był Li 
Dzong Rak. 

W owym czasie Li Dzong Rak był człowiekiem, którego cechowała silna 
wola i zafascynowanie pracą rewolucyjną. Po zamknięciu uczelni "Hwasong 
Uisuk" powrócił do swej rodzinnej kompanii i z powodzeniem rozwijał pracę 
wśród bojowników Armii Niepodległości, wypełniając zadania, jakie mu 
powierzyliśmy w Huadianie. Śmiałość, stanowczość, bystrość orientacji i 
wysokie umiejętności dowodzenia - oto jego dodatnie cechy. 

Ale były też w jego charakterze wady: brak zdolności bezstronnego 
rozumowania, trzeźwego rozsądku, nawyk kierowania się w pracy nastrojami 
chwili, gwałtowny sposób bycia i szczególny rodzaj "osobistego bohaterstwa". 
Myślę, że wady te w późniejszym czasie doprowadziły go na manowce 
zdrady rewolucji. 

Niektórzy ludzie proponowali, abyśmy rozbroili kompanie Armii 
Niepodległości, rozproszone po różnych rejonach, uznając, iż w kompaniach 
Armii Niepodległości nie ma harmonijnego systemu dowodzenia. W wielu z 
nich rządził chaos. Proponowali, aby reakcję z frakcji Kukminbu 
zlikwidować. Tendencje takie odrzucaliśmy bardzo stanowczo. Nie 
zgadzaliśmy się na gwałtowne akcje, których celem miałoby być: zdzieranie 
maski z Armii Niepodległości lub otwarta rywalizacja z Kukminbu. Nie 
chcieliśmy dopuścić się lewackich błędów w podejściu do Armii 
Niepodległości. 

Mój wuj - Hyong Gwon udał się do rejonu Czanbaja na czele 
sformowanych przez siebie dwóch grup operacyjnych. Po utworzeniu 
głównej bazy na górze za osiedlem Dżijange, założył w wielu różnych 
miejscowościach rejonu Czangbaja organizacje Peksańskiego Związku 
Młodzieży, Związku Chłopskiego, Antyjapońskiego Stowarzyszenia Kobiet i 
Dziecięce Korpusy Ekspedycyjne. Prowadził aktywną działalność: zajmował 
się zdobywaniem broni i uzbrojenia, robił wiele w dziedzinie przebudzenia 
ideowego mas ludowych oraz przyciągnięcia na naszą stronę miejscowej 
młodzieży, uczył ją obchodzenia się z bronią i dał jej dobre przygotowanie w 
dziedzinie przysposobienia wojskowego. Efektem jego pracy było to, że siły 
Armii Niepodległości w rejonie Czanbaju znalazły się w sferze naszych 
wpływów. 

Coraz lepiej powodziło się nam również w dwu ważnych sferach 
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działania: pozyskiwania broni i rekrutacji dalszych bojowników oraz 
wyszkolenia rezerw. 

W rozwiązaniu problemów broni wielce pomocny okazał się dla nas 
Czwe Hyo 11. Zatrudniony był w charakterze sprzedawcy w sklepie 
japońskim, zajmującym się handlem bronią w Telinie. W owym czasie rynek 
broni w Mandżurii opanowany był przez Japończyków. Broń sprzedawali na 
lewo i na prawo: bandytom wszelkiej maści i chińskim obszarnikom. Czwe 
Hyo 11 ukończył tylko szkołę podstawową. Po japońsku jednak mówił 
prześlicznie: Kiedy prowadził z kimkolwiek rozmowę po japońsku, trudno 
było odgadnąć, kim jest: Japończykiem czy Koreańczykiem. Był tak 
doświadczonym i inteligentnym pracownikiem, iż szef magazynu traktował 
go z większym zaufaniem, niż zwykłego ekspedienta. 

Na naszą stronę przyciągnął Czwe Hyo na, Czang So Bong. Kiedy 
rozszerzyliśmy wpływy w Kałunie, Czang So Bong często bywał w 
rozjazdach w rejonach Czangczunu, Telinu i Gundżulinu. Przypadkowo 
poznał Czwe Hyo Ila. Po paru z nim spotkaniach przekonał się, że ma do 
czynienia z prawym, godnym szacunku człowiekiem. Pomógł na samym 
początku Czwe Hyo Ilowi w przyjęciu do AZM i rekomendował go Li Dżong 
Rakowi. Od tego momentu Czwe Hyo Il rozpocząłpracę podziemną w Telinie. 
Utrzymywał kontakty z Li Dżong Rakiem i potajemnie sprzedawał broń 
kompaniom Armii Niepodległości. Właściciel magazynu orientował się, że 
sprzedawana broń trafia w ręce Koreańczyków. Patrzył na to przez palce. 
Interesowało go tylko to, by handel kwitł i przynosił zyski. 

Na samym początku Czwe Hyo n trudnił się sprzedażą broni tylko dla 
Chińczyków, potem - Armii Niepodległości, a w końcu przekształcił japoński 
magazyn w swego rodzaju specjalistyczne przedsiębiorstwo, zajmujące się 
dostawami broni dla komunistów. W miarę upływu czasu zmieniał się też nie 
do poznania światopogląd Czwe Hyo Ila. 

W czasie rozmów ze mną przy różnych okazjach Li Dżong Rak i Czang 
So Bong nie bez pochwał opowiadali mi, że w Telinie wciągnęli do 
współpracy z nami świetnego faceta - Czwe Hyo Ha. Zacząłem po cichu 
wiązać z nim duże nadzieje. 

W 1928 roku, a może w 1929 roku - dokładnie już nie pamiętam  - Czwe 
Hyon przyjechał do Kirinu specjalnie, żeby się ze mną spotkać. Był to 
chłopak o miłej jasnej twarzy, jak u dziewczynki. Wszelako, na przekór swej 
subtelnej powierzchowności potrafił tęgo pić. Dla rewolucjonisty nałóg ten - 
to poważny feler. Dużo czasu spędziłem z nim na rozmowie, zjedliśmy obiad 
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w hotelu. Naśladując manierę mowy delikatnych Japonek, ciskał wyzwiska 
pod adresem cesarza i wysokich urzędników cywilnych i wojskowych Japonii 
oraz pięciu narodowych zdrajców - ministrów Korei, używając przy tym., bez 
żenady, nieprzyzwoitych wyrażeń. Rozmawiając tak z nim, nie mogłem się 
powstrzymać od niepohamowanego śmiechu. 

Mieszkał z żoną, którą wielu ludzi uznawało - nie bez zawiści za 
niezrównaną piękność. Sam Czwe Hyo Ił nie przejawiał jednak zbyt 
wielkiego przywiązania do życia rodzinnego. Odznaczał się chłodnym 
charakterem. Ale znów pewien związany z nim paradoks: w przeciwieństwie 
do swego zewnętrznego wyglądu, przypominającego ładną kobietę, 
odznaczał się on wręcz zdumiewającą odwagą i niezachwianą wolą w 
rewolucyjnej walce. 

W przededniu narady w Kałunie zbiegł wraz z żoną do Guyuchu, 
zabierając ze sobą dziesiątki sztuk broni z japońskiego magazynu. Jego 
ucieczkę przyjęliśmy z uznaniem, ponieważ właśnie w tym czasie byliśmy w 
toku przygotowań do stworzenia niewielkiej organizacji wojskowo-
politycznej na okres przejściowy, zanim powołane zostaną do życia i 
uformowane rewolucyjne siły zbrojne. 

Ze sprawozdań towarzyszy dowiedzieliśmy się, że przygotowania do 
stworzenia Rewolucyjnej Armii dobiegają końca. W celu naocznego niejako 
upewnienia się co do tego, udałem się do Guyuchu. Spisy bojowników były 
gotowe, niezbędna broń - zgromadzona, określono miejsce ceremonii, 
inaugurującej początek działania Armii i listę osób, które miały wziąć w tej 
ceremonii udział. 

Ceremonia proklamowania Koreańskiej Armii Rewolucyjnej odbyła się 6 
lipca 1930 roku, na boisku szkoły samgwangskiej. 

Zanim dano bojownikom broń do ręki, wystąpiłem z krótkim 
przemówieniem. Podkreśliłem, że Koreańska Armia Rewolucyjna jest 
polityczną i paramilitarną organizacją komunistów Korei, stworzoną po to, by 
przygotować grunt i warunki do prowadzenia anty japońskiej walki zbrojnej 
oraz że na podstawie tej Armii sformowane będą stałe rewolucyjne siły 
zbrojne 

W przemówieniu zostało podkreślone, że głównym celem Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej było prowadzenie takiej pracy, która służyłaby 
wychowywaniu mas ludowych i budzeniu ich świadomości oraz jednoczeniu 
ich pod sztandarem antyjapońskiej walki. Wymagało to od bojowników 
rozejścia się po terenie, dotarcia do miast i wsi, by jak najlepiej wypełnić 

 70



powierzoną im misję. Obok tej misji, mieli za zadanie zdobywanie 
doświadczenia wojennego w otwartych walkach oraz prowadzenie 
przygotowań do zorganizowania oddziałów zbrojnych z prawdziwego 
zdarzenia. 

W swoim wystąpieniu mówiłem jeszcze o kolejnych zadaniach, stojących 
przed Koreańską Armią Rewolucyjną: stworzenie szkieletu, trzonu 
przyszłego antyjapońskiego oddziału zbrojnego, zakotwiczenie. w masach 
bazy dla działań Armii Rewolucyjnej i prowadzenie zdecydowanych 
przygotowań wojskowych w celu coraz większego dynamizowania walki 
zbrojnej. 

Zorganizowaliśmy pierwszy, drugi i trzeci oddział i wiele następnych w 
składzie Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. 

Na mój wniosek komendantem Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 
mianowany został Li Dżong Rak, mający duże doświadczenie wojskowe i 
obdarzony wysokimi talentami organizatorskimi. 

Niektórzy historycy utożsamiają Koreańską Armię Rewolucyjną, 
stworzoną przez ugrupowanie Kukminbu z Koreańską Armią Rewolucyjną, 
zorganizowaną przez nas w Guyuchu, traktując je, jako jednorodne wojskowe 
podmioty organizacyjne. Jest w tym może jakieś uzasadnienie, ponieważ 
bardzo wielu członków tej poprzedniej przystąpiło do naszej Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej. 

Dwie organizacje wojskowe miały tę samą nazwę, ale jakże różniły się w 
sferze linii ideologicznej i misji, jaką sobie wyznaczały do spełnienia. 

Koreańska Armia Rewolucyjna, stworzona przez Kukminbu nie 
przyznawała się do jakiejś rzeczywistej identyfikacji z określonym 
programem. Dowódcy często zmieniali się, w efekcie targających nią 
ustawicznych antagonizmów i sporów, nieuniknionych w jej praktycznej 
działalności. Było to odbiciem trawiącego ją wewnętrznego konfliktu. 

Nasza Koreańska Armia Rewolucyjna była natomiast organizacją o 
charakterze politycznym i paramilitarnym, która kierowała się ideami 
komunizmu i prowadziła działalność polityczną wśród mas, a jednocześnie 
działania o charakterze militarnym. 

Kiedy zakładaliśmy Koreańską Armię Rewolucyjną wiele dys-
kutowaliśmy nad jej nazwą. Uważaliśmy, iż ponieważ jest to pierwsza siła 
zbrojna, zorganizowana przez komunistów koreańskich, zatem jej nazwa 
powinna odzwierciedlać ów nowy charakter. W toku zażartych dyskusji 
padało wiele propozycji. 
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Udało mi się jednak przekonać towarzyszy, aby zgodzili się nazwać naszą 
armię "Koreańską Armią Rewolucyjną", wykorzystując nazwę armii 
Kukminbu. 

Uzasadniłem to, przypominając, że również przy tworzeniu Związku na 
rzecz Obalenia Imperializmu, wybraliśmy taką wersję nazwy, aby nie urażać 
kręgów nacjonalistycznych i unikać skojarzeń z komunizmem. Jeśli tworzona 
przez nas obecnie Armia będzie "Koreańską Armią Rewolucyjną", to nie 
wywoła niepotrzebne go nam, na obecnym etapie poirytowania kół 
nacjonalistycznych. Pozwoli nam natomiast na funkcjonowanie skuteczniej i 
bez przeszkód. 

I w rzeczy samej, w okresie późniejszym nazwa "Koreańskiej Armii 
Rewolucyjnej", nadana naszej Armii, stała się dla nasz czynnikiem 
korzystnym, atutem w działalności. 

Po sformułowaniu Koreańskiej Armii Rewolucyjnej podzielono ją na 
wiele grup, które kierowaliśmy w różne rejony. Parę z nich wysłaliśmy 
również do Korei. 

Chodziło o to, by zbudować w Ojczyźnie wśród mas, fundament dla 
walki zbrojnej, która stałaby się podnietą do rewolucyjnego zrywu oraz, aby 
sprecyzować, jakie są możliwości zdynamizowania w kraju walki zbrojnej. 

Zdecydowaliśmy więc zorganizować jedną niezbyt wielką operacyjną 
grupę, złożoną z ludzi, którym nie udało się przybyć na czas i wziąć udział w 
ceremonii założycielskiej Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. Włączyliśmy do 
niej Li Czhe U, Kong Yong i Pak Dzin Yong i wysłaliśmy ją do Korei. Grupa 
ta miała za zadanie przedarcie się wzdłuż górskiego grzbietu Rangrym, przez 
Singalpha do rejonu Północnej Prowincji Phenian i po dotarciu na miejsce - 
powołanie do życia wśród szerokich mas, rewolucyjnej organizacji. Dowódcą 
grupy mianowany został Li Czhe U. Już w 1928 roku postawiliśmy przed 
tymi ludźmi, działającymi w okolicach Fuszunu, w miejscowościach u 
podnóża góry Nedo, zadr nie przemieszczenia swej działalności do rejonu 
Czangbaj, gdzie były spore skupiska Koreańczyków. Realizując to zadanie, 
Li Czhe U przeszedł na teren powiatu Czangbaj. Doprowadził do zespolenia 
mas w ramach organizacji. Zasięgiem swojej działalności obejmował nawet 
Koreę. Nie ustawał w pracy nad podnoszeniem świadomości mas. 

Postanowiliśmy także zorganizować drugą grupę operacyjną, na czele z 
moim wujkiem Hyong Gwonem i włączyć do niej Czwe Hyo Ha i Pak Czha 
Soka, a następnie wysłać ją do Korei. Grupa ta otrzymała zadanie 
przeprawienia się w rejonie Czangbaj, przez rzekę Amnok i następnie 
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szlakiem przez Phugsan, Tanczhon, Hamhyng przedostanie się na przedpola 
Phenianu. 

Pak Czha Sok dołączony został do tej grupy z racji przyjacielskich więzi, 
jakie łączyły go z wujkiem Hyong Gwonem. Pak rozwijał pracę podziemną 
we wsi nieopodal Kirinu, korzystając z kamuflażu, jaki dawał mu zawód 
nauczyciela. W zimie 1928 roku brał udział, wraz z Ke Yong Czhunem i Ko 
11 Bongem, w pracach nad utworzeniem organizacji rewolucyjnych w rejonie 
Fuszunu. Wówczas zawiązała się między nim i wujem serdeczna przyjaźń, 
nie pamiętam już z jakiej okazji. Gdy dowiedział się, że wuj udaje się do 
Korei, Pak Czha Sok zdecydował wyruszyć razem z nim. Chętnie 
zgodziliśmy się na jego propozycję. 

Bojownicy Koreańskiej Armii Rewolucyjnej, którzy udali się na 
wyznaczone im miejsca, rozwijali zleconą im pracę, wykazując męstwo i 
rozwagę. 

Wśród bojowników Armii, którzy działali w rejonach Sipince i Gundżulin, 
był człowiek nazwiskiem Hyon De Hong. W trakcie realizacji podziemnych 
zadań, a prowadził pracę wśród mas wSipince, został aresztowany przez 
policję i wywieziony do Czangczunu. 

W czasie aresztowania niepostrzeżenie oddał swą broń współ-
towarzyszowi. Policjanci poddawali go wręcz barbarzyńskim torturom, chcąc 
się dowiedzieć, gdzie ją schował. Postanowił "przyznać się", że ukrył ją w 
ziemi, nieopodal topoli, w pobliżu jakiejś stacji kolejowej. Liczył na to, że 
takie "przyznanie się" da mu szansę ucieczki. Policjanci, wyprowadzeni 
przezeń w pole, wsadzili go do pociągu i pojechali wraz z nim na miejsce, 
gdzie "zakopał" broń. 

Gdy pociąg mknął ku miejscu przeznaczenia, obezwładnił dwu 
policjantów przy pomocy kajdanek, w które był zakuty. Wyskoczył z pociągu 
w pełnym biegu. Czołgając się, dotarł do Kałunu i związał się z rewolucyjną 
organizacją. Tam dopiero towarzysze uwolnili go z kajdanek przy pomocy 
pilnika. 

Gdy ledwie doszedł do siebie po tych przeżyciach, znowu skierował swe 
kroki do Gundżulinu. N a miejscu został ponownie aresztowany przez policję 
japońską. Gundżulin był obszarem, który Japończycy oderwali od Chin i 
znajdował się pod ich kontrolą. Hyon De Hong wykazał odporność również 
w czasie procesu i niezłomnie się bronił. Skazany został na dożywocie. 
Wtrącony do więzienia Sodemun w Seulu, zmarł w efekcie nieludzkich tortur, 
jakim go poddawali japońscy oprawcy w czasie przesłuchań. 
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Na początku lat trzydziestych grupa Li Czhe U zwiększyła się do 
kilkudziesięciu osób. Owoce ich pracy w Czangbaju były widoczne. 
Wzrastała liczba organizacji antyjapońskich. W każdej wsi powstawała 
szkoła, prowadzone były różne kursy dokształcające, odbywały się nawet 
konkursy oratorskie, przedstawienia, występy artystyczne i zawody sportowe. 
Narastał ich rewolucyjny entuzjazm. 

Japończycy zastawili pułapkę na grupę Li Czhe U, inscenizując farsę w 
postaci nasłania w celach rabunkowych na jedną z koreańskich wsi 
uzbrojonej bandy, składającej się z pospolitych rozbójników. Nie udało im się 
jednak złowić w te sieci naszych ludzi, ponieważ wcześniej zostali przez nas 
ostrzeżeni o szykowanej przez policję prowokacji. Doszło więc tylko do 
krótkiej potyczki, podczas której parę osób odniosło rany. Uniknięto 
większego starcia. 

Była jednak kolejna prowokacja. Po jakimś czasie wojska reakcyjnej 
soldateski, we współdziałaniu z bandycką grupą, zorganizowaną przez 
Japończyków, dokonały z zaskoczenia nalotu na ugrupowanie zbrojne Li 
Czhe U. Tym razem partyzanci ponieśli poważne straty: Pak Dzin Y ong 
poległ bohaterską śmiercią na miejscu walki, a Li Czhe U - na nieszczęście - 
został aresztowany. 

Będąc już w rękach wroga, ze związanymi rękami, podjął próbę 
samobójstwa w celu ratowania honoru: ugodził się kuchennym nożem w 
szyję. Próba ta była nieudana. Natychmiast przekazany został japońskiej 
policji. Przewieziony do Seulu i skazany na karę śmierci, Li Czhe U oddał 
życie w więzieniu. 

Kong Yonga zamordowali najemnicy, fałszywie podający się za 
komunistów, nasłani przez imperialistów japońskich w celu zastawienia 
pułapki na aktywistów ruchu antyjapońskiego na obszarze Mandżurii i 
aresztowania ich. 

O tragicznym losie Kong Yonga, Li Czhe U i Pak Dzin Yonga 
dowiedzieliśmy się zaraz po masowym powstaniu chłopów w Tanczonie. 
Kiedy łącznik poinformował mnie o wszystkim, przez długi czas nie mogłem 
dojść do siebie. Przede wszystkim wydawało mi się, że - jako syn - 
dopuściłem się najcięższego przewinienia wobec ojca. Z tego powodu nie 
mogłem chodzić z podniesionym czołem. 

Towarzysze ci byli bojownikami Armii Niepodległości, których w 
szczególny sposób kochał mój ojciec. Jako pierwsi dokonali zdecydowanego 
wyboru: przeszli z ruchu nacjonalistycznego na pozycje ruchu 
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komunistycznego. 
Tragiczna śmierć Li Czhe U, Kong Y onga i Pak Dzin Y onga wywołała 

w mym sercu niewypowiedzianie ostry ból. Nie tylko dlatego, że utraciliśmy 
jedną silną grupę operacyjną, której powierzono realizację postanowień 
narady w Kałunie w sprawie aktywizowania działań wewnątrz Korei, ale 
także dlatego, iż ubyli z grona awangardzistów bojownicy walki o 
przechodzenie z pozycji nacjonalistycznych na pozycje ruchu 
komunistycznego, co tak bardzo leżało na serce memu ojcu. 

Podczas uroczystości pogrzebowych ojca, Kong Y ong i Pak Dzin Yong 
byli w pierwszym szeregu, niosących zwłoki na marach. Przekonywali moją 
matkę, aby nie ubierała mnie w żałobny strój, mówiąc, iż - zamiast mnie - 
sami się w ten strój przyodzieją. Z całą pewnością rozumowali w ten sposób, 
że ja, wówczas 14-letni chłopiec będę wyglądać za nadto smutnie, gdy będę 
chodzić w żałobie. Od tej pory obaj przez trzy lata nosili żałobę oraz żałobne 
nakrycia głowy. 

W owym czasie kursy szkoleniowe Armii Niepodległości odbywały się w 
Wanlihe, położonym nieopodal Fuszunu. Kong Yong raz lub dwa razy w 
tygodniu zjawiał się w naszym domu z drewnem opałowym, na noszach 
"czige" na plecach, i witał się z moją matką. Jego żona również bywała w 
naszym domu częstym gościem, przynosząc młode pędy aralii i inne jadalne 
rośliny. Od czasu do czasu Kong Yong przychodził z workiem ziarna na 
plecach. Jego szczera pomoc była niemałym wsparciem dla naszej rodziny. 

Matka odnosiła się z całą serdecznością do niego i jego żony, jak do 
rodzonych - młodszego brata i siostry. Czasami - rzeczywiście, w sensie 
dosłownym - traktowała ich, jak starsza siostra, udzielała im surowych 
napomnień, wytykając im dostrzeżone przez siebie uchybienia. 

Kiedy Kong Y ong udał się do Mandżurii, chcąc włączyć się do ruchu 
walki o niepodległość, jego żona mieszkała sama w Pyoktongu. Któregoś 
roku zjawiła się u męża w Fuszunie. Kong Yong, spojrzawszy na nią, 
zobaczył na jej twarzy ślady oparzelizny. Efekt poparzenia się w kuchni 
podczas gotowania zupy z kluskami. Bardzo mu się nie spodobała i z 
niezadowoleniem powiedział, że nie będzie dalej z nią żyć. 

Rozgniewało to matkę i mocno go skrytykowała. 
- Czyś ty przy zdrowych zmysłach? Rozum straciłeś? Toż to wręcz 

niewybaczalne bezeceństwo - nie chcieć żyć z żoną. Przyszła przecież do 
ciebie, jak do męża, pokonując taki szmat drogi. Należy ją z całej duszy 
powitać, a nie odrzucać! Kong Y ong odnosił się zawsze szczerze i otwarcie 
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do mojej matki i słuchał jej we wszystkim. Tego samego dnia pokłonił się jej 
i poprosił o wybaczenie mu jego przewinienia. 

Na temat akcji zbrojnej grupy, kierowanej przez wujka Hyong Gwona, po 
raz pierwszy dowiedziałem się z lektury gazet. Nie pamiętam, gdzie 
konkretnie o tym przeczytałem: w Harbinie, czy w innym miejscu. Pewnego 
razu towarzysze, mocno tym poruszeni, przynieśli mi gazetę. Z 
zamieszczonej w niej notatki wynikało, że - jak napisano - w Phungsanie 
pojawiła się zbrojna grupa, złożona z czterech ludzi, którzy po zastrzeleniu 
policjanta i zagarnięciu automobilu przejeżdżającego z Pukczhogu zniknęli w 
okolicach przełęczy Huczi. Towarzysz, który przyniósł mi tę gazetę, 
powiedział, że cieszy się, iż w kraju rozległ się pobudzający wszystkich 
wystrzał. Nie mogłem jednak uspokoić się z powodu tego wystrzału. Dlatego 
zaraz po wkroczeniu do Korei strzelali w Phungsanie? 

I przyszedł mi na myśl gorący charakter mojego wuja. Pomyślałem, że 
wujek nie potrafił pohamować swego płomiennego charakteru i z tego 
powodu padł strzał. 

Od dzieciństwa wyróżniał się męstwem i uporczywą wiernością dla spraw, 
za które się zabierał. 

Kiedy myślę o nim przypomina mi się przede wszystkim epizod z miską 
kaszy z grubego ziarna. Działo się to jeszcze wtedy, gdy mieszkałem w 
Mangyongde. Miał wtedy lat może jedenaście, dwanaście. W owym czasie 
wieczorem jadaliśmy najczęściej gaolanową(sorgo) kaszę. Gaolan (sorgo) nie 
łuskany mełło się na żarnach i na przetartej kaszy gotowało się zupę, rodzaju 
żuru. Był on tak niesmaczny , że trudno go było przełknąć, a jako że nie był 
łuskany – dosłownie kłuł gardło. Powiem, że ja też nie mogłem na ten żur 
nawet patrzeć. 

Pewnego dnia wujek Hyong Gwon, siedząc przy jadalnym stole, uderzył 
czołem w pełną gorącego żuru miskę, podawaną przez babcię. Uderzył z taką 
siłą, że miska podskoczyła i upadła na podłogę, a na czole wujka pojawiła się 
rana i zaczęła lecieć krew. Nie rozumiejąc jeszcze niczego o życiu, w ten 
właśnie sposób, na misce wyładował swą złość, że będąc biednym, zmuszony 
jest jeść taką papkę. 

- Ty, posłuchaj. Nie staniesz się zacnym, godnym szacunku człowiekiem, 
jeśli będziesz tak wybrzydzać za stołem - wygarnęła mu babcia tonem 
wymówki i - odwróciwszy się w drugą stronę, zaczęła ocierać łzy - łzy 
smutku i żalu. 

Wraz z upływem czasu wujek Hyong Gwon denerwował się coraz 
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bardziej z powodu rany na czole. Gdy mieszkał w naszym domu w Chinach 
zapuścił długą czuprynę, aby zakryć bliznę. 

Wujek Hyong Gwon przyjechał do Chin, kiedy żyliśmy w Linjiangu. 
Ojciec ściągnął go do nas, aby dać mu możliwość dalszego kształcenia się. 
Ponieważ ojciec był pedagogiem, wujek mógłby mieszkając w naszym domu 
kontynuować naukę w zakresie programu szkoły średniej metodą 
samokształceniową. Ojciec chciał go wychować na rewolucjonistę. 

Za życia ojca wujek Hyong Gwon wyrastał w stosunkowo zdrowym 
duchu dzięki jego szczególnej opiece i kontroli. Wszelako po śmierci ojca, 
trudno go było utrzymać w ryzach i zaczął prowadzić życie według własnego 
widzimisię. Odrodziły się w nim dawne nawyki charakteru, kiedy to uderzył 
głową w miskę z żurem - i zwyciężyły. Takie prowadzenie się było 
przyczyną zmartwień w rodzinie. Nie usiedział w domu, za to odwiedzał 
takie miejsca, jak Linjiang, Szenjang, Daljan i inne miejscowości. 

Ludzie, wiedzący coś więcej na temat naszej rodziny, zaczęli plotkować, 
że błąka się po świecie, ponieważ nie podoba mu się narzeczona, z którą go 
rodzice zaręczyli, gdy mieszkał jeszcze w rodzinnym kraju. Oczywiście, to 
także mogło być przyczyną. Ale przecież główną przyczyną tego, że stał się 
tak niespokojny, była rozpacz po śmierci mojego ojca. 

Kiedy powróciłem do domu, po rzuceniu nauki na uczelni "Hwasong 
Uisuk", w dalszym ciągu wujek nie mógł się pozbierać ze swymi duchowymi 
rozterkami - żył niespokojnym życiem, zachowywał się jak pijany. Nasza 
rodzina wtedy ledwie wiązała koniec z końcem, na skutek skromnych 
dochodów matki, utrzymującej nas z prania i szycia na zamówienie. Widząc 
to, że znajdujemy się w trudnym położeniu, nawet Li Gwan Rin przyszła, 
przynosząc ze sobą trochę pieniędzy i ziarna, pomagała matce w pracy. 
Właściwie, to wujek powinien był odgrywać po śmierci mojego ojca rolę 
gospodarza domu. Nie można było powiedzieć, że w domu nie było sprawy i 
rzeczy, którą mógłby się zająć. A przecież mieliśmy wtedy jeszcze aptekę, 
jaka została po ojcu. Co prawda, nie było w niej wiele lekarstw. Wszelako, 
gdyby ją zaopatrzyć, jak należy, mogłaby się stać niezłym źródłem dochodu 
dla naszej rodziny. Wujek jednak nie zwracał na nią najmniejszej uwagi. 

Mówiąc szczerze, byłem wtedy obrażony na wujka za to, że tak postępuje. 
I oto pewnego dnia zasiadłem do stołu i napisałem do niego długi list. Były to 
czasy mojej nauki w szkole średniej, kiedy poczucie sprawiedliwości tkwiło 
w duszy, jak nigdy. Nie mogłem ścierpieć jakiegokolwiek czynu 
niesprawiedliwego, nawet jeśli ktoś starszy go się dopuścił. Udałem się do 
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Kirinu, a list włożyłem wujkowi pod poduszkę. 
Matka była niezadowolona z tego, że w swoim liście skrytykowałem 

wujka. 
- Obecnie, to prawda, wujek twój nie interesuje się niczym, buja w 

obłokach, ale nadejdzie dzień, kiedy trafi na właściwą ścieżkę życia. Z 
pewnością nie zapomni o swoich korzeniach. Niech się błąka po świecie, jeśli 
mu tak wygodnie. Powróci jednak wtedy, kiedy będzie już miał dość tego 
wszystkiego. Tak więc, nie trzeba krytykować, stosować takie metody. Czy to 
do pomyślenia, żeby rugać tak swojego wujka? 

Takimi słowami matka przekonywała mnie. Był to, w rzeczy samej, jej 
właściwy sposób rozumowania. Mimo to, napisany przeze mnie list 
zostawiłem. Po upływie roku powróciłem do domu w Fuszunie na wakacje z 
juwenskiej szkoły średniej w Kirinie. Ku mojemu zaskoczeniu wujek Hyong 
Gwon żył w sposób już ustabilizowany. Okazało się, że przepowiednia matki 
była trafna. Wujek nie wspomniał ani słowa o pozostawionym dla niego 
moim liście. Zrozumiałem jednak, że ten list zrobił na nim niemałe wrażenie. 
Miał też swój wpływ na jego dalsze postępowanie. Zimą tegoż roku wujek 
wstąpił do Peksańskiego Związku Młodzieży. 

Po naszym odejściu z Fuszunu pogrążył się po uszy w pracy,  
poświęconej szerzeniu wpływów tego związku. W roku następnym przyjęty 
został - na podstawie rekomendacji towarzyszy - do Komunistycznego 
Związku Młodzieży. W ten oto sposób zasilił szeregi rewolucyjne i od 1928 
roku, na zlecenie tego związku, zaczął kierować pracami Peksańskiego 
Związku Młodzieży w rejonie Fuszunu, Czanbaju, Lincjanu i Antu. 

Wśród sąsiadów zawrzało, gdy po przeczytaniu gazet dowiedzieli się o 
nadzwyczajnym wydarzeniu, do jakiego doszło w Phungsanie. Zastrzelony 
został japoński starszy policjant. W ten sposób wiadomość o tym, że wujek 
Hyong Gwon został aresztowany, dotarła również w rodzinne strony, do 
Mangyongde. 

Dowiedziawszy się o tym, mój dziadek powiedział: 
- Tym razem młodszy syn zastrzelił Japończyka. Poszedł za przykładem 

starszego brata. Cokolwiek się stanie - postąpił w sposób godny pochwały. 
Szczegółowe informacje na temat działalności w Phungsanie grupy 

operacyjnej, skierowanej w głąb kraju, otrzymałem po upływie pewnego 
czasu. Członkowie grupy przeprawiali się przez rzekę Amnok i udali się w 
kierunku Tanczhonu. 14 sierpnia 1930 roku grupa zrobiła sobie postój na 
plantacji borówek w Hwangsuwonie, w pobliżu wsi Phabali w powiecie 
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phungsańskim. Tam wpadła w oko starszemu policjantowi, wyjątkowo 
niegodziwemu, znanemu pod przezwiskiem "opasi" (prawdziwe nazwisko: 
Macujama), który akurat przejeżdżał tamtędy na rowerze. Oprawca ten 
pojawił się w rejonie Phungsanu w 1919 roku i od tego czasu zakuwał 
Koreańczyków w kajdany na rękach i nogach. Mieszkańcy tych okolic nadali 
mu przezwisko "opasi" (osa - red.). Żywili doń zapiekłą nienawiść. 

Kiedy członkowie grupy szli drogą, nieopodal posterunku policyjnego, 
"opasi" wezwał ich do podejścia do niego. Ledwie wujek Hyong Gwon 
przekroczył progi posterunku, natychmiast rozprawił się z siepaczem. Potem 
wygłosił otwarte, nacechowane szczerością i antyjapońskim duchem 
przemówienie do miejscowej ludności. Słuchały go dziesiątki mieszkańców. 
Jak zostało to potwierdzone, we wsi Phabali przysłuchiwał się mowie wujka 
także były wojenny korespondent Armii Ludowej - Li In Mo, znany szeroko 
w świecie więzień, który długi czas przesiedział w więzieniu w Korei 
południowej za odmowę wyrzeczenia się swoich przekonań. 

Nie zważając na prześladowania i pościg ze strony wroga, grupa 
usiłowała przedostać się do miejscowości, gdzie rozbłyskał płomień 
chłopskiego powstania. 

W owym czasie przywiązywaliśmy ogromne znaczenie do powstania 
chłopskiego w Tanczhonie. Na terenach, objętych powstaniem stale 
przebywali przywódcy ruchu masowego i duży zorganizowany oddział mas 
rewolucyjnych, wysoce uświadomionych i zmobilizowanych pod względem 
ideowo-politycznym. Wrogowie wychodzili wręcz ze skóry, by wyłapać 
organizatorów powstania. My zaś staraliśmy się odszukać wśród 
powstańczych mas takich aktywistów, jak O Dżung Hwa z Wancynu, Kim 
Dżun z Luncjanu, Czon Dzang Won z Onsongu. Pragnęliśmy nawiązać z 
nimi łączność. Uznaliśmy, iż jeśli będziemy mieć możliwości oddziaływania 
na nich w duchu pozytywnym, to tym samym stworzony zostanie grunt dla 
zrywu w rewolucyjnej walce w kraju. Jeżeli nam się uda rozszerzać sferę 
wpływów na rejon Tanczhonu, to zostanie otwarta droga w stronę Songdżinu, 
Kildżu, Czhongdżinu, a dalej aż do Phenianu przez Hamhyng, Hyngnam i 
Wonsan. 

Dlatego zleciliśmy grupie operacyjnej wujka Hyong Gwona, skierowanej 
do kraju, zadanie odnalezienia organizatorów powstania chłopskiego w 
Tanczhonie. 

Członkowie zbrojnej grupy, którzy pośpiesznie ruszyli ze wsi Phabali, 
zatrzymali w wąwozie Pongo samochód, którym jechał starszy policjant ze 
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służby wywiadowczej policji Phungsan i -po jego rozbrojeniu - agitowali 
wśród pasażerów w duchu antyjapońskim. Następnie przemieścili się do wsi 
Munang w powiecie Riwon i - mimo napotykanych trudności - rozwinęli swą 
aktywność polityczną w wąwozie Pedok, Tepawi i w innych miejscach wśród 
robotników, wypalających węgiel drzewny. 

Potem zbrojna grupa przesunęła się w stronę Pukczhongu. Tam jej 
członkowie podzielili się na dwie mniejsze grupki. Wujek Hyong Gwon i 
Czon Un wchodzili w skład pierwszej, a Czwe Hyo II i Pak Czha Sok - 
drugiej. Uzgodnili, że spotkają się w miasteczku powiatowym Hongwon i 
ruszyli w różnych kierunkach. 

Na początku września wujek Hyong Gwon wraz z Czon Unem dokonali z 
zaskoczenia "nalotu" na buddyjską świątynię Kwangdże na górze Tedok, w 
powiecie Pukczhong, w której uwił sobie gniazdo zwiadowczy oddział wroga. 
Następnie przenieśli się w kierunku Hongwonu i Kyongpho i - po potyczce, 
stoczonej z wrogiem niedaleko uskoku górskiego Czolbu - zastrzelili 
naczelnika posterunku policji w Czondżinie. 

Tegoż dnia wujek był już w miasteczku Hongwon i odwiedził dom Czwe 
Dżin Yonga, u którego członkowie grupy mieli się spotkać. 

Czwe Dżin Yong należał do Armii Niepodległości i znany był dobrze 
zarówno wujkowi, jak i mnie. W Fuszunie był szefem wojskowej 
intendentury na obszarze Ansunu i często gościł w naszym domu. Wcześniej, 
jako szef zarządu gminnego w jednej z miejscowości w Korei, 
sprzeniewierzył publiczne pieniądze, został zdemaskowany i musiał ratować 
się ucieczką na Północny Wschód Chin, gdzie związał się z ugrupowaniem 
Czongibu. Przez pewien czas mieszkał w naszym domu i wiele miesięcy był 
na garnuszku mojej matki. Gdy wiadomo już było, że lada dzień japońscy 
imperialiści wtargną do Mandżurii, usunął się z Fuszunu, mówiąc, iż czuje się 
już zbyt stary, by podołać obowiązkom pracy na rzecz Armii Niepodległości. 
Powiedział, że chciałby nabyć jakiś niewielki sad owocowy i spokojnie 
dożywać swoich ostatnich dni. Powrócił więc do Hongwonu. A tam - z 
miejsca został agentem japońskich okupantów. 

Rzecz oczywista, że wujek Hyong Gwon nie mógł o tym wiedzieć. Czwe 
Dżin y ong ukrył wujka w zacisznym miejscu swego gospodarstwa, 
opowiadając o panującym na miejscu bardzo surowym nadzorze, 
roztoczonym przez Japończyków, sam zaś pośpieszył na posterunek policji i 
złożył doniesienie, że w jego domu znajduje się zbrojna grupa z Mandżurii. 

Kiedy wujka zabrano na posterunek policji, był tam już Czwe Hyo 11. 
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Rzecz jasna Czwe Dżin Yong doniósł także na niego. Dopiero wtedy wujek 
zrozumiał, że Czwe Dżin y ong - to po prostu: japoński pies. 

Zdrada z jego strony była czymś wręcz niepojętym i niespodziewanym. A 
człowiek ten mawiał kiedyś: -do grobowej deski nie zapomnę waszej troski o 
mnie, droga matko Song Dżu. Przez wiele miesięcy trzy razy na dzień 
karmiliście mnie obfitymi posiłkami, umilając je często nawet kieliszkiem 
wódki. I kto mógłby pomyśleć, że ten sam Czwe Dżin y ong stoczy się w 
nieczyste bagno zdrady?! Z początku, nie chciałem wierzyć własnym uszom, 
gdy mi mówiono, że to on doniósł na wujka. 

I od tej pory, aż do dnia dzisiejszego mawiam, iż nie jest złą rzeczą 
wierzyć ludziom, wszelako nie należy żywić wobec nich iluzji. Każda iluzja 
jest zaprzeczeniem naukowości i nawet człowiek, obdarzony niezwykłą 
przenikliwością, dopuścić się może błędu nie do naprawienia, jeśli pozwoli 
olśnić się iluzjom. 

Wtedy z okrążenia, zmontowanego przez wroga, udało się wyrwać 
jedynie Czon Unowi. Wuj wciągnął go do operacyjnej grupy w charakterze 
przewodnika, gdy czynił przygotowania do przedostania się w głąb Korei. 
Pochodził on z Riwonu, gdzie się urodził i znakomicie znał ukształtowanie 
wschodniego wybrzeża naszego kraju. Później jednak również on został 
aresztowany w Czhunczhonie na skutek donosu prowokatora. 

Aresztowany wujek Hyong Gwon przez pewien czas był trzymany za 
kratkami na posterunku policji w Hongwonie, a potem przewieziony został 
do więzienia w Hamhyngu, gdzie ponownie poddano go średniowiecznym 
torturom. Wieść o jego wystąpieniu przed sądem miejscowym w Hamhyngu 
dotarła do nas dzięki opowiadaniom wielu ludzi. W czasie procesu wujek 
Hyng Gwon surowo potępił zbrodnie japońskich imperialistów i pełnym 
głosem oznajmił, że przeciwko uzbrojonym bandytom walczyć należy z 
bronią w ręku. 

Skąd wujek zaczerpnął tyle siły wewnętrznej, aby zdobyć się na tak 
godną postawę przed sądem? Uważam, że było to wynikiem jego przekonań 
rewolucyjnych i wierności sprawie rewolucji. Gdyby bał się on czegokolwiek 
bardziej od śmierci, to byłoby to zdradą tych przekonań, które czynią 
człowieka sprawiedliwym, mężnym i przeobrażają go w najgodniejszą istotę 
na świecie. 

Czwe Hyo 11 skazany został na karę śmierci, mój wuj otrzymał wyrok, 
skazujący na 15-letnie więzienie. Na procesie wujek i jego współtowarzysze 
broni śpiewali głośno rewolucyjne pieśni. Następnie skandowali hasła. 
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Chcąc przedłużyć okres walki przed sądem, członkowie grupy złożyli 
apelację w sądzie wyższej instancji w Seulu. 

Doznawszy fiaska podczas procesu sądowego w Hamhyngu, japońscy 
imperialiści zorganizowali w Seulu proces za zamkniętymi drzwiami, bez 
udziału publiczności. Wyrok poprzedni został zatwierdzony. 

Wykonanie na Czwe Hyo Ilu kary śmierci przez powieszenie odbyło się 
wkrótce po uprawomocnieniu się wyroku. 

Na szubienicę wstępował z wielką godnością, pozostawiając ludziom w 
testamencie prośbę o walkę śmiałą i nieustępliwą. 

Wujek Hyong Gwon wtrącony został do więzienia Mapho w Seulu, w 
którym przetrzymywano w większości przypadków skazanych na kary 
powyżej dziesięciu lat. Nawet w tym więzieniu nie zaprzestał walki. W 
owym czasie oprawcy usiłowali zmusić skazanych, odsiadujących kary z 
powodów politycznych i od długiego czasu będących za kratami, do 
renegactwa. Wujek zwrócił się do licznych więźniów tej kategorii z 
płomiennym apelem o to, aby nie zdradzili swoich przekonań. Jego 
przemówienie poruszyło struny ich serc. Stanął na czele walki o polepszenie 
warunków życia uwięzionych. W walce tej był bardzo odważny, nie liczył się 
z żadnymi konsekwencjami. Myślę, że fakty, związane z jego walką znane są 
szerokiej opinii publicznej. 

Potęgując forsowanie przygotowań wojennych, wrogowie zmuszali 
więźniów do robienia skrzynek na amunicję. Do wykonania tej katorżniczej 
pracy zmuszeni byli przy otrzymywaniu racji żywnościowych siódmej 
kategorii. 

Wzburzony z tego powodu do granic ostateczności, wujek Hyong Gwon 
zorganizował z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej strajk 
uwięzionych, zatrudnionych w przywięziennej fabryce. Jego uczestnicy 
wystąpili przeciwko wyniszczającej katorżniczej pracy, jaką narzucali 
oprawcy. W strajku wzięło udział wielu więźniów. 

Ciemiężyciele wtrącili wujka do osobnego i ciemnego karceru, żeby 
uniemożliwić mu jakikolwiek wpływ na współ uwięzionych i skuli jego ręce i 
nogi kajdankami. Przy każdym najmniejszym nawet poruszaniu się, żelazne 
kolce, umieszczone na kajdankach, wbijały się głęboko w jego ciało, 
wywołując straszliwy ból. Całodzienne pożywienie składało się z grudki 
bobu sojowego, wielkości piąstki małego dziecka. 

Lecz nawet w tych niesamowitych warunkach, wujek nie zaprzestawał 
walki i władze więzienne, ku swojej rozpaczy, stwierdzały, że Kim Hyong 
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Gwon robi z Mapho "czerwone więzienie". 
Pewnego razu Pak Czha Sok, pracując w przywięziennej fabryce 

zasłyszał wieści o nas, że aktywnie walczymy w wielu rejonach Mandżurii i 
podzielił się tymi nowinami z wujkiem Hyong Gwonem. Po wysłuchaniu Pak 
Czha Soka wujek po raz pierwszy w więzieniu zapłakał żarliwie i ujmując 
jego ręce w swoje dłonie, powiedział pełnym wzruszenia głosem: - Czuję, że 
nie przetrwam tak zbyt długo. Proszę was, starajcie się walczyć do końca, 
jeśli uda się wam pozostać wśród żywych. Gdy wyjdziecie na wolność, po 
odsiedzeniu kary uwięzienia odwiedzicie koniecznie moją .matkę w 
Mangyongde i opowiedzcie jej o mnie. A jeśli spotkacie Song Dżu, 
przekażcie mu wieści o mnie i powiedzcie, że się nie poddawałem do 
ostatniej minuty swego życia. To moja ostatnia prośba. 

Mój wujek był wówczas tak skrajnie wyczerpany, że przykuty już był do 
łóżka. Kiedy znajdował się u progu śmierci, władze więzienne zawiadomiły 
rodzinę w Mangyongde, pozwalając nam na odwiedzenie go. 

Wujek Hyonk Rok pożyczył u ludzi 40 wonów i wraz z krewniakiem 
Won Dżu, udał się do Seulu, gdzie spotkał się ostatni raz ze swoim młodszym 
bratem. 

- Kiedy zgłosiliśmy się do więzienia, strażnik zaprowadził nas do pokoju 
chorych. Inni więźniowie siedzieli, tylko jeden nasz Hyong Gwon, ciężko 
oddychając, leżał, jak szkielet. Jakże straszna była gorycz, której wówczas 
doznałem na ten widok! Widząc mnie, nie mógł wymówić chociażby jednego 
słowa, tylko usta jego poruszały się bezdźwięcznie. Widok jego był tak 
przerażający, że wydawało mi się, iż niemożliwe jest, by mógł to być mój 
młodszy brat. A jednak zdobył się mimo wszystko na uśmiech i ledwie 
dosłyszalne słowa: - Braciszku, odchodzę, nie osiągnąwszy swego celu. 
Japończycy na pewno zginą, zostaną pokonani. Po tych słowach zrozumiałem: 
- Tak, to mój prawdziwy brak Hyong Gwon - tymi słowami opowiadał mi 
wujek Hyong Rok o swoim spotkaniu z wujkiem Hyong Gwonem, gdy z 
triumfem powróciłem do Ojczyzny i przyszedłem do swego rodzinnego domu. 

Słuchając jego wspomnień, wylewałem łzy, mając przed oczyma obraz 
wujka Hyong Gwona. I doznałem wielkiej skruchy i pożałowałem tego, że 
kiedyś napisałem ów nieszczęsny list, w którym krytykowałem go. 

Wujek Hyong Rok, który stracił przytomność pod wpływem wstrząsu, 
jaki wywołał widok młodszego brata, domagał się od strażników: 

- Pozwólcie mi zabrać mego młodszego brata Hyong Gwona i leczyć go 
w domu... 
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- Tak nie wolno. Twój brat powinien żyć i umierać tutaj, zdechnąć tu za 
kratkami. Nie wolno go stąd zabierać - warknął strażnik. 

- W takim razie ja będę siedział w więzieniu za mojego młodszego brata. 
Niech on wróci tu z powrotem, gdy się trochę podleczy w domu. 

- Ach ty! W jakim prawie znajdziesz słowa, zezwalające na to, by ktoś 
inny odbywał karę zamiast skazanego? 

- Prawa - to przecież coś, co wy sami ustanawiacie. Wszystko wam wolno. 
Proszę was, błagam zróbcie, tak jak proszę. 

- Gałganie! Co za brednie wygadujesz? Z ciebie też niezły łajdak, choć 
jesteś od niego starszy. Taki sam, jak młodszy. Cały wasz ród taki. Wynoś się 
stąd! 

Oprawca krzyczał coraz głośniej i wygonił wujka z sali. 
Wujek Hyong Rok zastanowił się jednak, dał w rękę strażnikowi 

więziennemu 16 wonów i powiedział: - Proszę was, zatroszczcie się o 
naszego Hyong Gwona! - i wrócił do Mangyongde. Zdawał sobie sprawę z 
tego, że tacy szubrawcy, jakimi są strażnicy więzienni, nie zmienią swego 
stosunku do umierającego więźnia po otrzymaniu takich pieniędzy, a jednak 
oddał mu wszystko, co miał przy sobie. 

Po powrocie do domu wujek Hyong Rok przez cały miesiąc nie mógł 
zmrużyć oka, nawet nocami. Ilekroć zamknął oczy - natychmiast pojawiał się 
w jego myślach obraz młodszego brata. 

Po upływie trzech miesięcy wujek Hyong Gwon umarł w więzieniu. Stało 
się to na początku 1936 roku. Zakończyłem wówczas drugi pochód do 
północnej Mandżurii i udawałem się wraz z oddziałem, do rejonu Namhutou. 
Wujek Hyong Gwon miał wtedy 31 lat. Poumierali ojciec i matka, młodszy 
brat i wujek. Zabrano moich ukochanych najbliższych, którzy uczynili 
wszystko, co było w ich mocy dla sprawy rewolucji. Dowiedziawszy się 
wówczas w górach, że zginął mój wuj, przysięgałem sobie: Zostanę wśród 
żywych za wszelką cenę i pomszczę na wrogu śmierć wujka, który 
pochowany został gdzieś samotnie, w bezimiennym grobie na ziemi ojczystej. 
W poczuciu krzywdy, doznanej w postaci zniewolenia kraju, niezawodnie 
osiągnę cel, jakim jest niezawisłość Ojczyzny. 

Było już powiedziane, że nasza rodzina otrzymała zawiadomienie o 
śmierci wujka. Nikt nie był jednak w stanie pojechać, żeby zabrać jego ciało, 
ponieważ nie było pieniędzy na pokrycie kosztów podróży. Wujek Hyong 
Gwon pochowany został na cmentarzu Mapho. 

Na krótko przed oddaniem ostatniego tchnienia, wujek Hyong Gwon 
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powiadomił współwięźniów o fakcie, który dotychczas utrzymywał w 
głębokiej tajemnicy: 

- Kim Ir Sen jest moim bratankiem. Obecnie przewodzi on wielkim, 
rewolucyjnym siłom w Mandżurii, walczącym z japońskimi agresorami. 
Niedaleki już dzień, kiedy jego oddziały wkroczą do naszego własnego kraju. 
Walczcie z bronią w ręku, aby go powitać. Tylko przy użyciu siły zbrojnej 
możemy przegnać Japończyków i wyzwolić Ojczyznę! 

Ilekroć rozmyślam o wujku Hyon Gwonie, jawi mi się przed oczyma 
wielu współtowarzyszy broni, którzy poświęcili bez wahania swoją młodość 
dla sprawy realizacji postanowień, jakie podjęliśmy na naradzie w Kałunie. 

Wujek Hyong Gwon miał córeczkę imieniem Yong Sil. Po wyzwoleniu 
kraju uczyła się w Rewolucyjnej Uczelni w Mangyongde. Starałem się 
wychowywać ją jak należy, tak aby kontynuowała dzieło urzeczywistniania 
woli swojego ojca. Niestety, ta jedyna jego córeczka też zginęła w czasie 
bombardowań w okresie wojny. 

Zaiste, wielkie i szlachetne są zasługi bojowników Koreańskiej Armii 
Rewolucyjnej, którzy zraszali swoją krwią drogę naszej rewolucji. 

Na fundamencie doświadczenia ich heroicznej walki i jej lekcji, za cenę 
przelanej przez nich najświętszej krwi pojawiła się na świecie Koreańska 
Ludowa Armia Rewolucyjna, jako stałe i trwałe rewolucyjne siły zbrojne 
naszego kraju. 

 

6. Poeta-rewolucjonista Kim Hyok 
 
Rewolucja zaczyna się od rekrutacji towarzyszy. Dla kapitalisty -pieniądz 

to kapitał, a dla rewolucjonisty człowiek -to źródło siły. Kapitalista buduje 
swoją fortunę na fundamencie pieniądza, podczas gdy rewolucjonista zmienia 
i przekształca społeczeństwo dzięki sile towarzyszy. 

W latach młodości miałem wokół siebie wielu towarzyszy. Wśród nich 
byli również przyjaciele, związani ludzkimi uczuciami, z którymi 

łączyły mnie wspólne ideały w toku naszej walki. Każdy towarzysz był 
mi taki drogi, że nie można byłoby go na nic zamienić nawet na górę złota. 

Jednym z tych towarzyszy był Kim Hyok, którego w dzisiejszych czasach 
nazywa się poetą - rewolucjonistą. W latach mojej młodości wywarł na mnie 
niezatarte wrażenie. Minęło ponad pół wieku od jego  śmierci, a ja wciąż 
go pamiętam. 

Po raz pierwszy spotkałem go latem 1927 roku. 
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Pamiętam: podczas rozmowy z moim nauczycielem Szang Jue - na 
korytarzu po lekcji chińskiego - podbiegł nagle do mnie K won Twe Sok i 
powiedział, że mam gościa. - Przy głównej bramie stoi jakiś nieznajomy wraz 
z mężczyzną w okularach, nazwiskiem Czha Gwang Su. - wyjaśnił. 

Zobaczyłem oczekującego mnie chłopca o miłej, dziewczęcej twarzy, 
trzymającego walizkę w ręku, a obok Czha Gwang Su. Był nim Kim Hyok, 
którego Czha Gwang Su zaczął wynosić pod niebiosa, jako talent, jakiemu 
równego nigdy dotąd nie spotkał. Zanim Czha Gwang Su zdążył nas sobie 
przedstawić, uprzedził go, mówiąc: - Jestem Kim Hyok i wyciągnął rękę do 
uścisku. 

Uścisnąłem mu rękę i przedstawiłem się. Poczułem szczególny rodzaj 
sympatii do Kim Hyoka, nie tylko z racji jego nazwiska i "reklamy", jaką 
zgotował mu Czha Gwang Su, ale także dlatego, że jego twarz przypominała 
mi rysy twarzy Kim Won U. 

- Czy mógłbyś zabrać Kim Hyoka do internatu i poczekać tam na mnie 
godzinkę do końca lekcji. Muszę być jeszcze na wykładzie z literatury. 
Będzie go miał Szang Jue, a takiej gratki nie mogę ominąć. Inną lekcję na 
pewno bym opuścił. Z taką prośbą zwróciłem się do Czha Gwang Su, 
przepraszając Kim Hyoka za niegrzeczność. 

- Co słyszę! Nikt nie kryje fascynacji jego wykładami z literatury. 
Czyżbyś i ty chciał zaliczać się do ludzi literatury, jak Kim Hyok? - 
zażartował Czha Gwang Su, poprawiając okulary na nosie. 

- A dlaczegoż by nie, czy są jakieś szczególne powody, żebym nie mógł 
zostać literatem? Jak się wydaje, działalność rewolucyjna wymaga 
znajomości wiedzy literackiej, zgadzasz się, Kim Hyok? 

- Tylko tu i teraz w Kirinie mogłem chyba usłyszeć te mile dźwięczące w 
moim uchu słowa - Zawołał Kim Hyok - Niemożliwością jest mówić o 
rewolucji w oderwaniu od literatury. Rewolucja jest przedmiotem i zarazem 
źródłem literatury. Jeśli ów wykładowca literatury cieszy się taką 
popularnością, chętnie i ja bym go posłuchał. 

- Jemu przedstawię cię później. Ze słowami tej obietnicy wszedłem do 
sali wykładowej. 

Kiedy po lekcji wychodziłem, przy bramie obaj czekali wciąż na mnie. 
Rozmawiali na temat: co to jest kapitał stały, a co zmienny. Uderzający był 
ich entuzjazm w dyskusji i to mnie również się udzieliło.  

Przypominając sobie słowa Czha Gwang Su o Kim Hyoku, że jest 
urodzonym entuzjastą, ucieszyłem się w duchu, że pozyskam sobie 
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znakomitego kolegę. 
- Mówiłem wam, żebyście zaczekali w internacie. Dlaczego tu wciąż 

stoicie? 
- A jaki odniósłbym pożytek, siedząc w domu jak karaluch w taki piękny 

dzień - odpowiedział Kim Hyok, spoglądając na rozsłonecznione niebo i 
mrużąc oczy. A skoro już jesteśmy razem, to mógłbym odtąd przespacerować 
nawet cały dzień ulicami Kirinu i rozmawiać. 

- Jest takie powiedzenie: Nawet najpiękniejsze krajobrazy Gór 
Diamentowych, najlepiej podziwiać po posiłkach. Tak więc proponuję, 
zjedzmy najpierw obiad, a później pójdziemy, dokąd zechcecie, na górę 
Beiszan lub do parku Kangnam. Kim Hyok przyjechał do nas przecież z 
dalekiego Szanghaju. Byłoby pogwałceniem zasad gościnności, gdybyśmy 
nie poczęstowali go najpierw jakimś posiłkiem. 

- Za spotkanie z wami towarzyszu Song Dżu w Kirinie gotów jestem 
zrezygnować z kilku posiłków - nie jestem głodny. 

Kim Hyok był człowiekiem pasji, żywym i energicznym w działaniu i w 
słowach. 

Okazało się, że - ku mojemu nieszczęściu - nie miałem przy sobie 
żadnych pieniędzy. Poszliśmy zatem do restauracji w hotelu "Sanfeng" , 
gdzie mogłem liczyć, dzięki panującej tu szczególnie życzliwej mi obsłudze, 
nie tylko na znakomicie przyrządzane dania: kuksu, ale także na to, że w 
kryzysowej sytuacji, jak dziś, nie będę zmuszony płacić. Wyjaśniłem to 
właścicielce i otrzymaliśmy nie trzy, lecz sześć porcji smakowitych kuksu, po 
dwie na osobę! 

Kim Hyok spędził u mnie trzy dni, przy czym całe niemal noce zeszły 
nam na rozmowach. Czwartego dnia udał się do Sinjantungu, gdzie pracował 
Czha Gwang Su. N a miejscu chciał się zorientować w sytuacji, panującej w 
prowincji Kirinu. Od pierwszego spotkania z Kim Hyokiem mogłem się 
przekonać, że jest to człowiek kipiący entuzjazmem. Jeśli Czha Gwang Su 
uznać można za człowieka wesołego i niespokojnego - to Kim Hyok był jak 
wulkan. Zwykle spokojny i opanowany, jednak pod wpływem większej 
podniety stawał się niczym piec hutniczy, niezmiernie namiętny i gwałtowny. 
Podobnie, jak Czha Gwang Su, był on typem szczęśliwego włóczęgi, dla 
którego nie istniały przeszkody, nie było rzeczy niemożliwych. Wojażował 
po trzech krajach Wschodu. Spośród tego typu włóczęgów wyróżniało go to, 
że był na pewno człowiekiem o czystej duszy. Z rozmów z nim wynikało, że 
jest jednostką o szerokich horyzontach myślowych, o ugruntowanym 
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wysokim poziomie wiedzy teoretycznej, że jest znawcą literatury i sztuki. 
Nie jeden raz rozmawialiśmy na temat przeznaczenia literatury i sztuki. 

Każdorazowo przekonywał, że literatura i sztuka powinny spełniać rolę ody, 
opiewającej człowieka. Po jakimś czasie, po dniach spędzonych w warunkach 
specyficznego "tchnienia kirińskiego", jego poglądy uległy modyfikacji i 
oświadczył, że literatura i sztuka winny być rodzajem hymnu na cześć 
rewolucji. Zapatrywania jego na temat roli literatury określić można jako 
niezwykle postępowe. Biorąc pod uwagę te cechy jego osobowości, 
dawaliśmy mu głównie zadania, polegające na prowadzeniu wśród mas pracy 
kulturalno-oświatowej. Często uczestniczył w działalności agitacyjnych 
brygad artystycznych. 

Pisał wspaniałe wiersze. Nazywany był przez naszych towarzyszy 
"Eugene Pottierem"9 lub też Heinem. On sam wypowiadał się o Heinem i 
Pottierze z większą estymą, niż o innych poetach. Z poetów koreańskich 
najbardziej cenił Li Sang Hwa10. 

Do jego ulubionych utworów poetyckich należały wiersze o tematyce 
rewolucyjnej, wzniosłej, ale -może to nieco dziwne -w dziedzinie prozy 
ukochał dzieła Ra Do Hyanga11, przeniknięte emocjonalnym kolorytem, 
które stawiał wyżej, niż utwory Czwe So He12, uderzające w tony wielkiego 
patosu. 

To jego wysokie wysmakowanie literackie było dla nas czymś 
zniewalającym, czymś, co zmuszało do zadumy: w jak zadziwiający sposób 
urządzone jest wszystko, co istnieje we wszechświecie! Ileż w naszym życiu 
zjawisk, w których harmonijnie spotykają się całkowicie odmienne, 
przeciwstawne sobie rzeczy! Czha Gwang So po swojemu, określał w sposób 
alegoryczny takie zjawiska, jako zharmonizowanie pozytywu i negatywu: 
katody i anody. Biorąc za przykład Kim Hyoka, mówił o nim, że to 
połączenie w nim katody i anody przywiodło do powstania swoistej i 
niezwykłej osobowości literackiej. 

Wciągnięty w tryby trudnej i skomplikowanej pracy rewolucyjnej, Kim 
Hyok trafił na właściwy moment tego czasu: pisał wiele niezapomnianych 
wierszy. Kirińskie uczennice, należące do naszej rewolucyjnej organizacji, 
namiętnie deklamowały jego wiersze, zapisywały je w zeszytach. 

Kim Hyok tworzył swoje wiersze inaczej, niż inni, którzy po napisaniu 
kilku fraz, przekreślają je po przeczytaniu i piszą je od nowa w zmienionej 
wersji. Każda zwrotka jego wiersza była najpierw dokładnie przemyślana i 
poprawiona w jego umyśle i dopiero wtedy, kiedy uznał, że nie wymaga 
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dalszego polerowania, uderzał pięścią w stół i chwytał za pióro. 
 Znając dobrze ten nawyk uderzania ręką w stół, ilekroć zrodził się w jego 

głowie nowy wiersz, reagowaliśmy zawsze radosnym okrzykiem: - Kim 
Hyok zniósł jeszcze jedno jajko! Zakończenie przezeń pracy nad rękopisem 
było zawsze dla nas wspólnym wydarzeniem. 

Kim Hyok miał swoją ukochaną, piękną członkinię Komunistycznego 
Związku Młodzieży - Syn So Ok, zgrabną, o miłej twarzy dziewczynę. Była 
taka zuchwała i śmiała, silna duchem, w imię sprawiedliwości nie zawahała 
by się wstąpić na szafot. Sumiennie wykonywała wszystkie zlecane zadania 
jej przez związek. 

Jesienią tegoż roku, gdy doszło do masowych protestów i walk przeciwko 
budowie drogi żelamej Kirin - Hweryong, zdarzyło mi się wysłuchać jej 
agitacyjnego wystąpienia. Potrafiła mówić bardzo pięknie, jednym słowem: 
urodzona agitatorka. Była jedną z tych uczennic, które miały w swoich 
notesach przepisywane wiersze Kim Hyoka i potrafiły je deklamować z 
prawdziwą pasją. Znakomicie deklamowała wiersze, pięknie śpiewała, była 
świetną rozmówczynią. Lubiła nosić białe bluzki i czarne spódnice, a wśród 
młodzieży kirińskiej nie było chyba kogoś, kto by jej nie znał. 

Kim Hyok, podchodzący zawsze do życia z sercem, ucieleśniając je w 
swoich poematach, kochał swą dziewczynę namiętnie, miłością płomienną. 
Młodzi komuniści, zaangażowani w rewolucję kochali się wzajemnie. Są tacy, 
którzy mawiają, że w życiu komunistów nie ma miejsca jakoby na 
człowieczeństwo, na życie, na ludzką miłość. Ale tak tylko oni mówią, nie 
wiedząc chyba najzupełniej nic o tym, kim są komuniści. Wielu z nas, 
prowadząc rewolucję pokochało się między sobą i zakładało rodziny pod 
gradem kul. 

Każdorazowo, w czasie ferii szkolnych kierowaliśmy Kim Hyoka i Syn 
So Ok do Guyuchu, zlecając im prowadzenie pracy wśród mas. W Guyuchu 
był jej dom. 

W wolnych chwilach często wychodzili na brzeg rzeki Itunghe. 
Spacerowali tam wśród zagajników, porośniętych wierzbami, łowili w rzece 
ryby. Kim Hyok łowił, a ona złapane ryby zdejmowała z haczyka i zakładała 
kolejną przynętę. Ich miłość stawała się coraz gorętsza w toku pracy 
rewolucyjnej, a świadkami jej pozostały malownicze Wzgórza Bejszan nad 
brzegami rzek Songhwa i Itunghe. 

Trudno dociec, z jakich przyczyn jej ojciec - Syn Cznun Hak odnosił się 
do ich miłości z niechęcią, nieżyczliwie. 
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Syn Czhun Hak był założycielem i dyrektorem Czhangsińskiej Szkoły, 
którą można uznać za prekursorkę Szkoły Samgwańgskiej. Przez kilka lat 
wojażował po rejonach nadmorskich w ZSRR, pobierał tam nauki, doznał 
przedsmaku cywilizacji, dlatego w owych czasach uchodził za stosunkowo 
wykształconego człowieka. Kiedyśmy w Guyuchu przemianowali 
Czhangsińską Szkołę w Szkołę Samgwańskąi przebudowali stworzone przez 
nacjonalistów masowe organizacje w organizacje komunistyczne, 
rewolucyjne, on wcześniej, niż inni odnosił się do naszych inicjatyw ze 
zrozumieniem, okazał nam aktywną pomoc. 

I oto: taka persona odnosiła się do ich miłości z rezerwą i chłodem. Kim 
Hyok chociaż w każdym calu prawdziwy mężczyzna - pogubił się, stracił 
głowę. 

Matka zaś traktowała Kim Hyoka, jako solidnego kandydata na zięcia i 
często przymykała nawet oczy na pogłębiającą się przyjaźń obojga młodych, 
w obliczu męża starała się odgrywać wokół całej sprawy swego rodzaju rolę 
ich protektorki. Po pewnym czasie Syn Czhun Hak, przekonawszy się, w 
efekcie obserwacji i bliższego poznania Kim Hyoka, że jest on rewolucjonistą 
do szpiku kości, wyszedł naprzeciw życzeniu córki. W dniu, w którym ojciec 
wyraził zgodę na ich ślub, Kim Hyok i Syn So Ok sfotografowali się 
wspólnie. W owym czasie w domu Syn So Ok był już aparat fotograficzny. 

Kiedy doszła ją wiadomość o śmierci Kim Hyoka, doprowadzona do 
skrajnej rozpaczy, chciała rzucić się do rzeki Itunghe. Nasi towarzysze siłą 
odciągnęli ją od brzegu i z wielkim trudem udało im się ją uspokoić. 

W późniejszym okresie z dużym, rzetelnym zaangażowaniem brała udział 
w działalności rewolucyjnej. A gdy umarła żona Czwe Ił Czhona, autora 
"Krótkiego zarysu historii koreańskiego rewolucyjnego ruchu za granicą", 
wyszła za niego za mąż. Jej ideałem było to, żeby zostać towarzyszką życia 
takiego człowieka, jakim był Kim Hyok - prawdziwego rewolucjonisty, 
nawet jeśli w tym konkretnym przypadku oznaczało to zostać także macochą 
wychowując nie swoje dzieci. 

Płomienny charakter Kim Hyoka wyrażał się zawsze oddaniem dla 
rewolucji. Był rewolucjonistą, którego cechowała odpowiedzialność i 
lojalność dla sprawy. Był ode mnie starszy opięć lat. Nauki pobierał w 
Japonii. Nigdy jednak nie dał odczuć tego po sobie. Zawsze rzetelnie 
wypełniał wszelkie zadania, jakie mu dawaliśmy. Odnosiłem się do niego, 
również z tych względów, ze szczególnym szacunkiem i miłością. 

Poczynając od lata 1928 roku, Kim Hyok wraz z Czha Gwang Su 
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pracował w powiecie Liuhe. W tym właśnie okresie, z ich inspiracji i przy ich 
osobistym zaangażowaniu założone zostało w Tongsońgskiej Szkole w 
Guszancy Towarzystwo Nauk Społecznych (specjalna grupa) i oddział 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. Kim Hyok uczył historii 
ewolucji człowieka oraz geografii politycznej, literatury i muzyki. Był bardzo 
popularny wśród uczniów, a w ogóle wśród młodych ludzi w Guszancy. 

Kiedy po odbyciu kary więzienia, przemierzałem drogę do Wschodniej 
Mandżurii, Kim Hyok przeprawiał się z Guyuchu do Kirinu, wypełniając 
zlecone mu misje organizacyjne. Będąc w Dunhua, wyznaczyłem mu 
dodatkowo pisemne zlecenie pokierowania organizacjami rewolucyjnymi w 
Kangdongu, Kirinie i w Xinantunie, a także poczynienie przygotowań do 
wydawania nowego pisma. 

Wkrótce, w drodze powrotnej z Dunhua do Kałunu, wstąpiłem do Kim 
Hyoka i stwierdziłem że dokładnie realizuje zadania, jakie zleciłem. 
Zapoznałem go z moimi przemyśleniami w więzieniu i z zadaniami, jakie ma 
wykonać w Kałunie. Z entuzjazmem wyraził ochotęudania się ze mną do 
Kałunu. Poradziłem mu, żeby zjawił się trochę później -po wypełnieniu 
wszystkich, przyjętych przez siebie zadań na miejscu. Zauważyłem, że był 
rozczarowany. Niemniej pozostał - posłuchawszy mojej rady - w Xinantunie i 
przyśpieszył przygotowania do wydawania nowego pisma. Dopiero potem 
przyjechał do Kałunu. 

Po naradzie w Kałunie zaktywizowaliśmy realizację inicjatywy 
wydawniczej: druku i kolportażu nowego czasopisma. Nowa linia 
rewolucyjna stała się wydarzeniem dnia, tematem najbardziej aktualnym: 
przyszła na świat pierwsza partyjna organizacja, powołana do tego, by 
organizować i mobilizować masy w imię wcielenia w życie tej linii. W 
zmienionej sytuacji wydawanie nowego pisma, mającego charakter jej organu 
i wyraziciela jej ideologicznej linii, stało się najbardziej palącą kwestią. 

Mając jasne zrozumienie tej potrzeby, Kim Hyok - również po 
przyjeździe do Kałunu - nocami i dniami pracował nad przygotowaniem 
manuskryptów dla rodzącego się pisma. N owemu pismu nadaliśmy tytuł 
"Bolszewik", ulegając jego sugestii. 

Zaplanowaliśmy wydawanie "Bolszewika" w formie biuletynu, ponieważ 
chcieliśmy możliwie szybko docierać z naszymi rewolucyjnymi ideami do 
najszerszych mas, a dopiero w następnej fazie wydawniczej, gdy pismo 
okrzepnie i zgromadzimy pełny zapas potrzebnych materiałów do druku, 
mieliśmy zamiar nadać mu charakter gazety i zwiększyć jego nakład. 10 lipca 
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1930 roku pierwszy numer "Bolszewika" wreszcie się ukazał. Kolportowany 
był wśród członków Komunistycznego Związku Młodzieży, 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, wśród wielu innych 
antyjapońskich rewolucyjnych organizacji, w środowiskach Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej, podobnie jak pośród młodzieży szkolnej, pozostającej 
pod naszymi wpływami, dla której spełniał rolę materiału pomocniczego do 
nauki. N a łamach biletynu ukazał się także mój referat, wygłoszony na 
naradzie w Kałunie. "Bolszewik" odgrywał dużą rolę w dziedzinie 
informowania i upowszechniania linii wytyczonej na naradzie w Kałunie. Po 
krótkim czasie biuletyn, ukazujący się co miesiąc, stał się tygodnikiem, 
mającym już charakter gazety i zaczął w sposób bardziej kompleksowy 
wypełniać rosnące zapotrzebowanie czytelników na informacje, związane ze 
zmieniającą się dynamicznie rewolucyjną sytuacją. 

Jako pierwszy redaktor i wydawca "Bolszewika" Kim Hyok, zanim 
jeszcze udał się do Kałunu, nie sypiał niemal po nocach, pochłonięty 
pisaniem artykułów. Rozpalał go entuzjazm, prawie wcale nie wypoczywał. 
Na początku sierpnia 1930 roku wyjechał do Harbinu na czele grupy 
Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. Dotychczas pracował głównie w Kirinie, 
Czangczunie, Liuche, Singjingu, H uaideku, Itungu. Harbin zaś był dla niego 
krainą wprost nieznaną. Ale i ja również niewiele wiedziałem o tym mieście. 

Harbinowi poświęcaliśmy wiele uwagi - już od czasów naszego pobytu w 
Kirinie. 

Większość jego mieszkańców stanowili robotnicy. Chcąc wejść głębiej w 
sam gąszcz klasy robotniczej, należało właśnie podjąć śmiałe inicjatywy 
pójścia naprzód do takich miast, jak Czangczun, Harbin i starać się w nich 
wychowywać bardziej aktywnie siły naszych kadr. Jak wykazała to 
prowadzona walka przeciwko budowie linii kolejowej Kirin-Hweryong oraz 
wystąpienia, skierowane przeciwko nasilającym się ze strony soldateski 
kuomintangowskiej zdradzieckim, antyradzieckim wypadom, czego wyrazem 
był atak na Chińsko-WschodniąKolej Żelazną, klasa robotnicza i młodzież 
ucząca się Harbinu wyróżniała się wysokim poziomem rewolucyjności. 
Gdyby udało się pomyślnie rozszerzyć w takich rejonach sieci naszej 
organizacji, to można byłoby zespolić wokół nas wielu ludzi. 

Nasze nie słabnące zainteresowanie Harbinem motywowane było także 
jeszcze jedną ważną okolicznością: w mieście tym znajdowało się Biuro 
Łączności Kominternu. W Harbinie działała wciąż jeszcze ta organizacja 
Komunistycznego Związku Młodzieży przy Kominternie, która utrzymywała 
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kontakty z organizacją Komunistycznego Związku Młodzieży stworzoną 
przeze mnie w Juweńskiej Średniej Szkole w Kirinie. Chcąc ustanowić 
łączność z Kominternem, należało przede wszystkim utorować sobie drogę 
do tego miasta, w tym sensie, żeby Harbin stał się miastem, do którego 
moglibyśmy zawsze swobodnie docierać i w nim zakotwiczyć naszą 
działalność. 

Głównym celem, który mieliśmy na względzie, kierując Kim Hyoka do 
Harbinu, było powiększenie sieci naszych rewolucyjnych organizacji w 
rejonie Harbinu i nawiązanie więzi z Kominternem. 

Do tej pory - jak pamiętam - Kim Hyok, który zawsze reagował 
emocjonalnie, z wielką ochotą akceptował zlecane mu przez nas zadania. 

Kim Gwang Ryol (Kim Ryol) napisał mu więc rekomendację, rodzaj 
listów wprowadzających do Kominternu. 

Żegnając się ze mną, Kim Hyok mocno uścisnął mi rękę i długo nie 
wypuszczał jej ze swojej. Wszystkie sprawy - czy chodziło tu o ważne, czy 
mniej ważne - jeśli dotyczyły nas, on wypełniał szybko, z wielkim zapałem. 
Wszelako, kiedy zmuszony bywał wykonać zadanie, polegające na samotnym, 
w pojedynkę, wyruszeniu w drogę, nie skrywał smutku. Cokolwiek robił - 
wolał to robić razem z towarzyszami. Najbardziej w życiu bał się samotności 
i uciekał przed nią. 

Pewnego razu zapytałem go: - Dlaczego boisz się osamotnienia? Dla 
poety wskazanym chyba byłoby poszukiwanie samotności w której mógłby 
odnajdywać natchnienia dla swej literackiej twórczości. Wówczas przyznał 
się całkiem szczerze: - Kiedy wałęsałem się po szerokim świecie z 
nieprzezwyciężonym poczuciem krzywdy w sercu, samotność bywała moim 
nieodłącznym towarzyszem tych wędrówek. Jednak, gdy porzuciłem ten 
rodzaj życia, chciałoby się teraz – trudno uświadomić sobie: dlaczego - 
uciekać i bronić się przed nią. Dodał, że po kilku miesiącach samotności w 
Kangdongu, znalazłszy się w Kałunie posmakował życia i pracy wśród 
przyjaciół i teraz żal mu z nami rozstawać się. 

- Kim Hyok! - ściskając mu rękę powiedziałem, jakbym zwracał się do 
dzieci. - Na drodze rewolucji wszystko może się zdarzyć. Także podobne 
rozłąki. Kiedy wrócisz z Harbinu, pojedziemy do Wschodniej Mandżurii i 
tam będziemy pracować już razem. 

Uśmiechnął się ze smutkiem na twarzy. 
- Song Dżu! Nie martw się o sprawy w Harbinie. Cokolwiek by się tam 

wydarzyło, wypełnię zadania, nałożone na mnie przez organizację. Powrócę 
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do was, do towarzyszy z radosnymi wieściami. Gdy udasz się do Mandżurii 
Wschodniej, proszę, abym był pierwszy, którego wezwiesz do siebie. 

Było to moje ostatnie z nim pożegnanie. 
Po rozstaniu z nim - ja sam poczułem się osamotniony. 
Działo się to pod koniec 1927 roku, gdy sieć naszych organizacji zaczęła 

dopiero rozwijać się w Harbinie. Wtedy to grupa uczniów Kirińskiej Szkoły 
Średniej Nr 1, będących w trudnych warunkach materialnych, uciekła do 
Harbinu po wielkim skandalu, do jakiego doszło z powodu nauczyciela 
historii, który zasłynął ze swych reakcyjnych poglądów: podczas lekcji 
szydził i naigrywał się z narodu koreańskiego. Wśród tych uczniów byli 
również członkowie Towarzystwa Uczniów w Kirinie, pozostającego pod 
naszą kontrolą. 

Dostali od nas zadanie założenia nowych organizacji w Harbinie. 
Zorganizowali tam Stowarzyszenie Przyjaźni Studentów Koreańskich i kółko 
czytelnicze, działające w kręgu studentów Uniwersytetu w Harbinie, 
Harbińskiej Wyższej Szkoły Technicznej i Szkoły Medycznej w Harbinie. W 
jesieni 1928 roku powstał w tymże mieście oddział Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży, a w dwa lata później oddział Komunistycznego Związku 
Młodzieży Korei. Rdzeniem obu związków stali się kadrowi członkowie 
wcześniej zawiązanych organizacji. Każdorazowo, w okresie ferii szkolnych, 
kierowaliśmy do Harbinu Han Y ong E, której zadaniem było pomaganie w 
działalności organizacji w Harbinie. Kiedy walka, toczona przeciwko 
budowie linii kolejowej Kirin-Hweryong ogarnęła całą Mandżurię, młodzież 
Harbinu w skali masowej popadają aktywnie i przyłączyła się do niej. Był to 
już widomy znak efektów zdynamizowania działalności tych organizacji. 

W rewolucyjnych organizacjach Harbinu znaleźć można było wielu 
dziarskich chłopców. Towarzysz 80 Czho1, obecny członek Biura 
Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, pracował w 
harbińskim oddziale Komunistycznego Związku Młodzieży Korei w owym 
czasie. 

Kiedy grupa Koreańskiej Armii Rewolucyjnej pod kierownictwem Kim 
Hyoka przybyła do Harbinu, sytuacja w tym mieście była wręcz niesamowita. 
Nawet takie organizacje, jak legalne Towarzystwo Przyjaciół Koreańskich i 
kółka czytelnicze zmuszone zostały do zejścia do podziemia. Podobny los 
spotkał również Komunistyczny Związek Młodzieży i inne nielegalne 
organizacje, które w jeszcze bardziej zamaskowany sposób musiały działać. 

Kim Hyok, wspólnie z miejscowym aktywem, dokonali oceny sytuacji i 
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podjęli - na jego wniosek - działania, mające służyć ochronie organizacji i jej 
członków. Zgodnie z tym planem, wszystkie organizacje rewolucyjne miały 
obowiązek w mieście rozbić się na pomniejsze grupki i głębiej zejść do 
podziemia. 

Wspólnie z członkami grupy zbrojnej, Kim Hyok - przenikając głęboko w 
gąszcz robotników portowych, do środowisk młodzieżowych, zwłaszcza 
studenckich, a także do innych odłamów mas ludowych - prowadził 
energiczną pracę uświadamiającą, której celem było zapoznanie ich i 
świadome zaakceptowanie przez nich kursu politycznego, wytyczonego na 
naradzie w Kałunie. 

Z właściwą sobie umiejętnością, zarazem śmiało, ale i rozważnie, 
prowadził pracę wychowawczą wśród młodzieży, wiele wysiłków wkładał na 
rzecz rozszerzenia wpływów i szeregów organizacji, a jednocześnie nie 
zaniedbywał przygotowań do tworzenia nowych podstawowych organizacji 
partyjnych. Nie tracił także z oczu ważnej sprawy, jaką było pozyskiwanie 
broni. Zręcznie klucząc, w warunkach niesamowicie rozbudowanej sieci 
inwigilacyjnej ze strony wroga - nawiązał łączność z punktem kontaktowym 
Kominternu. 

Wielka była zasługa Klm Hyoka w dziele aktywizacji naszej pracy w 
Harbinie. Postępował tak, jak przystało na czołowego działacza ruchu, 
świadomego swej odpowiedzialności za jeden z odcinków rewolucji, 
przepenetrował całą tę miejscowość wzdłuż i wszerz. 

Pewnego jednak dnia, podczas spotkania w konspiracyjnym punkcie 
kontaktowym, Kim Hyok znalazł się w "kotle", otoczonym przez wroga. Po 
wymianie strzałów z wrogiem, zdecydował się na samobójczy skok z 
trzeciego piętra budynku, w który odbywało się konspiracyjne spotkanie. 
Mocna budowa jego ciała przeciwstawiła się zamysłom jego woli. Przeżył. 
Został aresztowany, wywieziony do więzienia w Liuszanie. Torturowany i 
bezlitośnie umęczony w czasie przesłuchań, zmarł w więzieniu. 

W szeregach naszej rewolucji Kim Hyok - podobnie jak Pek Sin Han - 
należy do grona pierwszych przedstawicieli młodego pokolenia, którzy 
złożyli swe życie i swą młodość na ołtarzu Ojczyzny i Narodu. 

W owym czasie, kiedy każdy towarzysz, uczestniczący w dziele rewolucji 
był bezcennym skarbem, utrata takiego utalentowanego człowieka, jak Klm 
Hyok, stanowiła na prawdę rozdzierającą duszę stratę dla naszej rewolucji. 
Gdy dowiedziałem się o jego aresztowaniu -nie mogłem zasnąć przez wiele 
dni. Później, kiedy znalazłem się w Harbinie, przytłoczony wspomnieniami, 
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przechadzałem się po ulicy i na terenie wokół przystani pływającej, gdzie 
musiały się odcisnąć ślady osobowości Kim Hyoka, zacząłem po cichu nucić 
sobie słowa pieśni - napisanej przezeń jeszcze tak niedawno. 

Kim Hyok, podobnie jak Czha Gwang Su i Pak Hun, przeszedł wzdłuż i 
wszerz całą obczyznę daleką w poszukiwaniu drogi Korei i zszedł się i 
spotkał się z nami. Wówczas, kiedy mieszkał jeszcze w jednym pokoiku w 
Szanghaju, w ubogim pensjonacie, we francuskiej koncesji, za jedzenie mając 
jedynie chleb powszedni, prowadził życie wśród ciężkich westchnień. Czha 
Gwang Su tak pisał o nas w swoich listach do niego. Nie marnuj swego życia 
w Szanghaju, przyjeżdżaj do Kirinu! Przyjedziesz do Kirinu - znajdziesz tu 
przywódcę, teorię, ruch - to wszystko, czego szukasz, czego ci brak. Kirin - to 
twój ideał!... 

Listy o takiej treści wysyłał mu nie jeden raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery. 
I przyjechał do nas. Po naszym bliższym poznaniu się, po paru dniach, gdy 
rozejrzał się dobrze po Kirinie, uścisnął mi rękę i powiedział: - Song Dżu! Ja 
zarzucę tu kotwicę! Od tej chwili zaczyna się moje życie. 

Czha Gwang Su i Kim Hyok byli serdecznymi przyjaciółmi jeszcze za 
czasów studiów w Tokio w Japonii. 

Do tej pory pamiętam, jak Kim Hyok w dniu utworzenia 
Komunistycznego Związku Młodzieży Korei ze łzami w oczach, zaintonował 
pieśń "Międzynarodówkę". 

Owego dnia, uściskawszy mnie, powiedział: 
- Pewnego razu, jeszcze za czasów pobytu w Szanghaju, brałem - wraz ze 

studentami chińskimi - udział w demonstracji. Maszerowali, wykrzykując 
hasła antyjapońskie, a ja - podniecony tym wszystkim - włączyłem się do ich 
szeregów. Kiedy demonstracja została rozpędzona, powróciłem do domu i 
zacząłem łamać sobie głowę w mojej samotności: co robić dalej? co robić 
jutro? Byłem niezależnym młodym człowiekiem: nie należałem do żadnej 
partii, do żadnej organizacji. Nikt mnie nie wzywał do zbiórki, nikt nie dawał 
mi poleceń, ani rad: gdzie i w jaki sposób wystąpić mam jutro... Biorąc udział 
w demonstracji, pomyślałem sobie: jakby to było dobrze, jeśliby znalazł się 
taki człowiek, któryby zawołał do mnie: krok - naprzód!, w sytuacji, gdybym 
upadał na duchu w szeregach demonstracji. Ileż otuchy napełniłoby moje 
serce, gdybym trafił na taką organizację i na takiego przywódcę, którzy - po 
powrocie z demonstracji do domu - udzieliliby mi swego rodzaju dyspozycji: 
co trzeba robić jutro! Jak byłbym wtedy szczęśliwy, jeśli udałoby mi się 
spotkać takiego towarzysza, który mógłby - obejmując mnie - zapłakać i 
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zalewając się łzami, wzywać mnie słowami: Kim Hyok! Kim Hyok!, wtedy 
gdy padnę - rażony od kul! Zwłaszcza, gdyby to mogli być koreańscy 
towarzysze, należący do koreańskiej organizacji. Kiedy stawałem naprzeciw 
lufom karabinów, taka myśl kładła się na mojej duszy ciężkim kamieniem. 
Poszczęściło mi się dopiero w Kirinie. Spotkałem tu znakomitych przyjaciół i 
towarzyszy, a dziś wstąpiłem do Komunistycznego Związku Młodzieży. Jak 
wielkiego poczucia dumy i godności doznaję w tej chwili. 

Słowa te nie zawierają upiększeń. 
Często powtarzał, że za największe szczęście swego życia poczytuje sobie 

to, że znalazł się w kręgu wspaniałych towarzyszy. 
Te wszystkie jego przeżycia i udręki, jakie znosił, stały się zapewne 

inspiracją do napisania przezeń pieśni "Gwiazda Korei", która upowszechniła 
się wśród członków organizacji rewolucyjnych. 

 Z początku nic nie wiedziałem o tym. Kiedy znalazłem się w Xinantunie, 
często tamtejsi chłopcy śpiewali tę pieśń 

W tajemnicy przede mną, Kim Hyok - zasięgając tylko rady Czha Gwang 
Su i Czwe Czhang Gola - popularyzował tę pieśń w rejonie Kirinu. Wówczas 
skrytykowałem ich ostro za to, że śpiewają pieśni, w których porównywany 
jestem do gwiazdy. 

Od czasu pojawienia się pieśni "Gwiazda Korei", nasi towarzysze 
przemianowali mnie na Han Byola. Rzecz jasna, nie brali pod uwagę mojego 
na ten temat zdania, wołali więc na mnie: "Han Byol", "Han ByoI!" Imię to 
składało się z hieroglifów "Ir Sen (―星)", które oznaczają ,jedną gwiazdę", 
czyli "Han Byol". 

Pen De U i inni wpływowi ludzie w Wujiazi, podobnie jak młodzież 
komunistyczna i moi współtowarzysze zaproponowali, żeby zmienić moje 
nazwisko i imię na: Kim Ir Sen (金曰成). W ten sposób zostałem nazwany 
trzema imionami: Song Dżu, Han Byol i Ir Sen. 

Kim Song Dżu jest prawdziwym nazwiskiem i imieniem, jakie nadał mi 
mój ojciec. Kiedy byłem dzieckiem wołano na mnie: "Dżung Son". Moja 
prababka nazywała mnie "Dżung Son" i reszta rodziny honorowała ten 
zwyczaj. 

Lubiłem bardzo imię, jakie nadał mi mój ojciec i nie podobało mi się, gdy 
ktoś inny zwracał się do mnie, używając innego dla mnie imienia. Z tego 
powodu nie pozwoliłem, aby ludzie tytułowali mnie, gwiazdą lub słońcem, 
gdyż wprawiało mnie to w stan zażenowania. Czułem, że jako młodemu 
człowiekowi jest mi z takimi imionami po prostu nie do twarzy. 
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A jednak, wbrew moim najsurowszym nawet sprzeciwom i potępieniom 
dla takich praktyk, na przekór temu, że odcinałem się od podobnych 
pomysłów - wszystkie moje wysiłki okazały się bezskuteczne. Nawet 
wiedząc, że wszystko to nie było dla mnie czymś miłym, najchętniej 
nazywali mnie: Kim Ir Sen. 

Takie moje imię po raz pierwszy pojawiło się w oficjalnej prasie wiosną 
1931 roku, kiedy zostałem aresztowany przez soldateskę w Giuyuchu i 
osadzony w więzieniu przez dwadzieścia dni. 

Do tego czasu wszelako, większość ludzi, którzy mnie znali, zwracała się 
do mnie, tak jak dawniej: Song Dżu z przyzwyczajenia. 

Później, gdy podjąłem już walkę zbrojną we Wschodniej Mandżurii, 
towarzysze walki nazywali mnie już tylko jednym imieniem: Kim Ir Sen. 

W ten oto sposób, moi współtowarzysze, nadając mi nowe imię i tworząc 
pieśni, wynieśli mnie do rangi przywódcy. Ich pragnienie takiego 
honorowania mnie było rzeczywiście szczere. 

Chociaż byłem wówczas jeszcze młodym człowiekiem i moje 
doświadczenie walki było niewielkie, oni jednak starali się utytułować mnie, 
ponieważ wyciągali nauki z lekcji historii, czego przykładem doświadczenia 
ruchu poprzedniego pokolenia. Działacze tamtych czasów, należący do 
rozlicznych partii i frakcji, nie mając swego centrum jedności i zwartości, 
sami siebie kreowali na wybitne osobistości i rzucając się w wir frakcyjnych 
kłótni, skazywali ruch rewolucyjny na klęski i niepowodzenia. Młodzi 
natomiast utwierdzili się w prawdzie, że dla odrodzenia kraju, jego liczący 
dwadzieścia milionów ludzi naród powinien zjednoczyć się, zaś dla 
osiągnięcia jednomyślnej, zwartej jedności narodu niezbędne jest posiadanie 
kierowniczego centrum - centrum jedności i solidarnej zwartości. 

Ukochałem takich towarzyszy, jak Kim Hyok, Czha Gwang Su, Czwe 
Czhang Gol, których nie zapomnę, jednak nie dlatego, że tworzyli o mnie 
pieśni i tytułowali mnie przywódcą, lecz dlatego, że zapoczątkowali oni 
budowę jedności i zwartości, czego naród nasz tak bardzo pragnął, a nie był 
w stanie osiągnąć - tej prawdziwej jedności i zwartości, które stały się 
przedmiotem dumy i chwały naszego narodu, niewyczerpanym źródłem siły. 

Za cenę swojej krwi dali oni początek nowej historii jedności i zwartości, 
historii jednomyślności przywódcy i mas w ruchu komunistycznym w 
naszym kraju. 

W szeregach komunistów nowego pokolenia, rozpoczynających razem z 
nami rewolucję, nie było przypadku, żeby ktoś z powodu polowania na ciepłą 
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posadkę siał niesnaski wśród nas, nie było również przypadku, aby jakieś 
rozbieżności przywiodły do poderwania jedności i zwartości, które ceniliśmy, 
jak własne życie. 

Jedność i zwartość - to były wartości, będące kamieniem węgielnym siły 
naszych szeregów. Stosunek do obu tych wartości określał, kto jest 
prawdziwym rewolucjonistą, a kto pseudo rewolucjonistą. Oto dlaczego 
właśnie ci, młodzi w katowniach więziennych i na szafotach bronili za cenę 
swojego życia tej jedności i tej solidarnej zwartości. Wartości te przekazywali 
oni - jako bezcenne dziedzictwo - wstępującym do ruchu następnym 
pokoleniom komunistów. 

W tym właśnie zawiera się ich pierwsza historyczna zasługa. Szlachetny i 
przepiękny duch komunistów nowego pokolenia, którzy stawiając przywódcę 
na czele, jednoczyli się i zespalali wokół niego, stał się rysem 
charakterystycznym tradycji o wielkim znaczeniu. Przywiodła ona do 
wytworzenia się tej jedności i zwartości, które i dziś nasza partia nazywa 
zwartością wokół jednej myśli. 

Od tego czasu, jak młodzi komuniści wyłonili przywódcę i zespalając się 
wokół niego jedną myślą i wolą podjęli walkę rewolucyjną, narodowo-
wyzwoleńcza walka w Korei, kładąc kres historii przeszłości, obciążonej 
błędami frakcyjnych potępieńczych swarów i chaosu, zaczęła zapisywać w 
niej nowe karty. 

Upłynęło już ponad pół wieku od chwili, gdy Kim Hyok odszedł od nas. 
Lecz po dziś dzień mam przed oczyma obraz człowieka, który w imię 
rewolucji nie żałował nieprzespanych nocy, wielu dni, podczas których 
naprawdę głodował, nie żałował swych odmrożonych nóg w czasie, gdy 
wypełniając z samozaparciem nałożone nań zadania, przedzierał się przez 
najsroższe mandżurskie zamiecie. 

Gdyby mu przyszło pozostać wśród żywych, między nami - dokonałby 
jeszcze bardzo dużo. Za każdym razem, kiedy widzę, że rewolucja znajduje 
się w obliczu trudnych doświadczeń, wspominam wiecznie ukochanego 
towarzysza Kim Hyoka, który całą swą duszą, rozpromienioną ogniem 
miłości do Ojczyzny, rozsławiał swą młodość tym, że poświęcił ją walce. 
Trudno mi znaleźć tyle siły, by móc znieść ową straszną boleść na myśl, że 
tak dramatycznie wcześnie odszedł od nas. 

Pragnąc uwiecznić obraz Kim Hyoka ku pamięci przyszłych pokoleń, 
postanowiliśmy postawić jego popiersie w pierwszym rzędzie 
Monumentalnego Cmentarza, poświęconego Pamięci Rewolucjonistów na 
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górze Desong. 
Po Kim Hyoku nie zachowało się żadne zdjęcie. Wszystkich 

współtowarzyszy broni z owych czasów nie ma już wśród żywych. I nie ma 
skąd obecnie dowiedzieć się, jak wyglądał, nie można nawet zobaczyć jego 
żywego utrwalonego na zdjęciu fotograficznym oblicza. Dlatego wznieśliśmy 
pomnik ku jego czci, na którym utrwalone zostało jego oblicze, wykonane 
według moich wskazówek i opowieści, zaś nasi rzeźbiarze z całą swą 
gorliwością i talentem zadbali o to, aby jak najwierniej odtworzyć jego 
wizerunek. 

 
7. Lato 1930 roku 

 
Sekciarze z frakcji Emelpha nie wyciągnęli wniosków, ani nauk z lekcji 

nieudanego Powstania 30 Maja. Zarówno przed, jak i po 1-szym sierpnia 
1930 roku, w którym przypadał Międzynarodowy Antywojenny Dzień, 
doprowadzili znów do wybuchu powstania, co było kolejnym przykładem 
szaleńczego wręcz z ich strony braku rozsądku. Powstaniem tym objęte 
zostały zwłaszcza obszary, położone wzdłuż linii kolejowej Kirin-Dunhua. 

W wyniku tego aktu skrajnej nierozwagi przed naszą rewolucją wyłoniły 
się wielkie trudności. Ułatwiło to bowiem wrogowi wykrycie nawet tych, 
nielicznych przecież organizacji rewolucyjnych, które zeszły do głębokiego 
podziemia po Powstaniu 30 Maja. Organizacje te, które po moim wyjściu z 
więzienia, udało nam się odbudować kosztem dużego trudu w wielu 
miejscowościach, padły teraz ofiarą ponownych ataków, były prześladowane. 
W różnych rejonach Mandżurii doszło do licznych aresztowań i wyroków 
śmierci na najlepszych działaczach kadrowych szczebla kierowniczego. 
Wrogowi dostarczono dogodnego pretekstu do obrzucania ruchu 
komunistycznego oszczerstwami i nasilenia wobec jego członków represji. 

Nie ma potrzeby dowodzić, jak wielkim wsparciem dla japońskich 
imperialistów w ich polityce siania niezgody narodowej - stało się to 
powstanie. Na skutek doprowadzenia do wybuchu dwóch powstań, 
Koreańczycy utracili zaufanie Chińczyków. Trzeba było wiele czasu i trudu, 
by to zaufanie odzyskać, dzięki rozwinięciu walki zbrojnej przez nasze 
oddziały partyzanckie. 

Po Powstaniu l Sierpnia Koreańczycy we Wschodniej Mandżurii zaczęli 
sobie stopniowo uświadamiać niebezpieczeństwo, jakie zagraża ze strony 
lewackiego awanturnictwa. Cechowała ich teraz większa ostrożność i 
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nieufność wobec różnego rodzaju służalców z kręgów frakcjonistów, 
popychających masy do nierozsądnego buntu. 

Kierowaliśmy natychmiast naszych konspiratorów do rejonów, objętych 
powstaniem, by chronić masy przed oszukańczą i bałamutną agitacją, 
prowadzoną przez frakcjonistów. 

Zdecydowałem się również sam udać się w kierunku Dunhua przez Kirin, 
aby przez pewien czas poświęcić się pracy nad doprowadzeniem do 
ożywienia działalności naszych organizacji. 

W Kirinie w owym czasie wytworzyła się - podobnie jak to się działo po 
Powstaniu 30 Maja - napięta sytuacja. Musiałem często, kilkakrotnie w ciągu 
dnia, występować w czasie spotkań z ludźmi zaangażowanymi w pracy 
organizacji w przebraniu, by nie pozwolić się zdemaskować. 

Na dworcu kolejowym, u bramy twierdzy i na skrzyżowaniach ulic w 
całym Kirinie ustawione były posterunki kontroli dokumentów, 
przeprowadzające także rewizje. Tajni agenci z ramienia konsulatu 
japońskiego grasowali po ulicach miasta, polując na rewolucjonistów 
koreańskich. Były to już czasy, kiedy ruch nacjonalistyczny staczał się, jak po 
równi pochyłej, ku swemu upadkowi. Wówczas wrogowie nie trudzili się 
ściganiem starych działaczy Armii Niepodległości, jak to się działo jeszcze za 
czasów An Czhang Ho. Bardziej interesowało ich zastawianie sieci na 
nowych, młodych bojowników - uczestników ruchu komunistycznego. 

Opanował mnie smutek, ale i złość na myśl, że obecnie trudno dojrzeć 
znajome twarze wśród mieszkańców Kirinu, który kipiał kiedyś walką, 
prowadzoną przeciwko budowie linii kolejowej Kirin-Hweryong. 

Rozstając się ze mną, moi towarzysze radzili, bym skrócił pobyt w 
Kirinie i udał się bez zwłoki do Heryongu lub Czhongwonu. Ale nie łatwo 
przychodziło mi podjęcie decyzji opuszczenia Kirinu. 

Nie mogłem tak od razu wyjechać z tego miasta, w którym przez całe trzy 
lata, dzień za dniem, noc za nocą, tytanicznie wręcz pracowałem nad tym, 
aby wytyczyć nowe drogi dla rewolucji. Myślę, że nie potrafiłbym żywić tak 
wielkiego przywiązania do Kirinu, gdyby nie to, że tyle tu wycierpiałem, 
nawet za kratami więzienia. Ludzie kochają pewne miejsca na miarę tego, ile 
pozostawili w nich swej duszy. 

Na szczęście, udało mi się odnaleźć pewnego towarzysza, który zajmował 
się pracą w Komunistycznym Związku Młodzieży, i dzięki jego kontaktom 
dowiedziałem się o miejscach, gdzie znajdują się niektórzy członkowie naszej 
organizacji. Zebrałem ich i wydałem następujące polecenia: starać się za 
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wszelką cenę nie dopuszczać do dekonspirowania. przed wrogiem członków 
naszej organizacji, schodzić do podziemia na określony czas - dotyczyć to 
miało również takich legalnych organizacji, jak Towarzystwo Koreańskich 
Dzieci i Towarzystwo Koreańskich Uczniów w Kirinie. Jednocześnie oma-
wialiśmy realizację wytyczonego na naradzie kałuńskiej kursu i skierowałem 
również do wielu rejonów doświadczonych, godnych zaufania towarzyszy z 
zadaniem przywrócenia ładu w rewolucyjnych organizacjach. 

Dopiero wtedy postanowiłem opuścić Kirin. Czekało na mnie wiele pracy. 
Kiedy - ogólnie rzecz biorąc - pomyślnie zakończyłem swe działania w 
Kirinie, ogarnęło mnie gorące pragnienie odbudowania rozbitych organizacji 
we Wschodniej Mandżurii. 

Miałem zamiar skierować swoje kroki do Czhongwonu lub Heryongu i - 
ukrywając się tam przez pewien czas w domach chińskich przyjaciół - 
likwidować skutki powstania w rejonach, które doznały w wyniku wrogich 
represji największych strat. Liczyłem na to, że udam się w kierunku 
Czhongwonu i Heryongu i tam - być może - spotkam Czwe Czhang Gola, z 
którym nie miałem okazji się widzieć od czasu narady w Kałunie. A wówczas, 
na miejscu wraz z nim, zorganizuję szlaki rozszerzania naszej działalności na 
obszarach Południowej Mandżurii. Rejony te, jak Liuhe, były bowiem odcin-
kami działania Czwe Czhang Gola. 

W Liuhe, Heryongu, Czhogwonu i w sąsiadujących z nimi rejonach Czwe 
Czhang Gol tworzył podstawowe organizacje partyjne, poszerzał sieć 
oddziałów KZM i AZM. Zakładał inne masowe organizacje. W owym czasie 
ruch rewolucyjny na tych terenach był obiektem smutnych doświadczeń: 
toczyła go nie przebierająca w środkach rywalizacja między zwolennikami i 
przeciwnikami ugrupowania Kukminbu. Jednocześnie dawały już znać o 
sobie następstwa Powstania 1 Sierpnia: jedna za drugą padały liczne 
organizacje rewolucyjne w wyniku stosowanych wobec nich represji. 

W miasteczku, położonym gdzieś między Heryongem a Czhongwonem 
mieszkał jeden z moich bliskich przyjaciół, z którym byliśmy w tej samej 
klasie w latach nauki w Kirinie. Chińczyk ów służył w naszym oddziale we 
wczesnym okresie wojny partyzanckiej i powrócił w strony rodzinne po 
ekspedycji do Południowej Mandżurii. Pomyślałem, że jeśli zatrzymam się w 
jego domu na pewien czas, przynajmniej do chwili, aż chociażby na trochę 
zelży biały terror, uda mi się szczęśliwie przetrzymać najniebezpieczniejszy 
moment. 

Gdy odjeżdżałem z Kirinu, na dworcu żegnało mnie kilka 
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współtowarzyszek - młodych dziewcząt. Zjawiły się w wytwornych strojach, 
dosłownie, jak panie, pochodzące z bogatych rodzin, dzięki temu mogłem 
zająć miejsce w przedziale szczęśliwie, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. 
W owym czasie soldateska kierowała się logiką, iż dżentelmeni nie parają się 
robotą w ruchu komunistycznym. 

Zresztą, wsiadałem do pociągu nie na dworcu głównym Kirinu, lecz na 
krańcowej stacji, gdzie kontrola nie była tak surowa. 

W wagonie dość nieoczekiwanie spotkałem się z Zhang Wei-hua. 
Powiedział mi, że udaje się na studia do Szenjangu. Wedle jego słów, przed 
odjazdem do Szenjangu był w Kirinie, gdzie chciał się ze mną zobaczyć i 
przedyskutować możliwości wzięcia udziału w rewolucji, a w mieście zastał 
straszną atmosferę. 

- Wszyscy znajomi Koreańczycy gdzieś byli w ukryciu, na ulicach 
natomiast w oczy rzucali się tylko żandarmi, policjanci i różne japońskie 
sługusy. Chciałem się z tobą zobaczyć, Song Dżu, ale nie udało mi się, nie 
było znajomych, i oto: jadę teraz do Szenjangu -powiedział i zaciągnął mnie 
do wagonu pierwszej klasy, gdzie miał już zarezerwowane miejsce. 
Wydawało się, że domyślał się, iż jadę, chroniąc się przed terrorem. 

Tego dnia policjanci poddawali pasażerów szczególnie ostrej kontroli. Po 
zamknięciu wszystkich wejść do wagonów, sprawdzali dokumenty pasażerów, 
u niektórych bezceremonialnie grzebali w ręcznym bagażu, nawet w rzeczach 
osobistych. Szczególnie dokładnie przebiegała także kontrola biletów. 
Następstwa Powstania l Sierpnia uwidaczniały się nie tylko na ulicach miast i 
na wsiach, ale również w pociągach. 

Przy życzliwej pomocy Zhang Wei-hua udało mi się szczęśliwie dojechać 
do stacji w Heryongu. Policjanci po arogancku i zaczepnie dokonywali 
kontroli pasażerów, nie ośmielili się jednak poddawać jakimkolwiek 
kontrolom Zhang Wei-hua, ubranego w wykwintny strój chińskiego 
dżentelmena. Mnie, siedzącego obok niego też nie kontrolowali. 
Konduktorzy, którzy domagali się od innych pasażerów okazania biletów do 
sprawdzenia, nam oszczędzili tego kłopotu. Najwidoczniej działał na nich 
autorytet rodziny Zhang Wei-hua. 

Miałem wówczas przy sobie tajne dokumenty i materiały. Jeśli policjanci 
zrewidowaliby mnie - byłoby nieszczęście. 

Kiedy dotarliśmy wreszcie do stacji w Heryongu, łatwo było zauważyć, 
że zarówno na peronie, jak i przy wszystkich wyjściach rozlokowane są 
liczne posterunki policji i żandarmerii, podległej konsulatowi japońskiemu. 
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Od razu, niejako intuicyjnie poczułem, że zagraża mi niebezpieczeństwo. 
Zaniepokoiłem się nie na żarty, widząc na dworcu policjantów z japońskiego 
konsulatu. Z samej nazwy, policja chińska, czy japońska niczym się w 
zasadzie nie różniły. Gorzej jednak było popaść w łapy japońskiej policji. 
Pochwyconych w Mandżurii Koreańczyków, zaangażowanych w ruchu 
rewolucyjnym, z miejsca uwozili do Korei lub wtrącali do więzień w 
Liuszanie, Daljanie i Kirinie, stawiając ich przed sądem, działającym przy 
Kwantuńskim Gubernatorstwie. 

Kiedy z niezdecydowaniem spoglądałem przez okno wagonu, Zhang 
Wei-hua zaproponował mi, żebym wstąpił do jego domu, jeśli nie mam nic 
pilnego do załatwienia. Dodał, że byłoby nieźle, gdybym przy okazji 
porozmawiał również z jego ojcem o jego przyszłości. 

Z początku miałem zamiar wysiąść z pociągu na stacji Caoszi i dalej, już 
pieszo, dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Należałoby w tym celu przejechać 
jeszcze pięć lub sześć stacji. Jeśliby jednak Zhang Wei-hua wysiadł na stacji 
w Heryongu, wówczas mogłem się spodziewać, iż w razie nieoczekiwanego 
zagrożenia nikt nie wybroniłby mnie z takiego niebezpieczeństwa. Dlatego 
wyraziłem zgodę i przyjąłem jego zaproszenie. 

Jak najbardziej w porę, na stacji czekał jego ojciec. Wrócił z Inkou, gdzie 
sprzedał żen-szeń, ale dowiedział się o spodziewanym przyjeździe syna i 
postanowił powitać go na stacji Heryongu. Duża grupa wynajętych przezeń 
uzbrojonych ludzi - było ich może kilkudziesięciu, noszących swoje Mausery 
w drewnianych kaburach, zawieszonych u pasa - stanowiących jego prywatną 
armię, podstawiła natychmiast luksusowy powóz, w którym zajęliśmy 
miejsca. Widowisko było imponujące. Policjanci japońscy z tamtejszego 
konsulatu nie ośmielili się zrobić w naszą stronę choćby jednego kroku. 

Po usadowieniu się w tej wytwornej karecie, demonstracyjnie, a nawet z 
pewnego rodzaju pompą jechaliśmy w eskorcie przybocznej prywatnej straży 
konnej ulicą, prowadzącą od dworca. 

Tego samego dnia zatrzymałem się w komfortowym hotelu, mogłem 
wreszcie dobrze wypocząć, spędzając czas wraz z rodziną Zhang Wei-hua. 
Hotel znalazł się od razu pod ochroną straży przybocznej ojca Zhang Wei-
hua, która otoczyła go podwójnym i potrójnym kordonem. 

Ojciec Zhang Wei -hua bardzo ucieszył się ze spotkania ze mną, 
zarezerwował dla mnie w hotelu pokój klasy lux, zamawiał zaś na mój stół 
najwykwintniejsze, wyszukane dania z kuchni. Jeszcze w tych latach, gdy 
mieszkaliśmy w Fuszunie, odnosił się do mnie z serdeczną życzliwością. 
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Kiedyś goście zapytali go, kim ja jestem dla niego, a on żartobliwie 
odpowiedział, że przybranym synem. Na początku rzeczywiście, mówił tak w 
żartach, później jednak zaczął mnie nazywać przybranym synem naprawdę ze 
szczerej duszy. 

Jeszcze w Fuszunie zaprzyjaźniłem się z Zhang Wei-hua, nie zważając na 
to, że jest on synem bardzo bogatego człowieka. Od dzieciństwa uważałem, 
że każdy obszarnik - to wyzyskiwacz, nie przeszkadzało mi to jednak 
przyjaźnić się z Zhang Wei-hua. Był on dobrym i szlachetnym człowiekiem o 
zdecydowanie antyjapońskich poglądach, dlatego przyjaźń moja z nim 
zawiązała się bez jakichkolwiek z mej strony uprzedzeń. Wzruszyło mnie to 
bardzo, że z tak wielką serdecznością nie zawahał się on okazać mi swą 
pomoc w krytycznym dla mnie momencie. Gdybym wcześniej stronił od 
niego, czy go odtrącał dlatego, że jest synem bogatego ziemianina, czyż 
udzielałby mi wraz ze swym ojcem szczerej i serdecznej pomocy w tak 
niebezpiecznej dla mnie chwili? 

Zhang Wei-hua, jako syn bardzo zamożnego człowieka, mógł przeżyć 
całe swoje życie w przepychu, gdyby sprawy rewolucji pozostawił na uboczu, 
nie uczestniczył w niej, nie udzielał jej poparcia. On jednak, wraz ze swym 
ojcem pomagali mi w krytycznych momentach. Postępował tak dlatego, 
ponieważ cenił przyjaźń ze mną. 

Już w czasach, gdy chodziłem do szkoły podstawowej w Fuszunie Zhang 
Wei-hua przyjaźnił się ze mną, nie zwracając w ogóle żadnej uwagi na 
występujące różnice między nami: on pochodził z bogatej rodziny, ja - z 
biednej, on był Chińczykiem, ja-Koreańczykiem. On wyraźnie głębiej, niż 
ktokolwiek inny rozumiał gorycz naszą, gorycz narodu zniewolonego kraju, 
współczuł nam i z całej duszy udzielał poparcia naszej woli i determinacji w 
dążeniu do odzyskania niepodległości Ojczyzny. Postępowanie jego tłumaczy 
się tym, że on sam był patriotą, który swoją ojczyznę i swój naród darzył 
najgłębszą miłością. W losie tragicznym, jaki spotkał naród koreański, 
upatrywał on odbicie również tragicznej sytuacji, w jakiej znajdował się 
naród chiński. 

Ojciec Zhang Wei-hua był bogatym ziemianinem, ale jednocześnie był on 
przecież także patriotą, o zdecydowanych poglądach, który odrzucał obce siły 
i opowiadał się za suwerennością narodu. Jego patriotyzm znajdował swoje 
odzwierciedlenie - podobnie, jego wierność dla ojczystej tradycji - w tak 
szczególny sposób, jak nadawanie imion swoim dzieciom. Starszego syna 
nazwał: Wej-czhun. Drugi człon imienia zapożyczył od oficjalnej nazwy 
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Chińskiej Republiki (Czhunhuamingo). Drugiemu synowi nadał imię: Wei-
hua, trzeciemu - Wej-min. Postanowił również, że jak urodzi się czwarty syn 
będzie otrzymał odeń imię: Wej-go, ale ów nie przyszedł już na świat. W ten 
sposób, jeśli wydzielimy po kolei drugą część imienia czterech synów i 
połączymy je w jedną całość, to otrzymamy oficjalną nazwę Chin - 
"Czhunhuamingo". 

Wówczas to Zhang Wei-hua wyraził spostrzeżenie, iż według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, na wiosnę lub jesienią następnego roku należy 
spodziewać się agresji ze strony japońskich imperialistów i zapytał mnie, 
jakie są moje plany na wypadek, gdyby te przewidywania się spełniły. 
Odrzekłem: 

- Jeśli Japończycy dokonają inwazji, zdecydowany jestem z nimi walczyć 
w celu ich wyparcia. Moja idea - to walka z nimi z bronią w ręku. 

- Ja też chcę walczyć, nie wiadomo jednak, czy pozwoli mi na to moja 
rodzina - powiedział z pewnym niepokojem w głosie. 

Dodałem zatem jeszcze te słowa: 
- Czym jest dom - bez kraju? Jeśli chcesz walczyć przeciwko staremu 

społeczeństwu, powinieneś robić rewolucję. Nie ma innej drogi wyjścia. 
Inaczej, co pozostaje do zrobienia? Siedzenie w zaciszu domowym i 
przerzucanie kartek różnych książek, w bezpłodnych rozważaniach i 
niepokojach o losy Ojczyzny, albo w dywagacjach o komunizmie. Tu nie ma 
miejsca na trzecią drogę. N a rodziców nie ma po co się oglądać. Trzeba 
prowadzić rewolucję. Oto taka jest droga służenia Chinom, droga ocalenia 
narodu chińskiego. Ty - rzecz oczywista - powinieneś prowadzić rewolucję 
razem z Chińczykami. Kiedy dojdzie do agresji ze strony japońskich 
imperialistów, do walki staną nie tylko Koreańczycy, ale Chińczycy również 
się. poderwą. 

W taki sposób, w ciągu zaledwie dwóch-trzech dni mojego pobytu w 
hotelu, starałem się zaszczepić w świadomości Zhag Wei-hua idee 
antyjapońskie. Po wysłuchaniu moich rad, powiedział, że chce również 
przyłączyć się do walczących w imię dzieła rewolucji. Najpierw jednak musi 
ukończyć szkołę. 

- Gdybym znów znalazł się w trudnościach, chciałbym - w razie możności 
- prosić cię o pomoc. Mógłbyś mi dać swój adres w Szenjangu? - zwróciłem 
się do niego. 

Dał mi swój adres. Potem zapytałem go jeszcze, czy byłby w stanie mi 
pomóc w pomyślnym przedostaniu się do mego miejsca przeznaczenia. 
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- Uczynię zawsze wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomagać i chronić 
cię - odrzekł, po czym wsiadł ze mną do swojej karety i dowiózł mnie w niej 
do domu mojego chińskiego przyjaciela, położonego na pograniczu między 
dwoma powiatami: Heryong i Czhongwon. 

Rodzina przyjaciela, do którego przybyłem, była także bogata, podobnie 
jak rodzina Zhang Wei-hua. Wśród prekursorów chińskiej rewolucji niemało 
było takich ludzi. Dlatego zawsze byłem i nadal jestem zdania, iż rewolucja 
chińska ma swój wielce specyficzny charakter. Obok robotników i chłopów, 
także inteligenci i ludzie z fortunami brali udział w rewolucyjnym ruchu, w 
ruchu komunistycznym. 

Ludzie tacy, pochodzący z bogatych rodzin, wykazywali także 
zdeterminowanie do wzięcia udziału w ruchu rewolucyjnym, gdy odkryli 
sprzeczności, rządzące ówczesną rzeczywistością, które tłamszą niezawisłość 
człowieka i rozwój społeczeństwa. Pragnęli bowiem likwidacji tych 
sprzeczności. Dlatego wydaje mi się, że również ze środowisk ludzi 
majętnych wywodzą się przodujący ludzie i bojownicy, walczący w imię 
interesów mas pracujących. Sedno sprawy tkwi nie w pochodzeniu 
społecznym, lecz w wyznawanym światopoglądzie. 

Kto traktuje życie ludzkie, jako po prostu sposób na doznawanie rozkoszy, 
ten nie może prowadzić rewolucji i właściwie ogranicza się do rozwijania w 
sobie i kultywowania zamiłowań do zbytku i przepychu. Wszelako ten, kto 
oddaje pierwszeństwo godności życia człowieczego nad sferą rozkoszy, ten 
bierze udział w rewolucji, nie zwracając uwagi na społeczne pochodzenie. 

Sama rewolucja dozna wielkiego uszczerbku, jeśli odsunie się od niej 
wszystkich takich przodujących ludzi ze względu na przynależność klasową. 

Zatrzymałem się w domu mojego chińskiego przyjaciela przez kilka dni. 
Również on okazał mi serdeczną gościnność, podobnie jak Zhang Wei-hua. 
Obecnie - niestety - nie mogę sobie już przypomnieć dokładnie jego nazwiska: 
Wan lub Wej. 

Korzystając z pomocy tego przyjaciela, przez parę dni usiłowałem 
odnaleźć Czwe Czhang Gola, ale wysiłki te okazały się bezowocne. Mówiono, 
że zaszył się on głęboko w podziemiu po Powstaniu 1 Sierpnia. 

Spotkałem się z jednym z członków Komunistycznego Związku 
Młodzieży, który zamieszkiwał w pobliżu Caoszi i poprosiłem go, aby 
przekazał Czwe Czhang Golowi list ode mnie. W piśmie tym zwróciłem się 
do niego o przyśpieszenie odbudowy rozbitych organizacji w Heryongu, 
Czhongwonie i w sąsiedztwie tych miast, a także o bardziej forsowne 
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przygotowania do walki zbrojnej. Ciężko i nudno było spędzać czas w domu 
chińskiego przyjaciela w charak terze gościa. Nie odstępowała mnie ani na 
chwilę myśl o tym, by móc się dosłownie po uszy zanurzyć w wirze 
wydarzeń, by móc działać, wędrując po ziemi, nawet jeśli zagrażałoby to 
memu bezpieczeństwu. Żeby zacząć działać, trzeba było przede wszystkim 
znowu zmienić przebranie. Obawiałem się jednak, żeby nie zrobić jakiegoś 
pochopnego kroku. Trudno było jechać z powrotem do Kirinu. Nie łatwe 
byłoby choćby zajęcie miejsca w pociągu, ponieważ południowo-mandżurska 
kolej żelazna była w rękach Japończyków. Chciałem pojechać do Jiandao, ale 
pomyślałem sobie, że nie będę mógł się zatrzymać w takiej miejscowości, 
która ogarnięta jest falą prześladowań komunistów. Mimo wszystko 
zdecydowałem, że wyruszę w drogę. Postanowiłem udać do Wschodniej 
Mandżurii i nie zważając na nic - prowadzić tam przygotowania do walki 
zbrojnej. 

Wraz z moim chińskim przyjacielem siedliśmy do pociągu w Heryongu i 
pojechaliśmy do Kirinu. Tam przesiedliśmy się do pociągu, jadącego do 
Jiaohe. W mieście tym było sporo organizacji, pozostających pod naszymi 
wpływami. Mieszkali tam Han Yong E, z którą zaprzyjaźniłem się jeszcze za 
czasów pobytu w Kirinie i jej wuj – Han Gwang. Miałem zamiar, korzystając 
z ich pomocy, znaleźć tam jakieś schronienie, które pozwalałoby na 
uniknięcie prześladowań ze strony soldateski - przynajmniej czasowo - po to, 
by zająć się pracą nad odbudową i nad uporządkowaniem działalności 
organizacji. Chciałem także z pomocą tej dziewczyny nawiązać łączność z 
wyżej usytuowaną organizacją, podporządkowaną Komunistycznej Mię-
dzynarodówce Młodzieży, mającą siedzibę w Harbinie. 

Na początku roku 1929 Han Yong E porzuciła naukę w szkole w Kirinie 
ze względów rodzinnych i powróciła do Jiaohe, ale nie zrywała z nami 
dawnych kontaktów. 

Długo zastanawiałem się nad tym, z kim powinienem spotkać się 
najpierw i zdecydowałem się odwiedzić przede wszystkim Czhang Czhol Ho, 
byłego dowódcę kompanii Armii Niepodległości. 

Po utworzeniu Kukminbu Czhang zerwał stosunki z górą wojskową 
Armii Niepodległości i - po zrzuceniu munduru wojskowego - powrócił do 
Jiaohe, gdzie po uszy pogrążył się w pracy w zakładzie oczyszczania ryżu. 
Odwiedziłem tego człowieka dlatego, że - będąc przyjacielem mojego ojca - 
bardzo mnie lubił i był patriotą, któremu można było zaufać. Potrzebowałem 
miejsca, w którym mógłbym się rozlokować na pewien czas, dopóki nie 
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napotkam ukrywających się członków organizacji. 
Ucieszył się bardzo na mój widok, jednak nie zaproponował mi, bym 

ukrywał się w jego domu. Widocznie lękał się tego, a ja z kolei nie 
zdradziłem mu celu moich odwiedzin w jego domu. Skierowałem swe kroki 
do domu Li Czhe Suna, który za życia ojca okazywał aktywną pomoc 
działaczom ruchu niepodległościowego, prowadząc rodzaj pensjonatu czy 
hoteliku. Również i on przyjął, mnie bardzo gościnnie i częstował chińskimi 
specjałami w chińskiej restauracji, ale zaproponował wszelako, byśmy się 
rozstali. 

W owym czasie potrzebowałem najbardziej jednak nie posiłku, złożonego 
choćby nawet z paru dań, lecz bezpiecznego miejsca ukrycia. On przecież 
musiał wiedzieć, dlaczego go odwiedziłem, ale widocznie wygodniej mu było 
grzecznym słowem pożegnać mnie, niż zaprosić, bym przenocował w jego 
domu przynajmniej przez jedną noc. Wydaje się, że obawy przed kłopotami i 
konsekwencjami, jakie zmuszony byłby ponieść z tego powodu, zwyciężyły 
w nim nad poczuciem obowiązku i przyjaźni, jakie powinien żywić stary 
znajomy. 

Wyciągnąłem z tego jeden poważny wniosek. Nie można liczyć nawet na 
przyjaciela ojca, jeśli nie istnieje więź ideologiczna. Gorycz tej lekcji 
prowadziła do wniosku, że w rewolucji nie wolno, przy doborze ludzi, 
kierować się tylko względami przyjaźni lub sympatii. 

Gdy upadają wartości, wywodzące się z więzi ideologicznych, lub oparte 
na wierze w coś, wówczas świadomość obowiązku i poczucie 
człowieczeństwa także się zmienią. Podobnie między bliskimi ludźmi, 
których łączyły w przeszłości zażyłe więzi i którzy dzielili wzajemnie radości 
i smutki, może dojść do nadwątlenia przyjaźni, a nawet do zerwania, jeśli 
ulega zmianie nastawienie ideowe jednej ze stron. Przyjaźń i więzi 
towarzyskie, które uchodzą za wartość trwałą i wieczystą, wietrzeje i zostaje 
podkopana z chwilą, gdy jedna ze stron ulega degeneracji ideologicznej. W 
czasach późniejszych, doświadczenia walki rewolucyjnej nauczyły mnie, że 
jeśli nie stoi się twardo na gruncie ideologicznym, wówczas utrzymanie 
poczucia obowiązku, wyłącznie opartego na więziach przyjaźni, jest 
niemożliwe. 

Pożegnawszy się z Li Czhe Sunem, skierowałem swe kroki do domu Han 
Gwanga. "Być może, Han Gwang ukrywa się, ale Han y ong E jako kobieta - 
może została w domu. Ona pomoże mi, ryzykując nawet własnym życiem, 
gdy dowie się, w jak trudnym jestem położeniu" - pomyślałem. 
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Wszelako w ich domu nie zastałem nikogo: ani Han Gwanga, ani Han Y 
ong E. Zapytałem o nich ich sąsiadkę. Nic nie widziała, gdzie są. Zniknęli 
wszyscy koreańscy młodzi - chłopcy i dziewczęta, którzy w ten, czy inny 
sposób zaangażowani byli w naszym ruchu. Nie było już domu, do którego 
mógłbym wstąpić. 

Nagle, jak spod ziemi wyrośli policjanci na ulicy. Czy zadziałał tu czyjś 
donos? "Nie unikniesz aresztowania!" - przeleciało mi przez myśl. Położenie 
moje było rozpaczliwe. I oto wybawienie nadeszło z nieoczekiwanej strony. 

- Nie znam was, ale widzę, że znaleźliście się w niebezpieczeństwie - 
powiedziała do mnie sąsiadka, którą przed chwilą pytałem o rodzinę Han 
Gwanga i Han Yong E. - Proszę, przejdźcie prędko do kuchni - i, jak mogła 
najszybciej, wzięła maleńkie dziecko, które nosiła na swoich plecach i 
zawinęła - je na moich! - Rozmawiać będę ja. A wy, usiądźcie - ot tam, i 
rozpalajcie w piecyku. 

Zapewne, wyglądać musiałem wówczas na tyle starszy, w porównaniu z 
moim rzeczywistym wiekiem, że mógłbym od biedy uchodzić za gospodarza 
tego domu. 

Zacząłem odgrywać rolę, powierzoną mi przez tę kobietę, mając dziecko 
na plecach i trzymając w ręku pogrzebacz, wetknięty do piecyka. Prowadząc 
życie rewolucjonisty, przeżywałem niemało krytycznych i niebezpiecznych 
chwil, kiedy dosłownie urywało się serce, jednak takiego zdarzenia nie 
doświadczyłem jeszcze nigdy w życiu. 

Policjanci otworzyli drzwi i zapytali gospodynię: - Gdzie podział się taki 
młody człowiek, który przed chwilą tędy przechodził? 

- O kim mówicie? Do naszego domu nikt nie wchodził! - odrzekła 
zachowując zimną krew. Potem dodała, jakby pół żartem, po chińsku: - W 
domu nie ma nikogo. Proszę, wchodźcie, możecie się rozgościć, jeśli chcecie. 

Na moich plecach lekko popłakiwało dziecko, wyczuwając chyba we 
mnie obcego. Miałem ochotę pokołysać je trochę do snu, nie odważyłem się 
jednak, bałem się bowiem, że takie niezgrabne kołysanie do snu mogłoby 
mnie nieoczekiwanie zdradzić. Przegarniałem tylko pogrzebaczem w 
palącym się piecu. 

- Dokąd mógł uciec ten gałgan? Nie! Co do niego nie pomyliliśmy się - 
wrzeszczeli policjanci i poszli do innego domu. 

Kiedy zniknęli za drzwiami, gospodyni powiedziała spokojnie i z 
uśmiechem: 

- Proszę dalej grać rolę "gospodarza", dopóki policjanci nie wyniosą się 
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ze wsi. Nasz gospodarz pracuje w polu. Przyprowadzę go, a wy możecie 
posiedzieć teraz tu, bez obaw. Pomyślimy wspólnie, co robić dalej... 

Zaprosiwszy mnie do stołu, żebym mógł coś zjeść, wyszła na pole i 
wkrótce powróciła. 

Po krótkim czasie zjawili się również policjanci i zaczęli przed domem 
wołać na mnie, bym wyszedł na ulicę, bo chcą mi wydać polecenia. 

- Jakże chory gospodarz może wypełniać wasze polecenia? Jeśli sprawa 
pilna - polecenia te wypełnię sama - odpowiedziała im gospodyni spokojnym 
głosem i wyszła do nich na ulicę zamiast mnie. 

W taki oto sposób otarłem się o niebezpieczeństwo, którego skutków 
uniknąłem dzięki tej kobiecie. Była to zwykła, prosta kobieta ze wsi, którą 
cechowała wyjątkowa bystrość i spryt oraz wielki rozum. Obdarzona była 
również stosunkowo dużą świadomością rewolucyjną. Obraz tej kobiety 
wywarł na mnie niezatarte wrażenie. Oto ta właśnie nieznana mi całkiem 
kobieta, nie zważając na grożące jej niebezpieczeństwo, uratowała mnie od 
śmiertelnego zagrożenia, nie uczynili zaś tego przyjaciele mojego ojca, 
których odwiedziłem, spodziewając się z ich strony przyjaznego, życzliwego 
potraktowania. Ofiarnie, z samozaparciem uratowała mnie w sytuacji 
krytycznej, kierując się wyłącznie jednym czystym pragnieniem 
dopomożenia rewolucjoniście. Prawdziwą wartość człowieka można poznać 
tylko w trudnych chwilach. 

Szlachetne, serdeczne poczucie obowiązku, na którym mogą polegać 
rewolucjoniści niezawodnie, i to w każdym momencie, nawet wtedy, gdy 
życie ich zawisło na włosku, dało znać o sobie w ludziach pracy. Oto 
dlaczego starałem się nieustannie wskazywać moim towarzyszom broni, że 
muszą coraz głębiej iŚĆ w masy, ilekroć napotykają na trudności w pracy 
rewolucyjnej. Radziłem: iść w masy, gdy odczuwacie głód czy pragnienie, iść 
w masy zawsze, ilekroć jesteście  przybici nieszczęściami i smutkami. 

Była to - zaiste - wspaniała kobieta. N a prawdę, chciałoby się bardzo 
złożyć jej niski pokłon, jeśli jeszcze żyje. 

Zimą tego samego roku sztab dowódczy Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 
oraz kierownictwo organizacji podziemnych w Mandżurii zwołało naradę w 
Wujiazi. Wówczas to opowiedziałem ze branym o tej kobiecie. 

- Poszczęściło ci się, Song Dżu, Niebo cię wspomaga! 
- Nie - odpowiedziałem im - uniknąłem tego zagrożenia i nie wpadłem w 

łapy soldateski nie dlatego, że pomogło mi niebo, lecz dlatego, że lud 
zatroszczył się o mnie. Według mnie: lud - to właśnie jest niebo, a wola ludu 
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- to wola nieba. 
Od tej pory powiedzenie "Ciocia z Jiaohe" stało się symbolem mądrości, 

ofiarności i samozaparcia naszego narodu, symbolem ducha kobiet, całym 
sercem wspierających rewolucjonistów w niebezpiecznych momentach, 
składających w ofierze swoje życie. 

I po dziś dzień myślę często o Jiaohe. Pojawia się często przed oczyma 
mojej wyobraźni ów obraz niezapomnianej kobiety z Jiaohe, kiedy 
wspomnieniami cofam się do pamiętnego, upalnego od rozżarzonego słońca, 
lata krwawego 1930 roku. Za każdym razem, kiedy odżywa we mnie 
wizerunek tej kobiety, o której zaginął już może wszelki słuch i mimo 
wszelkich starań, jakie byśmy chcieli dziś podjąć, by odnaleźć jej ślad, z 
bólem serca uświadamiam sobie ten wielki mój błąd, że wówczas, przed 
przeszło 60 laty, tak śpiesznie opuściłem ziemię Jiaohe, iż nie zdążyłem 
choćby zapytać o jej imię. 

Gdybym dowiedział się, jak miała na imię, to dalibyśmy ogłoszenia na 
cały świat. 

Od czasu wyzwolenia wielu moich dobroczyńców składało mi wizyty. 
Niektórzy z nich zjawiali się przede mną, jako posiwiali mocno mężczyźni i 
kobiety. Od czasów naszego rozstania i pożegnania na obcej ziemi minęło 
przecież przeszło pół wieku. Wielu moich dobroczyńców, którzy śpieszyli mi 
z pomocą w trudnych chwilach, po powrocie do Ojczyzny wyzwolonej 
otrzymało ode mnie listy z wyrazami wdzięczności za okazane dobro. 

A jednak tylko jedna jedyna kobieta z Jiaoche nie pojawiła się - niestety - 
nigdy. Być może sama zapomniała całkowicie o tym dramatycznym 
momencie, jaki miał miejsce latem 1930 roku, uznając to za zwyczajne, 
powszednie zdarzenie w jej życiu? Moja bezcenna dobrodziejka sprzed 60 lat 
pogrążyła się w ciszy milczenia gdzieś na ziemi - bez śladu po sobie, bez 
jakiejkolwiek wieści. Podobno – tak głosi ludowa mądrość - najpiękniejsze 
jaspisy ukrywają swe piękno w najbardziej niedostępnych głębiach ziemi. 

Kobieta ta zdjęła z moich pleców swe dziecko dopiero wtedy, gdy jej mąż 
powrócił z pola. Czyż opisane tu zdarzenia nie mogłyby posłużyć za kanwę 
dla jakiejś sensacyjnej opowieści? 

Przywitałem się z gospodarzem, przedstawiając mu się pod obcym 
nazwiskiem - moim pseudonimem, nie mogłem bowiem ujawniać swego 
prawdziwego imienia i nazwiska. Opowiedziałem mu także o moim udziale 
w ruchu rewolucyjnym. 

Gospodarz odpowiedział, że on także uczestniczył w rewolucji, wszelako 
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jego związki z organizacją ustały i co będzie dalej - jeszcze nie wie. Ostrzegł 
mnie również, iż naprzeciwko jego domu mieszka niebezpieczny tajny agent i 
trzeba mieć się na baczności. Wedle jego słów, Han Gwang zbiegł do 
Północnej Mandżurii, zaś Han Yong E zmuszona jest ukrywać się przed 
represjami, dlatego obecnie trudno będzie się z nią spotkać. 

Słowa gospodarza wprawiły mnie w rozterkę. Dobrze byłoby przeczekać 
do odpowiedniej chwili, ukrywając się w tym domu i znów wyjechać w 
kierunku Dunhua. Wszelako, gdy tajny agent mieszka naprzeciwko, nie 
sposób dłużej tu pozostawać. Zresztą Dunhua - to baza i twierdza 
Japończyków. To również siedziba ugrupowania H waj opha, frakcji partii 
komunistycznej. W mieście i w jego okolicy panuje srogi reżim nadzoru 
japońskiego. Prawie wszyscy Koreańczycy zostali aresztowani natychmiast 
po wybuchu Powstania 30 Maja. Zostały jedynie kobiety. Trudno byłoby 
łudzić się nadzieją, że znaleźć tu można dla mnie jakiś punkt oparcia. 

Kiedy nastały ciemności, w towarzystwie gospodarza tego domu, 
przeniosłem się do innego domu, a właściwie domku jednoizbowego, 
położonego w odległości około 15li (6 kilometrów) od Jiaohe. Bardzo mili 
okazali się jego gospodarze, dwoje starszych ludzi. 

W tę noc raz jeszcze sobie uświadomiłem głęboko, że my rewolucjoniści 
nie znajdziemy w nikim tak silnego oparcia, jak w ludzie, dlatego należy 
zawsze wierzyć ludowi i polegać na nim. 

Położyłem się do łóżka, ale nie mogłem zasnąć, dosłownie myśli roiły mi 
się w głowie. "Nie udało ci się z nikim spotkać spośród tych, na których ci 
zależało. Upłynęło już kilka dni i nie masz się czym pochwalić. Dlaczego tak 
się dzieje? Trzeba wyzwolić się z tego pasywnego położenia, przezwyciężyć 
przeszkody. Jeśli trafisz w ślepy zaułek - to koniec ze wszystkim. Trzeba 
zabrać się ostro do działania. Niczego nie osiągniesz, ukrywając się gdzieś w 
zapadłym zakątku. Wszelkimi możliwymi środkami trzeba zmóc trudności 
obecnej sytuacji i jechać do Wschodniej Mandżurii. Tam stanąć na czele 
walki rewolucyjnej" . 

Ledwie zaświtało, w mojej izdebce nieoczekiwanie pojawiła się Han Y 
ong E. Po dotarciu do niej wieści, że udaję się w drogę do Wschodniej 
Mandżurii, Han Y ong E - zanim opuściła dom, schodząc do głębokiego 
podziemia - poprosiła matkę o zawiadomienie jej, jeśli dopytywać się będzie 
o nią młody człowiek z dołeczkiem na prawym policzku. Tym sposobem, po 
roku surowych doświadczeń, znowu doszło do naszego spotkania. 

To spotkanie tak nas uradowało, że przez dłuższy czas nie byliśmy zdolni 
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wymówić choćby jednego słowa, tylko patrzyliśmy wzajemnie na siebie. 
Zaledwie po roku, dzielącym nas od poprzedniego spotkania, twarz 
dziewczyny dziwnie zmizerniała, zmieniła się nie do poznania. A jeszcze tak 
niedawno z twarzy tej emanowała radość, gdy śmiała się swym pięknym, 
dźwięcznym głosem, zarażającym innych radością. 

Wedle jej słów, sytuacja w Jiandao po prostu była okropna. 
Odpowiedziałem jej: 

- Tylko oferma może się tak ukrywać, jak my obecnie. Mimo wszystko - 
trzeba coś robić. Wkrótce należy się spodziewać ataku ze strony japońskich 
imperialistów, a zatem trzeba powstać i przygotować się do walki z nimi. Nie 
wolno siedzieć z założonymi rękoma. Musimy jak najprędzej przywrócić 
porządek w szeregach naszej organizacji, musimy przebudzić masy. Nie 
wolno wciąż tylko się ukrywać i drżeć ze strachu. 

Z uznaniem odniosła się do moich słów, które - jak powiedziała - w tak 
trudnej sytuacji dodają jej odwagi. 

- Nie dokonasz niczego i do niczego nie dojdziesz, siedząc tu, gdzie nie 
ma nikogo. Jedźmy do Harbinu. Pomogę ci w nawiązaniu łączności z 
organizacją - dodałem. 

Ona z kolei wyjaśniła, że od czasu, gdy zerwana została łączność z 
organizacją, przeżywała rozterki, nie wiedziała, co ma robić, jaka będzie 
przyszłość. I cieszyła się, widząc nowe możliwości. 

Do Harbinu skierowałem Kim Hyoka, aby nawiązał łączność z 
Kominternem, teraz jednak postanowiłem, że sam natychmiast pojadę do 
Harbinu, by spotkać się z ludźmi z Kominternu, zanim jeszcze powróci Kim 
Hyok i złoży sprawozdanie ze swojej działalności. Organizacje rozbite do 
samych podstaw w następstwie powstania, a także widok miasta i wsi, w 
których panuje przerażająca wręcz atmosfera, jak w warunkach stanu 
wyjątkowego, pozwoliły mi ponownie uświadomić sobie, jak poważne 
szkody wyrządzone zostały rewolucji przez lewackich oportunistów i lepiej 
zrozumieć, że bez przezwyciężenia ich knowań, nasza rewolucja już na 
samym początku lat 30-tych skazana będzie na porażki i niepowodzenia. 

Trudno było się spodziewać, by metodami polemik na tematy teoretyczne 
można było spowodować odsunięcie od wpływów frakcyjnych służalców i 
lewackich awanturników, pokrzyżować ich knowania. Oni w ogóle nie 
chcieli słuchać naszych słów i wywodów, logicznych i służących sprawie 
rewolucji. Nie chciało im się nawet zapoznać z naszymi poglądami. I oto 
wybuchło tym razem Powstanie l Sierpnia, jako przedłużenie Powstania 30 
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Maja, co nas tak bardzo niepokoiło. Świadczyło to, że całkowicie ignorowali 
oni nasze propozycje, przedłożone przez nas podczas spotkania organizacji 
partyjnych wschodnio - kirińskiego rejonu. 

Potrzebna była pomoc ze strony Kominternu, aby powstrzymać koło 
zamachowe lewackiego awanturnictwa, które z niepowstrzymaną siłą toczyło 
się po ziemiach Mandżurii. 

Pragnąłem zwłaszcza zapoznać się ze stanowiskiem Kominternu w 
sprawie powstania oraz uściślić, czy powstanie to wywołane zostało na 
sygnał dany przez Komintern, czy też sprężyną, która uruchamiała jego 
wybuch były absurdalne nalegania niektórych osobistości. Jeśli Komintern 
podjął taką decyzję, to chciałem, zatrzymać to złowieszcze koło w wyniku 
dyskusji. 

W warunkach surowego nadzoru ze strony wroga, postanowiliśmy wsiąść 
do pociągu, przebrani w chińskie stroje. Han Y ong E na zdobycie 
odpowiednich, z pańska wyglądających strojów i butów oraz pieniędzy 
niezbędnych w czasie podróży, poświęciła cały dzień wędrówki wzdłuż i 
wszerz Jioahe. Chcąc uniknąć jakichkolwiek podejrzeń ze strony policji i 
żandarmerii, postaraliśmy się aby w naszych podróżnych bagażach znalazły 
się także wytworne kosmetyki. 

Dzięki pomocy Han Y ong E szczęśliwie dojechałem do Harbinu. 
Odwiedziliśmy punkt łączności Kominternu, położony przy wjeździe do 
dzielnicy Xiangafu, nieopodal przystani w Harbinie. 

Przedstawiłem pracownikom tego ośrodka Han Yong E, poinformowałem 
ich o sytuacji, panującej we Wschodniej Mandżurii po Powstaniu 30 Maja i l 
Sierpnia oraz o decyzjach narady w Kałunie. 

W ośrodku Kominternu oba te powstania oceniono, jako akty 
awanturnictwa. Pracownik tego punktu, który mnie podejmował, powiedział, 
że - wedle jego rozumienia - wszystkie postanowienia, przyjęte przez nas na 
naradzie w Kałunie, odpowiadają realnym warunkom, w jakich znajduje się 
Korea i zgodne są z pryncypiami rewolucji. Nasze stanowisko ocenił, jako 
porywające i budzące natchnienie, dodając, iż wyraża ono twórcze podejście 
do marksizmu -leninizmu. 

Oświadczył także, że nie jest sprzeczne z zasadami przedstawicielstwa 
jednej partii z jednego kraju to, że na naradzie w Kałunie wytyczyliśmy kurs, 
zmierzający do tworzenia partii nowego typu i że w związku z tym 
utworzyliśmy kadrową organizację, stanowiącą jej fundament - Związek 
Towarzyszy Konsol. 
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W ten sposób uzyskałem od Kominternu pełne poparcie dla zasady 
samodzielności i twórczego podejścia, mającej żywotne znaczenie dla naszej 
rewolucji i nakreślonej przez nas globalnej linii politycznej. 

W owym czasie mówiło się w Kominternie, że w Moskwie działa 
założony przez Komintern Komunistyczny Uniwersytet, zapytano więc mnie, 
czy nie mam zamiaru podjęcia na nim studiów. 

Wiedziałem o uniwersytecie w Moskwie i o tym, że pobiera na nim nauki 
młodzież koreańska, dążąca do komunizmu i rekomendowana tam przez 
Komunistyczną Partię Korei. Do grona studiującego należeli Czo Bong Am, 
Pak Hon Yong, Kim Jong Bom i inni. O studiach na uczelni w Moskwie 
marzyło wówczas wielu w Mandżurii młodych ludzi. Popularnością cieszyła 
się w związku z tym "Pieśń o nauce o Moskwie". 

Ja jednak nie chciałem odrywać się od praktyki rewolucyjnej, odrzekłem 
więc: 

- Chciałbym tam być, jednak teraz nie pozwala na to sytuacja. 
W 1989 roku, rozmawiając z pastorem Mun Ik Hwanem, mimochodem 

wspomniałem mu o Harbinie. Powiedział mi, że wtedy jego ojciec 
zatrudniony był w Harbinie i kierował wyselekcjonowanych przez Komintern 
młodych ludzi na studia do ZSRR. 

Komintern zlecił mi wówczas pracę na stanowisku sekretarza 
odpowiedzialnego w organizacji Komunistycznego Związku Młodzieży w 
rejonie wschodnio - kirińskim. 

Za pośrednictwem ośrodka łączności Kominternu doszła do nas 
wiadomość o tym, że Kim Hyok rzucił się z okna trzypiętrowego budynku i 
że wtrącony został do więzienia. Przez cały okres naszego pobytu w Harbinie 
ciężko przeżywałem, wraz z Han Y ong E, fakt uwięzienia naszego 
towarzysza. Ostry ból przeszywał me serce, ilekroć pomyślałem o tym, że 
Kim Hyok jest skuty kajdankami i pewnego razu poszliśmy na ulicę Daoli, by 
przyjrzeć się trzypiętrowemu budynkowi, z którego rzucił się na bruk. 

W sklepach i w restauracjach, położonych przy ulicy Daoli zachwalano 
wykwintne potrawy i różne smakołyki. Dla nas miały one jedynie charakter 
abstrakcyjny, były poza zasięgiem naszych finansowych możliwości. 

W Kominternie dostaliśmy po 15 czonów na dzień, czyli rodzaj diety, z 
której mieliśmy się wyżywić. Było jednak stanowczo za mało, aby z takich 
pieniędzy wyżyć w Harbinie. Rewolucjoniści nie mogli zatrzymywać się w 
dowolnie wybranym, normalnym hotelu, ponieważ wiele hoteli było 
obiektem częstych surowych kontroli. Podlegali im przede wszystkim 
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przyjezdni. Tylko w hotelu, którego właścicielami byli rosyjscy emigranci z 
Białej Gwardii, policja nie naprzykrzała się. Ale z kolei tam obowiązywały 
stosunkowo wysokie ceny za pokoje i za wyżywienie. W hotelu takim 
zatrzymywali się, ze względu na panujący w nim komfort - najczęściej ludzie 
bardzo bogaci, którzy dysponowali dużymi pieniędzmi. Prości ludzie, tacy 
jak my, nie mogli nawet o tym marzyć. Po namyśle, zdecydowałem urządzić 
się w bezpiecznym hotelu, nawet za cenę wyrzeczeń, za jakie uznać trzeba 
jedzenie raz dziennie. Han Yong E umieściłem w prostym hoteliku, gdzie 
zazwyczaj nie poddawano kobiet kontroli. 

Wyposażenie wnętrza hotelu były porażające: funkcjonowały w nim 
sklepy i restauracja, sale służące rozrywce, sala balowa i kino. 

Ponieważ zamieszkałem w luksusowym hotelu, doświadczyć musiałem 
tego z powodu wielu kłopotów, jako że nie miałem pieniędzy. W drodze do 
mojego pokoju, po załatwieniu formalności w recepcji, towarzyszyła mi 
pracownica, Rosjanka, która zapytała, czy chcę sobie zrobić manicure. 
Wymówiłem się od tej przyjemności, ponieważ trzeba byłoby za nią zapłacić. 
Odpowiedziałem, że manicure już mam zrobione. Po jej wyjściu, zapukał do 
drzwi kelner, pytając, jakie dania życzę sobie, żeby mi przyniósł. Zmuszony 
byłem odpowiedzieć, że niedawno jadłem w domu przyjaciela. 

Ta męcząca procedura powtarzała się codziennie. Wyszło na to, że w 
hotelu ani razu nie spożywałem posiłków, tylko w nim nocowałem. 
Wieczorami, po pracy, razem z Han Yong E uśmierzaliśmy głód zwykłymi 
kukurydzianymi blinami na ulicy. 

Swego czasu opowiedziałem tę historię Lju Szao-tsi, który przybył z 
wizytą do naszego kraju. Gość powiedział mi, że w tym samym roku również 
pracował w Harbinie. Dodał, że wówczas wśród członków miejscowej 
organizacji partyjnej nie było Chińczyków i stykał się z koreańskimi 
komunistami. Zapytał mnie, czy miałem jakieś kontakty z Kominternem. 
Sądząc wszelako po następstwie rozgrywających się w owym czasie 
wypadków, wydaje się, że ja zjawiłem się w Harbinie i spotkałem się z 
ludźmi z Kominternu już wtedy, gdy Lju Szao-tsi zakończył pracę w tym 
mieście i wyjechał. 

Zleciłem Han Yong E zadanie odszukania rozproszonych członków 
organizacji. 

Nawiązała kontakt z człowiekiem o nazwisku Han, należącym do 
harbińskiej organizacji Komunistycznego Związku Młodzieży który był 
znajomym jeszcze z czasów uczniowskich w Kirinie. Przez niego zaczęła 
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docierać do kolejnych członków organizacji, którzy zeszli do podziemia i 
przedstawiła im treści narady kałuńskiej i istotę przyjętego na tej naradzie 
kursu. 

Ja postanowiłem podjąć aktywną pracę w środowiskach kolejarzy i 
dokerów Harbinu, w których, dzięki pracy Kim Hyoka, widoczne stawały się 
wpływy organizacji rewolucyjnych. W wyniku tego udało mi się ożywić 
działalność podziemnych organizacji w tym mieście, a także ustanowić 
kontakty z niektórymi towarzyszami, zanim zmuszony zostałem do wyjazdu 
do Dunhua - teraz już tylko w pojedynkę, pozostawiając Han Y ong E na 
miejscu. Znajdowałem się pod straszliwą presją czasu, że właściwie nie 
zdążyłem, rozstając się z nią, wyrazić jej należycie wdzięczności. Kiedy 
opuszczałem Harbin, Han Y ong E prosiła mnie, abym ją wziął ze sobą. Ze 
względu jednak na to, że mnie miejscowi towarzysze w Harbinie dosłownie 
błagali o to, by ją wśród nich pozostawić, nie mogłem ulec jej życzeniom. Po 
wyjeździe do Wschodniej Mandżurii sprawa ta wciąż leżała mi na sercu. 
Ponieważ reguły pracy w ruchu podziemnym nie pozwalają na prowadzenie 
korespondencji, nie mieliśmy wzajemnie o sobie żadnych wieści. 

Dopiero po bardzo długim czasie dowiedziałem się z materiałów, 
zgromadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Historii Partii, 
działającym przy Komitecie Centralnym Partii Pracy Korei, o dalszych losach 
Han Yong E. 

Wyjeżdżając z Harbinu do Dunhua, zostawiłem list do pracowników 
organizacji rewolucyjnej w Harbinie. Han Y ong E, kierując się wytycznymi, 
jakie zleciłem w swym liście towarzyszom z Harbinu, rozwijała bardzo 
aktywną działalność. Została aresztowana przez policję jesienią 1930 roku. 
Jeśli byłaby prostą dziewczyną, to wówczas - tęskniąc za rodziną - 
powróciłaby zapewne do Jiaohe. Ona jednak pozostała w Harbinie, pracowała 
dniami i nocami nad wypełnieniem wyznaczonych przeze mnie zadań. Han 
Yong E była skromną, umiarkowaną, a nawet skąpą w słowach dziewczyną, 
potrafiła jednak działać z uporem i odważnie, jeśli sprawa miała bezpośredni 
związek z interesami rewolucji. Po aresztowaniu została natychmiast 
przetransportowana do więzienia w Sinyidżu, w którym poddawana była 
torturom. Był to okres, w którym niemal jednocześnie zaaresztowano i 
wtrącono do więzień wielu towarzyszy, związanych z ZOl, w ich liczbie 
znaleźli się: Li Dżong Rak i Pak Czha Sok. Okazało się, że Han Yong E 
trafiła do więzienia, w którym osadzony był Li Dżong Rak. Pewnego razu 
powiedział jej: 
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- Znam dobrze Kim Song Dżu, a ty przecież pracowałaś pod jego 
kierownictwem. Postarajmy się wspólnie namówić go, by sam skapitulował. 
Jeśli chcesz, wstąp do naszej "grupy posłuszeństwa i kapitulacji" . 

- Nie godzi się tak postępować - z oburzenia odcięła mu się. - Jak można 
dopuścić się tak plugawej zdrady? W sytuacji, gdy nie możemy pomóc Kim 
Song Dżu? Jeśli doczekam zwolnienia z więzienia, to nawet gdybym nie 
miała żadnych możliwości brać udziału w rewolucji, powrócę na wieś. Jego 
jednak nigdy nie zdradzę! 

Zimą roku 1938, w okresie gdy odbywaliśmy naradę w Nampajcy, Li 
Dżong Rak zjawił się na miejscu narady z zamiarem namówienia mnie do 
"kapitulacji". Wówczas to opowiedział mi całą tę historię. 

Takim sposobem doszła mnie pierwsza wiadomość o losach Han y ong E, 
o której do owej chwili nic nie wiedziałem. Zadręczana w więzieniu podczas 
nieludzkich przesłuchań, nie zdradziła swoich przekonań rewolucyjnych. Gdy 
trafili za kraty, tacy mężczyźni, jak Li Dżong Rak i Pak Czha Sok, gorliwie i 
pośpiesznie złożyli swe podpisy pod aktami zdrady, ale ona, Han Yong E - 
kobieta po męsku znosiła wszelkie najsurowsze męki i katusze 

Głęboko mnie poruszyła i zarazem stała się dla mnie wielkim 
natchnieniem ta wieść, albowiem usłyszałem ją w takim momencie, kiedy po 
"hesańskim incydencie"13 wszędzie dokoła następowały aresztowania 
oddanych sprawie rewolucjonistów. Były to czasy, kiedy obok ludzi, 
kroczących drogą walki, pojawiali się zdrajcy, którzy przyczynili sprawie 
rewolucji wiele szkód. 

Han Yong E przez pewien czas pracowała w fabryce obuwia w chińskim 
mieście Dandung. W fabryce tej prowadziła aktywną działalność społeczną 
wśród swoich współrodaków, upowszechniała pieśni rewolucyjne, których 
się nauczyła w latach, gdy mieszkała w Kirinie, broniła interesów ludzi pracy, 
ich praw, występując ze społecznymi żądaniami, mobilizując robotników do 
walki o ich realizację. 

Później wyjechała do Seulu i przez kilka lat zamieszkała w domu syna 
Hong Myong Hi. Wielokrotnie starała się odnaleźć drogę do organizacji i do 
Mandżurii. Późno wyszła za mąż. Chociaż nosiła spleciony na głowie 
warkocz i życie swoje poświęciła rodzinie, to jednak nigdy nie wyzbyła się 
sumienia i przekonań, które wykazywała w latach, gdy pracowała z nami 
przy realizacji dzieła rewolucji. 

Powiedziano mi, że kiedy gromiliśmy z bronią w ręku wroga w Górach 
Pektu, Han Yong E, będąc w Seulu, na wieść o tym, życzyła nam zwycięstwa 
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z całej duszy, wspominała tych towarzyszy, z którymi przyjaźniła się w 
Kirinie. 

Jej mąż aktywnie działał w ruchu podziemnym po wyzwoleniu kraju, 
będąc członkiem Partii Pracy w Korei Południowej. Poległ, zabity przez 
wroga w czasie wycofywania się (było to czasowe wycofanie się Koreańskiej 
Armii Ludowej w trzyletniej Wyzwoleńczej Wojnie: 1950-1953 red.). 

W okresie wojny angażowała się aktywnie na rzecz pomocy dla frontu, 
kierując kobiecą organizacją, działającą nieopodal Seulu. Po śmierci męża, 
wzięła z sobą dzieci i przyjechała do nas do Phenianu. Niestety, nie zdążyła 
zobaczyć się ze mną i w nocy 14 sierpnia 1951 roku zginęła wraz z dwójką 
dzieci w wyniku bombardowań wroga. 

Myślę, że Han Yong E przeżyła całe swoje życie czysto. Do ostatnich dni 
swego życia żyła tym samym duchem i porywem serca, jaki emanował z niej 
zawsze w czasach, gdy mieszkała i pracowała w Kirinie. Najulubieńsze jej 
pieśni - to właśnie pieśni, jakie wyśpiewywała w tamtym okresie. 

Ludzie, którzy zaangażowani są w sprawę rewolucji, nie powinni 
wyrzekać się swych przekonań, sprzeniewierzać się własnemu sumieniu, 
również wtedy, gdy los wtrąci ich w sytuację całkowitego osamotnienia i 
wyizolowania od zewnętrznego świata. Dobry tego przykład dała Han Yong 
E. 

W moim życiu była ona dobrodziejką, której nie można zapomnieć. Ta 
kobieta, o niezwykle czystym sercu, zjawiła się w mym życiu w trudnym 
czasie i pomogła mi, ryzykując własnym życiem. 

Po moim powrocie do Ojczyzny, gdy została wyzwolona, starałem się 
odszukać Han Yong E, okazało się, że nie było jej w granicach naszej 
Republiki. 

Zanim nastąpiło wyzwolenie kraju nie dane mi już było spotkać ją 
kiedykolwiek. Prowadziliśmy anty japońską wojnę. Nigdy nie zapominałem 
tych dni, kiedy pracowaliśmy wraz z nią wspólnie. Pamiętam, jaka była 
zabiegana, gdy bez tchu szukała chińskiej odzieży, potrzebnej mi w celu 
przebrania się. Kiedy w pociągu policjanci kontrolowali pasażerów, chroniła 
mnie przed niebezpieczeństwem, znajdując wyjście z krytycznej sytuacji 
dzięki bystrości swego umysłu. Gdy jedliśmy marne jedzenie w postaci 
blinów, zawsze wydzieliła mi jeszcze dodatkowy kawałek ze swojej porcji. 

Cała jej, jakże szczera pomoc, jaką mi okazywała, była przejawem 
jakiegoś rzadkiego uczucia czystego i bezinteresownego przywiązania, 
przewyższającego zwykłe uczucia miłości, czy przyjaźni. 
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Serce mi się ściska na myśl, że przyszła do Phenianu ku mnie i zginęła od 
bomb, nie zdążywszy się ze mną zobaczyć. 

Na szczęście cudem zachowała się jej fotografia, przedstawiająca ją w 
młodości i trafiła do moich rąk. 

Kiedy zjawiają się przed oczyma niezapomniane twarze moich 
dobroczyńców, których nie ma już wśród żywych, spoglądam na fotografię 
Han Y ong E, która pozostawiła w mej pamięci swe niezatarte ślady moich 
młodych lat... Żyje w nich jej szlachetny duch i wyrażam jej w głębi mej 
duszy wdzięczność za wszystko, co dla mnie uczyniła. 

 
8. Przez rzekę Tuman 

 
Mój ojciec mawiał przy różnych okazjach, że ludzie, żyjący w Jiandao 

wyróżniają się szczególnie wielkim duchem bojowym. N a przykładzie 
Powstania 30 Maja i 1 Sierpnia utwierdziłem się w przekonaniu, że 
Koreańczycy, zamieszkujący Jiandao, obdarzeni są niezwyk łym duchem 
rewolucyjnym. 

Jiandao i najbardziej wysunięte na północ obszary Korei od dawna były 
areną działalności Armii Sprawiedliwości i Armii Niepodlegości. Pod 
wpływem Październikowej Rewolucji Socjalistycznej w Rosji ideowe prądy 
marksizmu - leninizmu rozprzestrzeniały się przede wszystkim na tych 
terenach. Ruch komunistyczny w rejonie Jiandao pokonać musiał na swej 
drodze wiele zakrętów i zygzaków w następstwie drobnoburżuazyjnej 
polityki gwałtownych posunięć, jakim hołdowali niektórzy ludzie z 
kierownictwa, mimo to jednak rewolucyjne wystąpienia mas ludowych nigdy 
nie słabły. 

Oto dlaczego, będąc jeszcze za kratami więziennymi, postanowiłem, że w 
przyszłości przygraniczne północne obszary Korei wokółGóry Pektu, wraz z 
rejonem Jiandao, winny stać się ważnym punktem strategicznym w 
momencie, gdy przystąpimy do otwartej walki zbrojnej. 

Ku rejonom tym także japońscy imperialiści już od dawna kierowali swe 
pożądliwe spojrzenia. O ile jednak my zamierzaliśmy przekształcić północne 
przygraniczne obszary Korei wokół Góry Pektu, a wraz z nim także i Jiandao, 
w strategiczny punkt wypadowo-obronny w toku walki zbrojnej, 
prowadzonej przeciwko Japończykom, to oni z rejonów tych chcieli uczynić 
główną bazę wypadową dla swej inwazji na Mandżurię i Mongolię. 

Poczynając od samego początku wieku XX przygrywką do realizacji tej 
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aroganckiej strategii imperialistów japońskich stały się prowokowane przez 
nich rozmaite incydenty we Wschodniej Mandżurii. 

W sierpniu 1907 roku imperialiści japońscy, wysłali pod pretekstem 
"ochrony Koreańczyków" swoje wojska do Luncianu, w powiecie Jandżin, i 
ustanowili tam "posterunek policyjny, podległy rezydenturze generalnej 
Korei", zaś w 1909 roku, uciekając się do oszukańczego wybiegu, nakłaniali 
reakcyjny rząd chiński do zawarcia konwencji w sprawie Jiandao, co w 
konsekwencji doprowadziło do uzyskania prawa budowy drogi żelaznej Kirin 
- Hweryong. Później ów "posterunek policyjny, podległy generalnej 
rezydenturze Korei" w Luncianie, podniesiony został do rangi konsulatu 
generalnego Japonii. Ustanowienie przez japońskich imperialistów w 
Luncianie konsulatu generalnego, podobnie jak podległych mu pięciu jego 
filii, nie było bynajmniej podyktowane pragnieniem stworzenia komfortu 
życia dla Koreańczyków w Jiandao. Oprócz takiego aparatu konsularnego 
powstawała bowiem jednocześnie liczna sieć posterunków, klecone były 
przez nich w wielu rejonach, będące na usługach ich interesów, rozmaite 
organizacje, w rodzaju Towarzystwa Rezydentów Koreańskich, których 
egzystencja pozwalała Japończykom bardziej skutecznie inwigilować ruchy i 
działalność Koreańczyków, zamieszkujących Jiandao. Równolegle z tymi 
działaniami, ku rejonowi temu zaczęły wyciągać swe macki rozmaite 
instytucje, zakładające tu swoje filie, w rodzaju Agencji Towarzystwa 
Wschodnio-Kolonizacyjnego, czy różnych organizacji finansowych, które 
dążyły do rozciągnięcia swych wpływów na tym obszarze. Wschodnia 
Mandżuria pod względem politycznym i ekonomicznym znajdowała się 
całkowicie w rękach japońskich imperialistów. 

W ten sposób Wschodnia Mandżuria przekształcona została w arenę 
konfrontacji między rewolucją a kontrrewolucją. 

Z tych względów nie zaprzestałem ani na chwilę myśleć o tym, by 
przekształcić Wschodnią Mandżurię, wraz rozległymi obszarami leśnymi 
wokół masywu Góry Pektu, w obronno-uderzeniową bazę w naszej walce 
zbrojnej. Po Powstaniu 1 Sierpnia można było zauważyć oznaki wznoszącej 
się fali agresji ze strony japońskiego imperializmu w Mandżurii. 
Zdecydowałem, że trzeba zespolić ludność Wschodniej Mandżurii, którą 
cechuje wysoki poziom rewolucyjności, i możliwie najszybciej rozpocząć 
walkę zbrojną. Udałem się więc w drogę do Wschodniej Mandżurii. 

Kiedy powiadomiłem moich towarzyszy o zamiarach wyjazdu do 
Mandżurii Wschodniej, usiłowali mnie od tego odwieść. Ich zdaniem, jechać 
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tam, na tereny oplątane, niczym pajęczą siecią, przez japoński aparat 
przemocy i szpiclowania - to podobne ryzyko, jak wchodzić z naręczem 
suszonego chrustu prosto w ogień. Mimo tych ostrzeżeń, nie wahając się ani 
chwili, wyjechałem do Mandżurii Wschodniej, będąc przekonanym, że trzeba 
wejść w sam gąszcz ludu pracującego - robotników i chłopów, aby poderwać 
ich do rewolucji. 

Do owego czasu moja działalność koncentrowała się przede wszystkim - 
można tak rzec - na pracy wśród młodzieży i uczniów miast. Jeśli jednak 
pragnie się, aby nasza walka weszła w nowe, wyższe stadium, odpowiadające 
wymogom linii rewolucyjnej, nakreślonej podczas narady w Kałunie, to 
właśnie my sami powinniśmy dążyć do tego, aby być jak najbliżej ludzi pracy, 
tkwić wśród robotników, chłopów i innych warstw ludzi pracujących, aby 
możliwie szybko przygotować ich do walki i stawienia oporu japońskim 
imperialistom. 

Mój wyjazd do Mandżurii Wschodniej poparł Komintern. 
Pierwsze kroki skierowałem do Dunhua. Rejon ten ucierpiał najbardziej w 

wyniku Powstania 1 Sierpnia. Dunhua było bowiem nie tylko ogniskiem tego 
powstania, ale zarazem jego centralną areną. 

W mieście tym znajdował się sztab garnizonu japońskich wojsk, była tu 
również filia generalnego konsulatu w Kirinie i sztab 677 pułku byłej Armii 
Północno-Wschodniej. Wybuch takiego, pozbawionego rozumowych 
przesłanek powstania, jak Powstanie 1 Sierpnia, w rejonie, gdzie 
skoncentrowane zostały siły pacyfikacyjno-represyjne wroga, był efektem 
zatriumfowania lewackich awanturników, którzy ten właśnie rejon obrali 
sobie za miejsce swej działalności. Dunhua, obok Pańszy, stanowił główną 
bazę frakcyjnego ugrupowania Emelpha. Był także centrum ruchu na rzecz 
restytuowania Komunistycznej Partii Korei. Tacy czołowi organizatorzy 
Powstania 1 Sierpnia, jak Pak Jun Se i Ma Gon bazowali w tym właśnie 
rejonie. 

W Dunhua istniały jednak również założone przez nas organizacje 
partyjne i młodzieżowe, AZM i wiele innych rewolucyjnych związków. 
Działali tu nasi wierni i oddani dla sprawy towarzysze, jak Czen Han-zhang, 
Ko Dże Bong, Ko II Bong. 

Po przybyciu do Dunhua zatrzymałem się w domu Czen Han-zhanga. 
Ubierałem się tu w strój typowy dla prowincji Szantung. Zabrałem się 
energicznie do pracy nad likwidacją następstw powstania. Kiedy swego czasu 
w Kirinie, dosłownie w każdym niemal miejscu organizowałem grupy 
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młodzieży komunistycznej, Czen Han-zhang uczęszczał do średniej szkoły i 
w Dunhua był członkiem naszej organizacji. Po okupowaniu Mandżurii przez 
japońskich imperialistów, pełnił on funkcje sekretarza Naczelnego 
Dowództwa wojsk Wu Inczenga. W Zjednoczonej Antyjapońskiej Armii 
Północno-Wschodniej był szefem sztabu dywizji i dowódcą dywizji. Praco-
wał również na stanowisku sekretarza Południowo-Mandżurskiego Komitetu 
Partii. A przy tym wszystkich funkcjach był on jeszcze zwykłym cichym 
członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Czen Han-zhang, podobnie jak Zhan Wei-hua, był synem bardzo 
bogatego człowieka, a jednak w swej postawie manifestował niezwykłą pasję 
i oddanie dla rewolucji, z oddaniem i z wielką rzetelnością pracował dla 
Komunistycznego Związku Młodzieży. Ojciec, wielki obszarnik posiadał 
kilkaset koni, wiele broni. Jego dom, otoczony ziemnym ogrodzeniem, miał 
wygląd imponujący. W żartach opowiadał mi, że jego rodzina skazana jest na 
likwidację, wszelako otaczające ich dom tereny były ich własnością i nie 
poruszał się on nigdy po cudzej ziemi. Nie wiem dokładnie, ile mieli 
właściwie tej ziemi, nie ulega jednak wątpliwości, że jego ojciec - to wielki 
bogacz. 

Czhen Han-zhang przyjął mnie bardzo gościnnie, nazywając mnie 
"starszym", który nauczył go komunizmu. Żyli w wielkim dostatku i nie było 
mowy, aby przyjęli ode mnie jakąkolwiek zapłatę za gościnę i utrzymanie. 

Z pomocą Czen Han-zhanga i Ko Dże Bonga zacząłem odnajdywać 
rozproszone, będące w rozsypce organizacje. Za dnia chodziłem ubrany po 
chińsku i rozmawiałem po chińsku, szukając towarzyszy. Nocą ubrany byłem 
w strój koreański, rozmawiałem w języku koreańskim, odtwarzając 
organizację. Następnie, gdy w dużym stopniu następstwa powstania zostały 
usunięte, zorganizowałem - zgodnie z poleceniem Kominternu - Komitet 
Komunistycznego Związku Młodzieży Rejonu Wschodnio-Kirińskiego. 

W efekcie tego Ko Dże Bong i kilku innych towarzyszy, członków 
Komunistycznego Związku Młodzieży otrzymało ode mnie polecenie 
wyjazdu do miast i wsi, przylegających do basenu rzeki Tuman i prowadzenia 
tam wśród miejscowej ludności pracy wychowawczej w duchu rewolucyjnym 
oraz zakładania organizacji partyjnych. Niezwłocznie udali się oni w drogę i 
podjęli swą działalność. 

Ja również opuściłem Dunhua, zlecając Czen Han-zhangowi zadanie 
rozwinięcia działalności w duchu Komunistycznego Związku Młodzieży 
wśród uczniów szkoły średniej w Dunhua. 
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We Wschodniej Mandżurii zatrzymałem się w pierwszej kolejności w 
Hwaryongu. 

W mieście mieszkał chiński towarzysz nazwiskiem Dzo Abom, który 
należał do naszej organizacji Komunistycznego Związku Młodzieży za 
czasów, gdy uczył się w kirińskiej szkole pedagogicznej. Znalazł się również 
towarzysz koreański Czhe Su Hang. Rachuby moje były następujące: 
postanowiłem, iż ożywiając stare znajomości i idąc tym tropem, uda mi się 
uporać ze spuścizną powstania, a zarazem rozszerzyć wpływy organizacji. 

Udałem się więc przede wszystkim do miejsca, zwanego Dalazi, gdzie 
spotkałem się z Dzo Abomem. 

Wskazując na to, że konsekwencje Powstania l Sierpnia są bardzo 
poważne, Dzo Abom powiedział, iż po powstaniu Koreańczycy zniknęli z 
pola widzenia i nie wiadomo, gdzie się poukrywali. Powiedział też, że należy 
się spodziewać, iż niektórzy aresztowani zostaną wkrótce zwolnieni i radził 
mi, żebym się z nimi spotkał. 

W parę dni później zjawił się u mnie Czhe Su Hang, mówiąc iż 
dowiedział się o moim przyjeździe. Dawniej chodził do tonghungskiej 
średniej szkoły w Luncianie. Potem, gdy ja uczęszczałem do juwenskiej 
średniej szkoły, on studiował na uczelni pedagogicznej w Kirinie i odtąd 
datuje się początek jego rewolucyjnej działalności, z którą zetknął się dzięki 
naszym wpływom. W śród studiującej wówczas młodzieży cieszył się dużą 
popularnością, jako znakomity piłkarz. W owych czasach sporo młodych 
chłopców z Hwaryongu pobierało nauki w Kirinie. O ile Kim Dzun rozwijał 
pracę propagandową na rzecz popularyzowania naszej działalności, skupiając 
się na rejonie Luncianu i Onsongu, to Czhe Su Hang, przeniósłszy się z 
Hwaryongu do Czongsongu, tam upowszechniał nasze idee rewolucyjne. 
Wraz z towarzyszem Kim I1 Hwanem powołał do życia organizację Komu-
nistycznego Związku Młodzieży, AZM, Stowarzyszenie Chłopskie, 
Antyjapońskie Towarzystwo Kobiet oraz inne organizacje rewolucyjne. 
Przyciągnął do ich szeregów liczne rzesze ludzi. Jeśli idzie o Kim 11 Hwana, 
to w okresie późniejszym pracował jako sekretarz powiatowego komitetu 
partyjnego. Wszelako na skutek fałszywych oskarżeń o współudział w 
"Minsengdanie" został - mimo, że nie był winnym - uznany za winnego i 
zabity. Pak Yong Sun, znany jako mistrz - konstruktor ,jandzińskiej bomby" 
był członkiem AZM w kopalni rudy Badaogu w powiecie Jandżin. 

Trzeba jednak powiedzieć, iż sporo z tak wielkim trudem zbudowanych 
organizacji zostało rozbitych na skutek tych dwóch powstań. Wielu 
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aktywistów trafiło do więzień w ,wyniku aresztowań, wielu innych zeszło do 
podziemia. Pozostała, nieznaczna część członków, nie zahartowana jeszcze 
należycie, ukrywała się w strachu, nie wiedząc, co ma ze sobą począć. 

Nasunęło mi to potrzebę głębokiego zastanowienia się nad kwestią 
przekonań rewolucjonisty. Pokonując trasę od Kałunu do Heryongu, przez 
Kirin, Heryong, Czhongwon, Jiaohe, Harbin, Dunhua, mogłem się napatrzeć, 
jak wielu jest takich, którzy się wahają, są przestraszeni, będąc pod naciskiem 
kontrrewolucji lub po prostu dlatego, że utracili wiarę w zwycięstwo 
rewolucji. Nieugięta wiara w zwycięstwo rewolucji rodzi się i pogłębia w 
toku walki tylko wtedy, gdy towarzyszy jej teoretyczne przekonanie co do 
prawidłowości i słuszności linii rewolucyjnej, jej strategii i taktyki, które 
zdolne są człowieka natchnąć, a zarazem przywołać wszystkich do walki. A 
to wymaga także wiary w swoją własną rewolucyjną siłę. 

Wszelako ci, co agitowali za wznieceniem powstania, nie byli zdolni 
przedstawić programu, taktyki i strategii, godnych tego, by odegrały rolę 
sztandaru, pod którym mogłyby się skupić masy. Jak na razie jednak, 
rewolucyjna linia, wytyczona przez nas w Kałunie, nie zyskała sobie 
szerokiego dostępu do mas ludowych. W związku z tym - wraz z Czhe Su 
Hangem i innymi przedstawicielami kadrowego aparatu Komunistycznego 
Związku Młodzieży i AZM - odbyłem naradę, podczas której przedstawiłem 
szczegółowo rewolucyjną linię, jaką przyjęto na naradzie w Kałunie. 

Podczas tego spotkania podkreśliłem przede wszystkim, potrzebę 
skompletowania aktywu kierowniczego, który winien składać się z godnych 
zaufania towarzyszy, wypróbowanych w toku walki. Zwróciłem uwagę na 
konieczność przyśpieszenia odtwarzania rozbitych organizacji masowych i 
rozszerzania ich szeregów. Postawiłem także zadanie tworzenia nowych 
okręgów dla rewolucyjnych organizacji po to, by mogły one zaktywizować 
swą działalność na terenach powiatów, przylegających bezpośrednio do 
basenu rzeki Tuman. 

Przypomniałem prawdę, że wszyscy organizatorzy powstania, ogarnięci 
panicznym strachem przed grożącym widmem uwięzienia 

czy szubienic, zdezerterowali i pouciekali, wystawiając masy na 
dźgnięcia bagnetów, wszelako my, powinniśmy jak najszybciej naprawić 
wszelkie zło, wynikające z następstw tego powstania. 

W Hwaryongu towarzysze nazywali mnie "szandungskim młodzieńcem" 
z tej racji, że chodziłem wtedy w stroju typowo chińskim z Szandungu. 

Drugim miejscem, do którego udałem się, był Wancyng. Celem mojej 
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podróży było spotkanie z O Dżung Hwa. 
Słyszałem o nim już z ust Kim Czhuna i Czhe Su Hang. Od czasu, gdy 

zaczęli przyjeżdżać do Kirinu, niemal przy każdej okazji rozmowy ze mną, 
wiele opowiadali mi o swoich towarzyszach i przyjaciołach. Potrafili mówić 
bardzo szczegółowo: gdzie kto mieszka, np. pewien człowiek mieszka w tym 
miejscu, inny człowiek zajmuje się taką to, a taką pracą, jakim człowiekiem 
jest jeszcze inny, jaki ktoś ma charakter i stopień inteligencji. W wyniku 
podobnych rozmów, mieszkając w Kirinie, doskonale byłem zorientowany w 
tym, co dzieje się w rejonie Jiahdao. Lubiłem przysłuchiwać się im z uwagą, 
starając się zarazem zapamiętywać wszystkich, których określali mianem 
godnych zaufania. 

Mój ojciec miał zwyczaj, że gdy dowiedział się i przekonał, że żyje 
gdzieś dobry człowiek, koniecznie musiał go - bez względu na to, czy było to 
blisko, czy daleko - odwiedzić, uścisnąć mu rękę i zawrzeć z nim znajomość, 
jak z bliskim towarzyszem. Ojciec nauczał mnie, że utalentowani ludzie 
decydują o wszystkim i że los rewolucyjnej pracy zależy często od tego, czy 
przyciągnę na swoją stronę prawdziwych towarzyszy. 

W owych dniach byłem gotów przegłodzić się cztery dni, a nawet 
dziesięć, bylebym mógł w tym czasie napotkać człowieka o podobnych 
zapatrywaniach i zjednać go sobie. Pełen takich odczuć udawałem się w 
drogę do Wancyngu, a w drodze tej towarzyszył mi od Hwaryongu do 
Szisjanu w powiecie Wancyng, Czhe Su Hang. 

W Szisjanie spotkałem się z O Dżung Hwa, O Dżung Hybern i starym już 
człowiekiem - O The Hi. 

Rodzina staruszka O The Hi była nadspodziewanie liczna. Wcześniej 
starszy człowiek ze swymi trzema braćmi żył we wsi Koczhak, w powiecie 
Onsong, należącym do prowincji północnej Hamgyon g, a około roku 1914 
przenieśli się do Wancyngu. Czterej bracia dochowali się paru dziesiątek 
dzieci. Zamieszkiwali w rozsypce po różnych stronach wokół rzeki Tuman: 
jedni w Wancyngu, drudzy w Onsongu. Zajmowali się pracą rewolucyjną. W 
tamtych czasach O Dżung Hwa był sekretarzem 5-ej rejonowej organizacji 
partyjnej w Wancyngu, a O Dżung Hyb zaangażowany był w pracy na niwie 
młodzieżowej - w Komunistycznym Związku Młodzieży w Juancjadjanie, w 
gminie Czunuasjan, powiatu Wancyngu. O Dżung Song, młodszy brat O 
Dżung Hwa działał w Komunistycznym Związku Młodzieży w Szisjanie 
(powiat Wancyn), zaś z początkiem roku 1929 przeniósł się do wsi Phungri w 
powiecie Onsong i - korzystając z pewnej osłony, jaką dawał mu zawód 
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nauczyciela w pomuńskiej szkole - działał w ruchu rewolucyjnym. 
O Dżung Hwa, po ukończeniu szkoły średniej, pracował jako nauczyciel 

w prywatnej hwasongskiej szkole w Hwaryongu. 
Wtedy właśnie, spotkawszy się z O Dżung Hwa w Szisjanie, 

niejednokrotnie mówiłem doń: aby móc rozwijać i podnosić na coraz wyższy 
poziom świadomość rewolucyjną mas, trzeba przede wszystkim samemu być 
rewolucjonistą, a w konsekwencji wychowywać w rewolucyjnym duchu 
członków własnej rodziny i mieszkańców swojej wsi. 

W wyniku naszych rozmów, O Dżung Hwa wręcz wspaniale wychował 
swoją rodzinę w duchu rewolucyjnym. Spośród jego najbliższej rodziny: 
braci i innych krewnych przeszło dziesięciu dowiodło swej wierności dla 
rewolucji, oddając życie w walce z wrogiem. Nie jest sprawą przypadku, że z 
tej właśnie rodziny wyszli tacy wspaniali komuniści, jak O Dżung Hwa, O 
Dżung Son, O Dżung Hyb. 

Z miejsca, po zakończeniu mojej misji w Szinsjanie, zdecydowałem 
przeprawić się do rejonu Onsongu. Jako urodzony w zachodniej prowincji 
Korei i zamieszkujący następnie w obcym kraju już od młodości, nie miałem 
zbyt wielkiego pojęcia i wiedzy na temat sześciu powiatowych miasteczek14, 
położonych na południe od rzeki Tuman. 

Był to region, do którego za panowania dynastii Li zsyłano dworzan, 
którzy usuwani byli ze swych uprzywilejowanych pozycji i posad. Klimat 
jego był surowy, panowały chroniczne niedobory ziarna, ludność była 
okrutnie uciskana, przez miejscowe władze, a żołnierze, kierowani tu - dla 
ochrony pogranicza czmychali przy każdej nadarzającej się okazji w inne 
strony. Nawet ludzie, piastujący tu wysokie urzędy narzekali z powodu 
rozpaczliwej sytuacji. Po nominowaniu na urzędy w tym regionie, urzędnicy 
ci, nie chcieli tam jechać. Pod byle jakim pretekstem - raczej próżnowali i 
obijali się wśród ulic Seulu. Mówi się, że z tych to powodów feudalni władcy 
przez całe pięćset lat łamali sobie głowy. 

Za każdym razem, kiedy Kim Czhun opowiadał mi o rejonie sześciu 
miasteczek powiatowych, wkładałem mu do głowy, że nasi przodkowie 
niezbyt dbali o tę krainę, uznawaną za ubogą i bezużyteczną, wszelako my 
powinniśmy za cenę naszego potu i krwi doprowadzić do tego, by stała się 
ona ostoją rewolucji. Mając na uwadze taki długofalowy plan, kierowaliśmy 
tam właśnie swoich ludzi. 

Co się tyczy On songu, to był to region, w którym pod koniec lat 
dwudziestych, dzięki naszym wpływom, rozwinęli aktywną pracę tacy 
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towarzysze, jak Kim Czhun, Czhe Su Hang, O Dżung Song. Już wówczas 
bowiem docenialiśmy ważność strategicznego położenia rejonów wokół Góry 
Pektu oraz rejonu sześciu powiatowych miasteczek, a w szczególności 
Onsongu, rozlokowanego w basenie rzeki Tuman, dla rozwoju rewolucji 
koreańskiej. Z tych właśnie względów zdecydowaliśmy uczynić ten cały 
rejon obszarem strategicznym, mogącym odegrać rolę bazy oporu 
wantyjapońskiej rewolucyjnej wojnie. Tu - według naszych planów - były 
najlepsze pozycje wyjściowe dla drogi, prowadzącej do nowego wielkiego 
zrywu rewolucyjnego wewnątrz kraju. 

W owym czasie około stu do stu pięćdziesięciu chłopców i dziewcząt z 
Onsongu pobierało nauki w Luncinie. Ilekroć przyjeżdżali w swe rodzinne 
strony na wakacje, to za każdym razem nie szczędzili trudu w szerzeniu 
kirińskiego prądu ideowego, korzystając z pomocy tak doświadczonych, 
przodujących młodych ludzi, do jakich należeli Kim Czhun i O Dżung Song, 
którzy byli ściśle powiązani z nami. 

W Onsongu powstały lokalne organizacje KZMK i AZM, co było dla nas 
dużym wsparciem, ponieważ dzięki temu udawało nam się przemieszczać do 
wnętrza kraju nasze siły, a w efekcie do rejonu Onsongu zaczęły coraz 
bardziej przenikać nasze idee. 

Celem mojego przyjazdu do tego rejonu było stworzenie organizacji 
partyjnej wewnątrz kraju, podjęcie działań na rzecz wcielania w życie kursu, 
nakreślonego podczas narady w Kałunie, rozwijanie w głąb i wszerz 
rewolucji koreańskiej, jako całości. 

Stryjeczny brat O Dżung H wa, towarzyszący nam w drodze z Szinsjanu, 
nieco wcześniej przeprawił się do wsi Phungri do O Dżung Songa, aby 
uprzedzić go o naszym przyjeździe. 

Na przedpolach jaru, niedaleko od wsi Huemakdongu, na przeciwległym 
brzegu Namjanu w powiecie Onsong, spotkaliśmy się z O Dżung Songiem i 
innymi członkami organizacji, którzy – po otrzymaniu wiadomości o naszym 
przybyciu - wyszli, aby nas powitać. Było to pierwsze spotkanie z O Dżung 
Songiem. Był to człowiek znacznie potężniejszej budowy ciała, niż jego 
starszy brat O Dżung Hwa, otwarta natura, a przy tym - jak zapewnił O 
Dżung Hwa - O Dżung Song był znakomitym tancerzem, pięknie śpiewał i 
deklamował wiersze. 

W nocy przeprawiliśmy się łodzią niepostrzeżenie na drugi brzeg rzeki 
Tuman. O Dżung Song energicznie i po mistrzowsku władał wiosłami. 
Starałem się ogarnąć wzrokiem góry i pola, tonące w nocnej poświacie. Po 
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przeszło pięciu latach stąpałem znów po ziemi ojczystej. Od wzruszenia, 
jakiego doznawałem w tej chwili czułem, że serce bije mi coraz mocniej. 
Przycumowałem naszą łódkę u brzegu rzeki, nieopodal wsi Namjangsanthan i 
zwróciłem się do O Dżung Hwa: 

- Jak by to było dobrze, gdybyśmy przeprawiali się przez tę rzekę 
po odzyskaniu niepodległości naszego kraju! 
 Mówiąc, że zgadza się z moimi słowami, dodał, że podobne myśli 

nachodzą go podczas każdej przeprawy przez rzekę Tuman. 
Po przejściu przez wieś Namjangsanthan, podeszliśmy do drogi, 

wznoszącej się ku pogórzu, prowadzącym już bezpośrednio na górę N amjan. 
Dotarliśmy do szałasu, wcześniej przygotowanego dla nas przez O Dżung 
Songa. Tutaj zaznajomiliśmy się z działalnością organizacji rewolucyjnych w 
rejonie Onsongu i z panującymi wśród ludności nastrojami. Uogólniając, w 
dziele zakładania nowych masowych organizacji mieszkańcy Onsongu mieli 
już do zanotowania wiele sukcesów. 

Spędziłem tutaj cały tydzień, poświęcając cały czas sprawie pokierowania 
pracami podziemnych organizacji rewolucyjnych wewnątrz kraju. 
Zauważyłem jednak, iż rewolucjoniści tego regionu - mimo, że stworzyli 
wiele organizacji w różnych częściach kraju - wykazują wciąż zbyt dużo 
poważnej bierności na odcinku ich dalszego rozwijania i poszerzania ich 
wpływów. Po utworzeniu organizacji, w skład których wchodzili zazwyczaj 
wypróbowani aktywiści w małej zazwyczaj liczbie, nie zadawano sobie 
więcej trudu nad pracą, służącą rozszerzaniu ich szeregów. A to zjawisko 
okazywało się zbyt powszechne w tutejszym regionie. Skutkiem tego ich 
organizacje nie były w stanie zapuścić swych korzeni w głąb mas ludowych. 

Podobnie onsongska organizacja Komunistycznego Związku Młodzieży 
powstała na wiosnę 1929 roku, zasklepiła się w sobie, jak za wysokim płotem, 
powiązana zależnością od KZMK. Mając niewielu członków, nie decydowała 
się jednak wejść wśród ludzi. Pleniące się w tym czasie liczne organizacje i 
frakcje, występujące pod najrozmaitszymi szyldami - Towarzystw 
Czibanghwe, Czinhynghwe, Singanhwe, grup stronników odbudowania partii, 
zajmowały się głównie wzajemną rywalizacją, starając się, każda w swoim 
własnym ciasnym interesie, przeciągnąć na swoją stronę młodzież. W takiej 
sytuacji kierownictwo onsońgskiej organizacji Komunistycznego Związku 
Młodzieży starało się jedynie postawić tamę przenikaniu z zewnątrz różnych 
negatywnych wpływów i uchronić przed nimi swoją tożsamość. 

We wsi Phungri spotkałem się z pracownikami Komunistycznego 
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Związku Młodzieży. Jeden z nich opowiadał, że wraz z nasileniem się 
wrogich wypadów, ludzie zamykają się coraz bardziej w sobie, milczą, nie 
otwierają swojej duszy. Drugi zaś z goryczą mówił, że oni właściwie nie 
wiedzą, jak należy odnosić się do młodych ludzi, należących do Związku 
Młodzieży i Towarzystwa Singanhwe. Czhon Czhwang Won, będący szefem 
Phungindońskiego Towarzystwa Chłopskiego, stronił od ludzi zatrudnionych 
w organach administracji wroga, mimo, że byli oni jego bliskimi krewnymi. 
Wśród nich było wielu takich, jak miejscowy starosta, wójt, policjant. W 
związku z tYm chodził zawsze spięty, zaniepokojony, czy za ich 
pośrednictwem macki wroga nie penetrują już szeregów rewolucyjnych. 

Wszystko to było wyrazem prostej niewiary w masy. Bez wykorzenienia 
takich zjawisk, nie można było rozwijać rewolucji w głąb i wszerz w rejonie 
Onsongu metodą wychodzenia naprzeciw wymogom, jakie stawia nowa 
sytuacja. 

Można powiedzieć, że życie rewolucjonisty zaczyna się od sposobu 
rozpoczęcia działalności rewolucyjnej, zaś porażki rewolucji biorą swój 
początek z niechęci wchodzenia w gąszcz mas ludowych,  z niewiary w ich 
siłę. 

Zwracając się do O Dżung Songa, mówiłem z całą stanowczością: - Nie 
można dokonać rewolucji przy pomocy jedynie sił niewielkiej grupy ludzi, 
legitymujących się dobrym rodowodem społecznym.Trzeba śmiało uwierzyć 
w masy, szeroko otworzyć przed nimi drzwi do naszej organizacji. Tym 
bardziej w takich czasach, jak nasze, kiedy różnorakie organizacje 
młodzieżowe starają się - każda na. własną rękę - przyciągnąć ku sobie 
młodych, Komunistyczny Związek Młodzieży nie może trwać w bierności, a 
przeciwnie: powinien zaktywizować natarcie, aby pozyskać coraz więcej 
młodzieży. Trzeba umieć przekonywać do siebie również takich młodych 
ludzi, którzy powiązani są z organizacjami Związku Młodzieży i 
Towarzystwa Singanghwe, a także tych, którzy dawali się wodzić na pasku 
elementom, należącym do grup opowiadających się za odbudową partii, lub 
chociażby nieświadomie będących igraszką w ich rękach. Trzeba przyciągać 
ich ku sobie i tym sposobem - jednego za drugim - pozyskiwać dla naszej 
strony. 

Opowiedziałem Czhon Czhang Wonowi, jak należy postępować z 
osobami, które pracują we wrogich instytucjach, jaką wobec nich należy 
stosować taktykę, jakimi kierować się zasadami w pracy z nimi. 

- Rewolucjonista nie może się lękać, ani upadać na duchu, dlatego tylko, 
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że wśród swoich krewniaków znajdzie się ktoś, kto jest starostą, wójtem, 
policjantem. Przeciwnie, powinniście wykorzystywać te rodzinne stosunki, 
by przeniknąć do organów władzy wroga, ponieważ stwarza to możliwości 
paraliżowania japońskiego mechanizmu władzy niższych instancji, a 
następnie winniście z coraz większym rozmachem starać się tę pracę rozwijać. 
Jeżeli chcemy przekształcić rejon sześciu powiatowych miasteczek, a przede 
wszystkim Onsong, w strategiczną bazę oporu, mającą służyć naszej walce 
zbrojnej, niezbędne staje się wychowywanie mas w duchu rewolucyjnym, 
przy jednoczesnym odważnym pozyskiwaniu dla nas tych, którzy pracują we 
wrogich organach władzy i administracji. Starajcie się spróbować pracy na 
tym szczególnie odcinku: pozyskać ludzi, służących we wrogich organach 
władzy 

Z doświadczeń, jakie wyniosłem z Onsongu, niezatarte wręcz wrażenie 
wywarło na mnie spotkanie z robotnikami na budowie kolei żelaznej w 
okolicy wsi W olpha w gminie Mipho, gdzie trafiłem wraz z Kim Czhunem, 
O Dżung Hwa i O Dżung Songem. 

Poczynając od 1929 roku, japońscy imperialiści zaczęli przyśpieszać 
tempo pracy nad budową kolei żelaznej w basenie rzeki Tuman. Ściągnięto 
ponad tysiące robotników, w większości wyrobników dniówkowych z trzech 
południowych prowincji, a także z innych rejonów Korei i z Jiandao. 
Pracowali oni aktualnie we wsi Wolpha przy budowie osiedla, zwanego ulicą 
Kephun. Na tę to ulicę napływali też robotnicy najemni, zatrudnieni przy 
budowie kolei Kirin - Hweryong. Zrywali swe siły do granic wytrzymałości 
po to, by zarobić nędzne parę groszy. 

Dowiedziałem się o tym w Kirinie i - po spotkaniu z Kim Czhunem - 
wydałem mu polecenie: jeśli we wsi Wolpha prowadzone są prace przy 
budowie linii kolejowej, pójdź do robotników, staraj się wśród nich założyć 
organizację. 

Kim Czhun nie mógł powstrzymać się od wyrażenia swego zapału i 
radośnie wykrzyknął: 

- To znakomity pomysł! 
Trochę później, jak już całą tę sprawę omówiliśmy w szczegółach, udał 

się on do Onsongu i założył we wsi Wolpha miejscową organizację 
Towarzystwa Młodzieży Robotniczej i AZM. 

Dowiedziawszy się, że zdecydowałem się pójść na budowę linii kolejowej, 
towarzysze z Onsongu odwodzili mnie od tego zamiaru ze względu na 
panującą tam wzmożoną czujność i nadzór wroga. 
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Uważali, że trzeba chronić mego bezpieczeństwa i życia. Mawiali: 
- Przyjechał przedstawiciel Kominternu. Nadając mi takie miano, starali 

się skrupulatnie zapewnić mi potrzebną ochronę, ponieważ - istotnie - 
widoczne były objawy szpiegowania i kontroli ze strony policji japońskiej, 
która za wszelką cenę chciała wychwycić rewolucjonistów w Korei. 

Rzecz oczywista, ja sam osobiście zdawałem sobie sprawę z tego, iż w 
Korei muszę zachowywać się ostrożnie i na każdym niemal kroku mieć się na 
baczności. Nie mogłem jednak powstrzymać w sobie ogarniającego mnie 
pragnienia uściśnięcia ręki robotnikom i wypowiedzenia do nich choćby 
jednego, dodającego im otuchy słowa, nawet gdyby, poza tym, nic więcej w 
ich sprawie nie udało się uczynić. Do tej pory pracowałem głównie wśród 
uczącej się młodzieży. Chciałem bowiem przerzucić pewnego rodzaju 
pomost, dzięki któremu byłoby mi łatwiej przeniknąć w sam gąszcz klasy 
robotniczej. Naszym ostatecznym celem było, aby rękami klasy robotniczej 
urzeczywistnić rewolucję koreańską i doprowadzić ją do zwycięskiego końca. 
Z płomienną żarliwością myśleliśmy o losie klasy robotniczej Korei, już od 
czasów, gdy wysuwając w swym programie hasło wyzwolenia klasy 
robotniczej, ślubowaliśmy oddać - bez wahania - nasze życie w imię tego 
wielkiego dzieła! 

Na budowie spędziłem półtora dnia wśród robotników - wyładowywałem 
żwir, dźwigałem piasek, stołowałem się w baraku robotniczym "hamba" . 

Kim Czhun przedstawił mnie robotnikom, jako swego towarzysza, który, 
studiując w Kirinie, przyszedł na budowę zarobić trochę pieniędzy na 
opłacenie nauki. 

Do dziś jestem przekonany, że było rzeczą bardzo pożyteczną dla mnie 
osobiście, iż zdecydowałem wtedy wejść w środowisko robotników. 

W robotniczym baraku i na budowie mogłem naocznie przekonać się, jak 
bardzo tragiczne jest położenie robotników, którzy w straszliwym trudzie, 
padając od utraty sił, zarabiali za swą ciężką pracę nędzny ochłap pieniężny. 
Widziałem tam robotników, których rozpalała wola walki, robotników, 
poruszających się jak błędne ogniki w poszukiwaniu dla siebie słusznej drogi, 
która by zapewniła im ochronę i położyła kres ich ciężkiej doli. 

To wszystko, co zobaczyłem wstrząsnęło mną. Moje serce zapłonęło 
pragnieniem poświęcenia się do końca życia sprawie szczęścia klasy 
robotniczej. 

Na budowie drogi żelaznej zawiązała się moja znajomość z weteranami 
antyjapońskiej walki: Czwe Czhun Gukiem i Czwe Bong Songiem, którzy 
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pochodzili z Onsongu. 
Odprowadzając mnie do baraku, Czwe Czhun Guk powiedział mi, że jest 

w posiadaniu prochu, który potajemnie przechowuje, jeszcze od czasu, gdy 
pracował jako strzałowy, i że nosi się z zamiarem wysadzenia tunelu w 
powietrze w dniu zakończenia budowy drogi żelaznej. 

Wytłumaczyłem mu, że obecna sytuacja, stawia przed nami stanowczo 
priorytet: umacniania organizacji, przebudzenia robotników i zjednoczenia 
ich w organizacji. Ta sprawa jest ważniejsza, niż ryzykowanie wysadzeniem 
tunelu w powietrze. Proch natomiast należy chronić na potrzeby walki z 
bronią w ręku. 

Będąc wśród robotników, dzieliliśmy się poglądami wokół szerokiego 
kręgu spraw. 

Wyjaśniłem im na przykład zagadnienia związane z prowadzeniem walki 
zbrojnej, formowaniem jednolitego antyjapońskiego frontu narodowego i 
tworzeniem partii. Pomyślałem wtedy, że byłoby już wielkim osiągnięciem, 
gdyby udało się wpoić w ich świadomość chociażby jedną rzecz: natchnąć 
ich duchem kałuńskiej narady! Nie miałem wątpliwości, że jeśli powiemy o 
tym nawet jednemu tylko człowiekowi, to on natychmiast zechce podzielić 
się tą wiadomością z dziesięcioma innymi i w ten sposób - metodą 
przekazywania z ust do ust - nasze idee rozprzestrzenią się na setki i tysiące 
ludzi, trafią potem do dziesiątków tysięcy, by w ostatecznym rachunku stać 
się własnością, wiarą i nadzieją - a także sztandarem - całego narodu w kraju. 

Dowiedziawszy się, jaka jest istota naszej linii, robotnicy, zatrudnieni na 
budowie drogi żelaznej, udzielili jej aktywnego poparcia. Jeśli zyskała ona 
ich zaufanie, to z kolei ja mogę powiedzieć, iż wzmocniła się moja wiara w 
nich, robotników, gdy patrzyłem, z jakim zachwytem i uniesieniem 
akceptowali naszą linię. 

Największym sukcesem, jaki odniosłem w Onsongu, było założenie 
organizacji partyjnej w dniu l października 1930 roku na górze Turu. 

Po zaznajomieniu się z rewolucyjnymi organizacjami w Onsongu, 
doszedłem do przekonania, iż - mimo, że rewolucjoniści tego rejonu 
dopuszczali się niekiedy określonych pomyłek w pojmowaniu zagadnień 
strategicznych, a także przejawiali wciąż pasywność w swej pracy z masami - 
to jednak zdeterminowanie i gotowość walki są tu znacznie dojrzalsze, niż 
można było wcześniej przypuszczać. A zatem uznałem, iż w rejonie Onsongu 
zaistniały niezbędne warunki dla stworzenia organizacji partyjnej. 

Wszyscy rewolucjoniści, którzy pochodzili z Onsongu i brali udział w 
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zgromadzeniu na Górze Turu, przebrani byli za drwali. Czhon Czhang Won 
poprosił szefa organizacji we wsi W olpha, aby wziął ze sobą niskie sanie z 
zaprzężonymi do nich wołami i ustawił je w pobliżu miejsca naszego 
zebrania. 

Na cichej polance na Górze Turu, u podnóża której biegła rzeczułka 
Wolpha, przeprowadzaliśmy zebranie, którego celem było powołanie do 
życia organizacji partyjnej wewnątrz kraju. 

W pierwszej kolejności udzielałem wyjaśnień uczestnikom zebrania na 
temat linii, wytyczonej na naradzie kałuńskiej. Podkreśliłem, iż zadaniem 
priorytetowym w procesie wcielania jej w życie jest tworzenie partii 
rewolucyjnej. Zapoznałem ich z celami, jakim służyć ma powołana do życia 
partyjna organizacja nowego typu w rejonie Onsongu. Nakreśliłem 
równocześnie zadania, jakie stoją przed organizacją partyjną w rejonie 
Onsongu. Są to: nieustanne poszerzanie i umacnianie szeregów partii, czemu 
winno służyć przyciąganie ku niej czołowych przedstawicieli ludu 
pracującego, wypróbowanych w życiu organizacji i w praktycznym działaniu 
oraz mobilizowanie mas do antyjapońskiej walki. 

Na mój wniosek do organizacji partyjnej przyjęci zostali O Dżung Song, 
Czhon Czhang Won, Czhon Czhang Ryong, Czwe Czhun Guk, Czwe Bong 
Song, Czwe Gyn Czhu. Kierownictwo nad tą organizacją powierzone zostało 
O Dżung Songowi. 

Ci wszyscy, którzy dostąpili zaszczytu wybrania ich na członków partii, 
kolejno powstawali ze swych miejsc, mówili o swej biografii i krótko 
wyrażali gotowość prowadzenia rewolucyjnej walki. 

Niewiele już pozostało w pamięci z tego, o czym mówili, wszelako, do 
dziś zapamiętałem słowa, jakie wypowiedział Czhon Czhang Won: - Niech 
ciało moje zamieni się w proch, jeśli miałbym zapomnieć o tym, że ja, 
człowiek, mający skomplikowane pochodzenie rodzinne, przyjęty zostałem 
do partii. Klnę się, że w imię rewolucji gotów jestem polec, a moje kości 
niech się zamienią w proch. Jeśli miałbym kiedykolwiek okazać się 
człowiekiem nikczemnym, dopuszczając się złamania tej przysięgi, niech 
zostanę posiekany mieczem na kawałki, a moje szczątki niechaj wyrzucone 
zostaną do rzeki! Chociaż słowa jego były ostre i gwałtowne, a zarazem 
proste, to doszukać się w nich można było głosu szlachetnej i szczerej, 
otwartej duszy. 

Czhon Czhang Won dotrzymał słowa przysięgi. Położył ogromne zasługi 
w dziele przekształcenia Onsongu w rejon o charakterze półpartyzanckim. 
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Zasłużył się także, udzielając pomocy Koreańskiej Ludowej Armii 
Rewolucyjnej. 

W imię zachowania tajemnicy, podczas tego zebrania nie były robione 
żadne notatki na temat dyskutowanych spraw i powziętych decyzji. 
Uczestnicy nie uchwalili też żadnej deklaracji, ani nie ogłosili żadnego 
manifestu. 

Pochodzący z Onsongu uczestnicy tego zebrania mówili: Jest to 
historyczne, prawdziwie założycielskie zebranie organizacji partyjnej, 
wszelako na skutek pewnego uproszczenia form organizacyjnych i braku 
powszechnie praktykowanego porządku obrad, można odczuć w duszy 
swoistą pustkę. Nawet takie organizacje, jak Towarzystwo Hyonphyongsa, 
uchwalają swój akt założycielski i upowszechniają go. A u nas? Nic! Żal i 
trochę smutno, że zebranie zakończyło się zaledwie jedną króciutką przysięgą. 

Starałem się ich pocieszyć i natchnąć odwagą: 
- Przysięga, którą złożyliście ma bardziej doniosłe pod względem treści i 

ważności znaczenie, niż wszelkie deklaracje, manifesty, czy akty 
założycielskie, choćby spisane zostały na stu stronach. 

Czemu służyć miałyby sporządzane teraz jakieś dokumenty? Byłoby 
błędem sądzić, iż organizacja partyjna powinna hałaśliwie puszczać w obieg 
dziś jakieś wieści, czy nazwiska. Członkowie partii winni więcej pracować i 
to bez niepotrzebnego rozgłosu. Swój patriotyzm i swoją partyjność 
manifestować trzeba w toku praktycznej walki... 

Stworzenie organizacji partyjnej w rejonie Onsongu stało się podstawą 
dla budownictwa partyjnego wewnątrz kraju. Było wydarzeniem zwrotnym w 
procesie aktywizowania antyjapońskiej walki narodu w kraju. Dzięki 
działalności onsongskiej organizacji partyjnej przyśpieszony został w rejonie 
sześciu powiatowych miasteczek proces przebudzenia świadomości klasowej 
mas oraz zjednoczenia ich w ramach organizacji. W następstwie tego 
nastąpiło nasilenie się antyjapońskiej walki. 

Masy zaczęły za nami podążać, rewolucja weszła w fazę ożywienia, 
nabrała nowego charakteru. Czwe Czhang Ik, usiłujący tutaj szukać 
wpływów dla swojej frakcji, zmuszony został do opuszczenia swych 
rodzinnych stron i ucieczki do Seulu. Po wyzwoleniu kraju otwarcie przyznał 
się nam do prawdziwych motywów, jakie nim kierowały w owym czasie. 

- Onsong - powiedział - to mój rodzinny region, pomyślałem więc, że 
skoro działa na tym terenie nasze ugrupowanie Emelpha, powinienem 
pojechać tam. Wszelako, gdy znalazłem się na miejscu, stwierdziłem, że 
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nasze siły są po prostu niewidoczne, nieobecne. Zamiast nich dostrzec było 
można na każdym kroku wpływy Kirinu. Wpływy te były tak powszechne i 
wszechobecne, że wszędzie napotykałem tylko waszych ludzi, Towarzyszu 
Kim Ir Sen. Myślałem, że jesteście już stosunkowo stary, jednak ludzie 
powiedzieli mi, że to nieprawda i że jesteście młodym, dwudziestoparoletnim 
o silnym charakterze człowiekiem. Postanowiłem więc złożyć Wam wizytę, 
ale zrezygnowałem z tego pomysłu. 

Powodem, dla którego Czwe Czhang Ik opuścił Onsong i wyjechał do 
Seulu było to, że nigdy nie kryliśmy swojej niechęci wobec frakcjonizmu i że 
nie poszlibyśmy na żaden kompromis z frakcjonistami takimi, jak on. 

Po powołaniu do życia organizacji partyjnej, przewodniczyłem - na tym 
samym miejscu - naradzie działaczy podziemia oraz tych towarzyszy, którzy 
byli odpowiedzialni za kierowanie podziemnymi organizacjami 
rewolucyjnymi, pochodzącymi z różnych rejonów, łącznie z obszarem 
sześciu powiatowych miasteczek, zanim ostatecznie udałem się w drogę 
powrotną. Przebyłem rzekę na promie, na którym zająłem miejsce u 
przeprawy Oczhong. N a duszy zrobiło mi się lekko, znacznie lżej, niż 
podczas przeprawy do Onsongu. Wszystko przebiegało zgodnie z moją wolą. 
Czułem się, jak w siódmym niebie. Warto było pojechać do Ojczyzny, 
przekroczyć linię śmierci i ryzykować życiem. 

Tydzień, jaki spędziłem w Ojczyźnie, był ważnym wydarzeniem, 
świadczącym o prawidłowości przyjętej w Kałunie linii rewolucyjnej, która 
zdolna jest zawładnąć sercami naszego narodu. Nasza linia pomyślnie zdała 
egzamin przed narodem naszej Ojczyzny. 

Od tej chwili ludzie z Onsongu dzielili z nami ten sam los. 
Po szczęśliwym przeprawieniu się przez rzekę Tuman, wraz z O Dżung 

Hwa, dotarłem - drogą, wiodącą przez Ljanszuicjuancy i Czandun - do 
Czaojanczuanu, w powiecie Jandżin. Czaojanczuan, podobnie jak Luncin, to 
miejscowość na obszarze powiatu Jandżin, w której posiadaliśmy 
najsilniejsze wpływy. 

W miejscowości tej działali Ma Dyk Han i Ra 11- członkowie 
sekretariatu partii i Komunistycznego Związku Młodzieży w rejonie Jiandao. 
Rim Czhun Czhu, który w czasie późniejszym pracował, jako członek 
komitetu partyjnego przy Koreańskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej, również 
na tym terenie rozwijał rewolucyjną działalność, ukrywając ją pod szyldem 
"lekarza bonczhundańgskiej apteki Rim Czhun Bonga". Przed przyjazdem do 
Jandżin był aresztowany w związku z incydentem uczniowskim i wtrącony 
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do więzienia. Podając się za lekarza, uprawiającego medycYnę ludową, pełnił 
ważną rolę łącznika między sekretariatem komitetu partyjnego i komitetu 
Komunistycznego Związku Młodzieży rejonu Jiandao, a organizacjami wielu 
innych powiatów. 

Wówczas, w Czaojanczuanie spotkałem się po raz pierwszy z 
towarzyszem Rim Czhun Czhu. W moich oczach uchodził za człowieka, 
który mógł zaimponować - w tak młodym wieku opanował wiedzę z zakresu 
medycyny ludowej. Przez cały okres antyjapońskiej walki zbrojnej nasi 
partyzanci korzystali z jego usług medycznych. 

Powstania 30 Maja i l Sierpnia przyniosły poważny uszczerbek sił w 
szeregach organizacji rewolucyjnych w Jandżin. Na tym terenie 
terrorystyczne akcje wroga były jeszcze bardziej bezwzględne, niż w Dunhua. 
Wielu z tych, którzy prowadzili rewolucję, upadało na duchu, przeżywało 
rozterki i wahania, zaś wśród słabo uświadomionych mas słychać było 
lamenty: "Nadszedł kres wszystkim! Oto dzieło rąk partii komunistycznej!" 

Podczas spotkań z Ma Dyk Hanem, Ra Ilem, Rim Czhun Czhu i innymi 
towarzyszami z kierownictwa partyjnego oraz Komunistycznego Związku 
Młodzieży, radziliśmy nad zagadnieniami, związanymi z szybką likwidacją 
następstw lewackiego awanturnictwa oraz nad dalszym poszerzaniem i 
nasilaniem walki rewolucyjnej. 

Po wyjeździe z Onsongu udałem się nie wprost do Wujiazi, lecz - przez 
Ljanszujcjuancy - wstąpiłem do Czaojanczuanu, ponieważ w swych 
długofalowych planach zamierzałem wyznaczyć temu rejonowi rolę areny 
walki zbrojnej, którą powinniśmy rozwinąć w okresie późniejszym. 

Jeśli o mnie chodzi, to w związku z oczekującym nas zadaniem podjęcia 
walki zbrojnej, wykonałem to, co do mnie należało: położyłem fundament dla 
stworzenia odpowiedniej bazy wśród mas w Onsongu, Wancyngu i w 
Jandżinie. 

Później rejon ten - tak, jak przewidywaliśmy - stał się najbardziej 
niezawodną bazą w antyjapońskiej wojnie. 

 

9. "Idealną wieś" - w wieś rewolucyjną 
 
Równocześnie, w tym samym czasie bojownicy, walczący za sprawę 

niepodległości Korei, piastujący w swych marzeniach myśl o zbudowaniu 
"idealnej wsi", postanowili przekształcić marzenie w realną rzeczywistość. 

Pod pojęciem "idealnej wsi" każdy wyobrażał sobie taki jej świat, w 
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którym nie ma ani wyzysku, ani ucisku, nie ma nierówności, taką wieś i taki 
jej świat, w którym wszyscy ludzie mogliby żyć szczęśliwi i wolni. Od 
niepamiętnych czasów naród nasz pielęgnował w swych marzeniach myśl o 
takim utopijnym świecie. 

Twierdzenia nacjonalistów o potrzebie zbudowania "idealnej wsi" 
odzwierciedlały niejako aspiracje naszych przodków do życia w dobrobycie i 
dostatku, harmonii z otoczeniem i w swoistym komforcie dla każdego. 

Przedstawicielem takiego kierunku myślenia był An Czang Ho, który ów 
świat zaproponował i był jego orędownikiem. Natychmiast po 
proklamowaniu "aneksji Korei przez Japonię", An Czang Ho, Li Dong Hui, 
Sin Czhe Ho i Riu Dong Yol przeprowadzili rozmowy w Ciandao w Chinach, 
podczas których An Czang Ho wystąpił z propozycją tworzenia "idealnych 
wsi". W wyniku poważnych dyskusji, przywódcy ruchu na rzecz 
niepodległości podjęli decyzję o wykupieniu terenów, należących do 
amerykańskiej Taedońgskiej Handlowo-Przemysłowej Kompanii w Miszaniu 
(Chiny), które postanowili przeznaczyć pod uprawę i zagospodarowanie, a 
zarazem założyć tam uczelnię wojskową, na której kształciłyby się kadry 
Armii Niepodległości. Taka "idealna wieś', miała się stać - w ich intencjach - 
bazą materialną, kadrową i finansową dla ruchu na rzecz niepodległości 
umożliwiającą rozwiązywanie wszelkich problemów finansowych i 
kadrowych. 

Plany te zakończyły się niepowodzeniem - fiaskiem. A jednak przez wiele 
jeszcze lat An Czang Ho nie szczędził trudów, nieraz dlań bolesnych, na 
zgromadzenie środków finansowych na budowę "idealnej wsi" i na 
znalezienie dla niej odpowiedniego miejsca. W realizację tej sprawy wkładał 
całą swoją duszę. Pobudzającą ku temu siłą było przekonanie, że ruch na 
rzecz niepodległości potrzebuje takiej bazy, która mogłaby stać się 
argumentem materialnym na poparcie "teorii o przygotowaniu realnych sił". 

Dążenie do stworzenia "idealnej wsi" było w owym czasie - można 
powiedzieć - swego rodzaju tendencją w ruchu niezawisłości. Było wielu 
wśród nacjonalistów ludzi, którzy starali się o to, aby na jawie zrealizowane 
zostało to, co było ich skromnym marzeniem - zagospodarowanie pustynnych 
ziem, stworzenie na nich pól uprawnych i gospodarstw rolniczych, a 
jednocześnie utworzenie akademii wojskowej. Wszystko to jako wyraz 
gotowości realnych sił. Efektem oddziaływania takich prądów stała się wieś 
Ljaohe. 

Na ziemi tej, jako pierwsi, stawiali swe stopy nacjonaliści z Mandżurii, 
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zakładając nową wspólnotę społeczną. Część z nich wywodziła się z 
dawnych tułaczy, błądzących po zachodnich rejonach, którzy wreszcie 
zdecydowali się zarzucić tu swoje kotwice nad brzegami Liaohe. Byli wśród 
nich Song Sok Dam, Pen De U (pen Czhan Gyn), Kim He San, Kwak Sang 
Ha i Mun Sang Mok. Głosząc, iż budują idealną wieś koreańską, powołali do 
życia wspólnotę, złożoną z 300 rodzin koreańskich. Tutaj, na tym nowym 
miejscu dzieło tworzenia rozpoczęli od szczelnego odgrodzenia swojej wsi od 
zewnętrznego świata, pragnąc zbudować nowy świat na modłę swoich 
marzeń. Takim sposobem na mapie pojawiła się nowa wieś Wujiazi (wieś 
złożona z pięciu zagród - przyp. red.), założycielami której stało się pięciu, 
wyżej wymienionych nacjonalistów. 

Miałem kilku kolegów, którzy, za moich czasów, byli uczniami 
Wenyguańskiej Szkoły Średniej w Kirinie, a pochodzili z Gujujchu i z 
Wujiazi. Często mówili o Wujiazi, jako o dobrej wsi. Dlatego 
zainteresowałem się tą wsią i oto powziąłem teraz decyzję o przekształceniu 
Wujiazi w wieś rewolucyjną. 

Ze Wschodniej Mandżurii do Wujiazi udałem się w październiku 1930 
roku. Według pierwotnych moich planów, w owym czasie przewidziane było 
zwołanie we Wschodniej Mandżurii wielkiego zgromadzenia w związku z 
przygotowaniami do walki zbrojnej. Jednakże, po dokładnym 
przeanalizowaniu sytuacji, jaka panowała we Wschodniej Mandżurii, 
doszedłem do przekonania, iż nie było w tym momencie dogodnych 
warunków dla takiej narady właśnie w tym rejonie. Zdecydowałem zatem, że 
wielkie zgromadzenie lepiej zorganizować w Wujiazi. Miałem zamiar 
pozostać w Wujiazi przez kilka następnych miesięcy, podczas których 
chciałem się zająć nie tylko przygotowaniami do tego zgromadzenia, ale 
równocześnie pracować nad wychowaniem mieszkańców w duchu 
rewolucyjnym. Przyjechałem i stwierdziłem, że - zgodnie z tym, co 
opowiadano mi wcześniej o tej wsi - żyją tu dobrzy ludzie, panują przepiękne 
obyczaje. 

Mieszkańcy wsi nie mogli, z powodu silnych wichrów, jakie nawiedzają 
często tę okolicę, pokrywać dachów swych domostw dachówką, lecz 
oblepiali je gliną i to dawało gwarancję, że w razie deszczu dachy nigdy nie 
przeciekały. Z gliny bez domieszek budowano także ogrodzenia, ściany. 
Mieszkańcy tej wsi zapewniali, że takiego ogrodzenia nie mogą przebić, 
nawet kule z broni palnej 

Założyciele wsi Wujiazi, cieszący się wśród mieszkańców specjalnymi 
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wpływami, nie tolerowali w niej żadnych - z ich punktu widzenia - obcych 
trendów ideologicznych. Przeciwstawiali się ich infiltracji. 

Wspólnie z ludnością chłopską przekształcili bagniste tereny w dorodne, 
zalane wodą pola ryżowe. Na terenie wsi zbudowali także szkołę. Powołali 
do życia organizacje o charakterze masowym, jak Towarzystwo Przyjaźni 
Chłopskiej, Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Dzieci Szkolnych. Z 
ich inicjatywy zaczęła działać Rada Wsi - autonomiczny organ samorządowy. 
Kiedy nadszedł 29 sierpnia, dzień proklamowania przez Japonię "aneksji 
Korei" mieszkańcy zebrali się na ogólnym spotkaniu i odśpiewali pieśń, 
której słowa mówiły o "dniu narodowego upokorzenia". Nic zatem dziwnego, 
że ludzie z Wujiazi mówili, że w ich wsi żyje im się, jak w "niebie", byli 
bowiem poza zasięgiem armii i policji japońskiej, poza zasięgiem reakcyjnej 
soldateski chińskiej. 

Większość mieszkańców Wujiazi - to przybysze z prowincji Phenian i 
Kyongsang. Ci z Kyongsangu znajdowali się pod wpływami ugrupowania 
Emelpha, powiązanego z Federacją Młodzieży Południowej Mandżurii. 
Przybysze z Phenianu pozostawali w orbicie wpływów frakcji Czongibu. 

Biorąc pod uwagę, że pochodzę z prowincji Phenian, postanowiłem, że 
często bywając w Wujiazi, mieszkać będę zawsze u ludzi, pochodzących z 
Kyongsangu, podobnie, jak to się działo w okresie zamieszkiwania w Kałunie, 
nie chciałem bowiem wywoływać z ich strony jakichś nerwowych reakcji. 

Podczas pobytu w Kałunie skierowałem kilku członków Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej do Wujiazi w charakterze pracowników politycznych, 
ale okazali się oni w tej roli nieefektywni, głównie dlatego, że nie udało im 
się uzyskać wpływu na czołowe postacie rządzące wsią, obdarzone 
charakterem, nacechowanym uprzedzeniami, wyjątkowym uporem, a przy 
tym byli przecież to ludzie, którzy czuli, iż się tu dobrze urządzili. 

Z pomocą towarzyszy, spędziłem tu owego roku całą zimę. Tak długo, nie 
przez jeden, czy dwa tygodnie, lecz na całe miesiące, pozostałem - pracując - 
na jednym i tym samym miejscu. Tak ważne znaczenie przydawaliśmy pracy 
w Wujiazi. 

Traktowaliśmy tą wieś, jako rodzaj ostatniego bastionu sił nacjo-
nalistycznych w Środkowej Mandżurii. Jeśli uda nam się uwieńczyć tu naszą 
pracę pełnym sukcesem, to będziemy wówczas także w stanie przekształcić 
Wujiazi we wzorzec rewolucyjnego wychowania mieszkańców wsi i na tej 
podstawie przejąć i utrzymać nasze wpływy we wsiach Mandżurii i 
północnego, nadgranicznego rejonu Korei. 
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Jako główną siłę rewolucji uważaliśmy robotników, chłopów i 
inteligencję pracującą. Szczególnie znaczny wysiłek postanowiliśmy 
skoncentrować na transformacji rewolucyjnej ludności chłopskiej, biorąc pod 
uwagę pozycję, jaką zajmowała ona w kompozycji klasowej całej ludności w 
naszym kraju. Stan chłopski skupiał przeszło 80 proc. ludności naszego kraju. 
Podobny przekrój klasowy zanotować można było również w Jiandao. Tu 
przeszło 80 proc. mieszkańców stanowili Koreańczycy, a wśród nich około 
90 proc. - to sama ludność chłopska. Prześladowania ze strony soldateski, 
okrutna grabież, jakiej dopuszczali się obszarnicy i lichwiarze powodowały, 
że masy chłopskie żyły w obliczu ostatecznego wyniszczenia i całkowitego 
bezprawia. Masy te stały się obiektem bezlitosnej eksploatacji w wyniku tzw. 
renty gruntowej,. a także w wyniku pozaekonomicznej eksploatacji 
traktowane były tak, jak w dawnych wiekach niewolnicy i chłopi 
pańszczyźniani. 

Położenie chłopów w Korei było podobne. Świadczyło to, że właśnie w 
szczególny sposób masy chłopskie, wraz z klasą robotnicza, są najbardziej 
zainteresowane rewolucją i że w naszej rewolucji chłopstwo powinno 
stanowić jej główny, podstawowy oddział, tak, jak klasa robotnicza. 

Wychowanie ludności wiejskiej w duchu rewolucyjnym było 
najważniejszym, pierwszoplanowym zadaniem w dziele tworzenia bazy dla 
antyjapońskiej walki zbrojnej wśród mas. 

Dynamiczna działalność ludzi naszego podziemia wpłynęła na niebywały 
wzrost entuzjazmu młodzieży, która podążała za naszymi hasłami i 
argumentami. Wpływowa starszyzna z Wujiazi poczuła się zbita z tropu. 
Wymachując swymi długimi fajkami, grozili, że ci, którzy chcieliby 
zaprowadzić socjalizm na równinach Liaohe nie będą mogli czuć się 
bezpiecznie, nie pozbierają swoich kości. Narzekali, że w owych dniach 
wielu młodych ludzi zaraziło się obcą ideologią. Niektórzy z nich ostrzegali, 
że jeśli komunistyczna ideologia, która zrujnowała Jiandao, będzie 
tolerowana w Wujiazi - to wieś ta nie zazna pokoju, będzie zagrożona. 

Gdybyśmy chcieli działać nierozważnie i pośpiesznie, to dostalibyśmy 
fajkami od starszych panów. 

Niektórzy spośród młodych byli niezdecydowani. Chcieli maszerować 
równym krokiem z komunistami, ale z drugiej strony obawiali się, że obrażą 
tym swoją starszyznę. Tylko niewielu młodych, zdeterminowanych ludzi, 
stanęło w opozycji wobec starszych. 

Na podstawie sprawozdań ludzi naszego podziemia, doszedłem do 
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wniosku, że podstawową przesłanką sukcesu w rewolucyjnym wychowaniu 
mieszkańców Wujiazi powinno stać się nawiązanie kontaktów z 
dysponującymi autorytetem osobistościami wsi. Bez zmiany ich sposobu 
myślenia było niemożliwością wyzwolenie Wujiazi spod wpływów 
niedorzecznego marzenia o "idealnej wsi", a co za tym idzie: niemożliwością 
stawało się również wcielenie w życie naszych zamysłów przekształcenia 
Liaohe we wzorcową wieś Środkowej Mandżurii. 

Jeśli starszyznę uda się zreformować - to dalej pójdzie, jak z płatka. 
Wszystko znajdzie się bowiem w naszych rękach. 

Upłynęło jednak z górą trzy miesiące, ale naszym ludziom z podziemia 
nie udało się zbliżyć do grona starców. Jasne, że nie łatwo było prowadzić 
rozmowy z takimi ludźmi. Żaden zwykły człowiek nie ośmieliłby się 
prowadzić dyskusji z erudytami, ludźmi wykształconymi, obznajmionymi z 
problematyką wiedzy teoretycznej, a poza wszystkim: otoczonymi sławą, 
zaangażowanymi w ruchu na rzecz niezawisłości. Tacy ludzie utrzymywali 
całą wieś pod swą kontrolą. 

Zza kulis tak zorganizowanego życia wsi sterował wszystkim: np. 
działalnością Rady wsi i miał w swoich rękach wszelakie, wielkie i małe 
sprawy jeden starszy człowiek - Pen De U. Rządził zarówno pozostałymi 
starcami, jak i całą wsią. Nazywano go "Pen Trocki", ponieważ często z jego 
ust mieszkańcy wsi usłyszeć mogli o Trockim. 

Pen Du U od dawna pogrążył się całkowicie w pracy ruchu na rzecz 
niezawisłości, całe swe życie przewojażował po najodleglejszych zakątkach 
Korei i Mandżurii. Z początku oddawał się pracy pedagogicznej. W swojej 
rodzinnej miejscowości Hanczhonie (prowincja Południowego Phenianu) 
powołał do życia parę uczelni, podobnie w Czasonie i w Daocingou (powiat 
Linjiang). W działaniach wojennych zaczął brać udział w 1918 roku, gdy 
służył w Armii Niepodległości, stacjonującej w Górach Maoerszań w 
Linjiangu. W owym czasie odwiedzał nas często w Linjiangu, spotykał się z 
moim ojcem. Kiedy sam nie mógł przyjść, kontaktował się z ojcem za 
pośrednictwem mojego stryja ze strony matki - Kan Czin Soka. 

Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk, był m.in. szefem 
propagandy Koreańskiego Stowarzyszenia Niezawisłości, zastępcą dowódcy 
Koreańskiej Armii Niepodległości, kierownikiem sekcji prawno-wojskowej i 
dowódcą l batalionu Korpusu Wyzwolenia, następnie szefem sekcji 
przedsiębiorczości i handlu w administracji Thonibu. Jednym słowem, 
wiecznie zaaferowany sprawami dźwigania wzwyż ruchu Armii 
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Niepodległości. Z początkiem roku 1926 starszy człowiek wycofał się z 
aktywności na niwie spraw wojskowych i dał się uwieść pomysłowi 
budowania "idealnej wsi". 

Swego czasu Pen, płynąc na falach ruchu komunistycznego, bywał często 
na Dalekim Wschodzie ZSRR. Miał nawet legitymację partyjną w niebieskiej 
okładce, którą jakoby otrzymał jako członek Komunistycznej Partii Koryo. 

Trudno sobie wyobrazić, aby bez skaptowania go sobie można było 
zreformować sfanatyzowaną starszyznę wsi i podjąć dzieło wychowania jej 
mieszkańców w duchu rewolucyjnym. 

Dowiedziawszy się, że przybyłem do Wujiazi, zjawił się u mnie z wizytą 
syn starszego pana - Pen Dal Hwan, który pełnił obowiązki szefa 
Towarzystwa Chłopskiego. Powiedział: 

- Powinniśmy wreszcie zrzucić z naszych pleców ów ciężki worek w 
postaci nacjonalistów i przekształcić "idealną wieś" Wujiazi w rewolucyjną 
wieś. Ale na przeszkodzie stoją nam mój ojciec i inne "znakomitości". A z 
nimi niczego nie da się zrobić. Skoro przyjechaliście tutaj, Szanowny Kim, to 
teraz obalimy owych twardogłowych, bezużytecznych starców. 

Zaskoczony takim postawieniem sprawy, spytałem go: 
- Obalimy, mówicie? Jak mam to rozumieć? 
Jego odpowiedź była zadziwiająca: 
- Niech starsi panowie nawet nam wymyślają. Stworzymy swoje własne, 

oddzielne organizacje, spróbujemy - jak to się mówi - coś pokosztować z 
innego kotła, uczynimy Wujiazi wsią socjalistyczną. Oto czego chcemy! 

- Tak postępować nie wolno. Doprowadzi to do rozbicia Wujiazi na dwie 
części. Jest to niezgodne z naszą linią. 

- Co zatem robić, jak winniśmy postępować? Mimo wszystko, nie 
możemy pozostawić Wujiazi w rękach owych zacofanych staruszków. 

- Obecnie sedno sprawy tkwi w tym, żeby spowodować, aby oni nas 
poparli. Bardzo bym chciał popracować z waszym ojcem. Co o tym sądzicie, 
przewodniczący Towarzystwa? 

Odpowiedział, że każdy, kimkolwiek by był, jeśli nawet zbliży się do 
niego, nie osiągnie niczego. 

- Przyjeżdżali do nas - powiedział - różni ludzie, osobistości z 
administracji Kukminbu, z Rządu Tymczasowego w Szanghaju i z komitetu 
do spraw reaktywowania partii komunistycznej, podporządkowanego frakcji 
Emelpha. Kaid y usilnie starał się stworzyć sobie bazę, na której mógłby 
oprzeć się w przyszłości. Wszelako, wszyscy oni, podejmowani przez ojca z 
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całkowitą obojętnością, musieli wracać z pustymi rękoma. Prostemu 
człowiekowi w ogóle odmawiał przyjęcia. Nawet doświadczonego 
przywódcę grupy nacjonalistów skwitował swymi mentorskimi pouczeniami. 

Zwracając się do Pen Dal Hwana, powiedziałem: 
- Wasz ojciec pozostawał w bliskich stosunkach z moim ojcem. My obaj 

także jesteśmy starymi przyjaciółmi. Oznacza to, że spotkanie z nim nie 
powinno wypaść gorzej, niż z ludźmi mu nieznajomymi. Nieprawdaż? 

Słuchając mnie, Pen Dal Hwan bardzo się zmieszał i dodał, że na jego 
ojca, przeraźliwie upartego człowieka, nie podziałają nawet osobiste 
znajomości. Dziesięć lat wcześniej Pen Dal H wan był u nas w Linjiangu, 
wówczas przyniósł list swego ojca do mojego ojca. 

Przez kilka dni rozmawiałem z "Penem Trockim" w jego domu, gdzie 
zwykle spotykała się starszyzna wsi. 

Pierwszego dnia mówił w zasadzie on sam - starszy człowiek Pen De U. 
Dumnie rozsiadł się w swoim pokoju, założywszy nogę na nogę i zgodnie z 
nawykiem uderzał w takt swoją długą fajką o podłogę. 

Robił wrażenie wyniosłego i ważnego. Powiedział, że rad jest spotkać się 
z synem Kim Hyong Dżika, ale do mnie odnosił się, jak do szkraba. W 
każdym jego wyrażeniu pobrzmiewały wyniosłe tony mentora, a zwracał się 
do mnie: - ty i twoi koledzy. Starzec był bardzo stateczny, ważny, surowy i 
"obkuty" pod względem teoretycznym. Od samego początku wytworzyła się 
jakaś dławiąca atmosfera. 

Dlatego, kiedy stary człowiek zapytał mnie o mój wiek, dodałem sobie 
pięć lat i odpowiedziałem, że mam 23 lata. Gdybym powiedział, że mam 18 
lat, to odnosiłby się do mnie, jak do małego dziecka. W owych latach, co 
prawda, wyglądałem na starszego, niż byłem w rzeczywistości i mało kto 
mógł podejrzewać, iż mam mniej, niż 23 lata. Ilekroć byłem pytany o mój 
wiek, odpowiadałem przy każdej takiej okazji, że mam 23 lub 24 lata. 
Pomagało mi to bardzo w pracy z wpływowymi ludźmi, a nie przeszkadzało 
w pracy z młodzieżą. 

Gdy starzec Pen mówił, naruszając logikę myśli, przecząc sobie samemu, 
starałem się ani razu mu tego nie wytykać i przerywać, przeciwnie: 
przestrzegałem prawideł przyzwoitości, cierpliwie wysłuchując go do końca. 
Powiedział, że młodzież tego czasu - nie potrafi zrozumieć nawet jednego 
słowa na dziesięć, wypowiedzianych przez niego, ma natomiast czelność 
zarzucać mu feudalizm. Ale ty, Song Dżu, z tobą porozmawiać było dla mnie 
rzeczą interesującą. 
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Pewnego dnia zaprosił mnie do siebie na kolację, mówiąc, iż za swego 
życia ojciec mój w Linjiangu wiele razy zapraszał go do stołu i że dziś nakrył 
on stół dla mnie, chociaż stół ten nie był tak bardzo obfity. 

I wówczas, w szczytowym momencie naszej rozmowy, nieoczekiwanie 
zadał mi pytanie: 

- No, a teraz powiedz mi, czy to prawda, że ty, wraz ze swoimi 
rówieśnikami, przyszliście tutaj, żeby zburzyć naszą "idealną wieś?" 

Pen Dal Hwan nie mylił się, mówiąc mi, że jego ojciec z większym, niż 
do kogokolwiek innego, niepokojem odnosi się do komunistów. 

- Jakże tak można? Naszym obowiązkiem jest wam pomagać. Dlaczego 
mielibyśmy burzyć taką "idealną wieś" , którą zbudowaliście wy, godni czci 
starzy ludzie, wkładając w tę pracę tyle waszego trudu? Nie mamy nawet 
takich sił. 

- Hm, teraz rozumiem. Nasi młodzi ludzie z Wujiazi, na czele z moim 
synkiem Dal Hwanem nieprzerwanie, nocą i dniem czepiają się tylko 
wyimaginowanych defektów w naszej "idealnej wsi". Rozmyślają tylko nad 
tym, jakby tu obalić starców i zatknąć nad tą wsią czerwony sztandar. Chodzą 
słuchy, jakoby właśnie ty, Song Dżu, jesteś tym, który pobudza tę młodzież 
do działania i kieruje nią w Wujiazi. Teraz więc otwórz swoją duszę i 
wypowiedz się, co sądzisz o naszej "idealnej wsi". Czyżby była z niej 
również niezadowolona młodzież kirińska? 

- Jaw "idealnej wsi" niczego złego nie widzę. Co w tym może być złego? 
N asi współrodacy na obczyźnie, skazani na poniewierkę, zapragnęli żyć w 
jednym miejscu i w przyjaźni. Założyliście więc taką wieś, którą nazwano 
"idealną". Jest to po prostu wspaniałe i godne podziwu, że na pustkowiu, 
wypełnionym błotem, zwanym Liaohe, zbudowano taką koreańską wieś. 
Myślę, że stworzenie takiej wsi kosztowało was wiele poświęcenia i wiele 
trudu. 

Stary Pen w milczeniu gładził sobie pod samym nosem wąsy z wyraźnym 
zadowoleniem, z mojej odpowiedzi. Również ze znacznie cieplejszym 
odcieniem zwracał się do mnie, nie mówiąc już "ty". 

- O to właśnie chodzi! Jak już wiesz, że u nas na wsi nie ma ani policji, 
ani więzienia, czy jakichkolwiek urzędów. Jest jedna Rada Wsi - organ 
samorządowy. Na jej forum sami Koreańczycy rozwiązują wszystkie sprawy 
w sposób demokratyczny. Takiej idealnej wsi nie znajdziesz nigdzie indziej 
na świecie. 

Pomyślałem w tym momencie, że nadeszła teraz najwłaściwsza okazja, 
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by wyjaśnić mu nasze stanowisko, nasze poglądy na temat "idealnej wsi". 
- W swojej wsi -jak widzę - powołaliście do życia dobry organ 

samorządowy i - opierając się na demokratycznych podstawach - pomagacie 
Koreańczykom bytować. Jest to, powiedziałbym, niewątpliwie działanie w 
duchu patriotycznym. Ale, zadam wam pytanie: czy na drodze budowy takich 
wsi można odzyskać niezawisłość kraju? 

Starzec raptem zamilkł, chociaż do tej chwili utrzymywał pozę powagi i 
ważności założoną nogą na nogę i uderzając rytmicznie długą fajką o podłogę. 
Tylko jego brwi podniosły się nieco na ukos. A potem westchnął. 

- Nie, niezawisłości nie da się odzyskać. Dotknąłeś bardzo bolesnej 
sprawy. Istotnie, potrafiliśmy stworzyć "idealną wieś", a czy może to pomóc 
ruchowi na rzecz niezawisłości - nie! Oto, dlaczego tak bardzo to wszystko 
przeżywam. Jakby to było dobrze, gdyby "idealna wieś" dała krajowi 
niezawisłość! 

Postanowiłem wykorzystać nadarzającą się szansę i przedstawiłem mu 
moją argumentację, wykazującą bezpodstawność, nieuzasadniony charakter, 
czy wręcz absurdalność budowy takich wsi. Powiedziałem: - Jest rzeczą 
niemożliwą, aby narodowi doprowadzonemu do ruiny proponować 
budowanie "idealnych wsi" na ziemi obcego kraju. Jest prawdą, że Wujiazi - 
dzięki waszym wysiłkom - stała się wsią, w której istnieją bardziej 
komfortowe i dogodniejsze warunki życia, niż w wielu osiedlach w Korei, ale 
czy wolno nam z tego tylko powodu twierdzić, że zrealizowaliśmy ideał, 
jakiego pragnie naród koreański?! Ideałem narodu koreańskiego jest żyć w 
swej własnej Ojczyźnie, niezawisłej od Japończyków, wolnej od wszelkiego 
wyzysku i ucisku ze strony obszarników i kapitalistów. Czy można 
powiedzieć, że zadłużony u obszarnika żyje w idealnych warunkach 
życiowych! Z chwilą, gdy Japończycy dokonają inwazji Mandżurii, Wujiazi 
też przestanie być bezpieczna. A przecież wcześniej, czy później Japończycy 
dokonają agresji na Mandżurię. Oni nie chcą, aby naród koreański żył 
idealnie. 

- Czy sądzisz zatem, że powinienem zrezygnować z idei budowania 
"idealnych wsi"? - stary Pen niecierpliwie czekał na moją odpowiedź. 

- Pragniemy transformacji tej wsi w wieś rewolucyjną, która walczyłaby o 
odrodzenie Ojczyzny. Nie chcemy, aby ta wieś, zadowalając się panującą 
dziś w niej sytuacją, żyła w błogostanie. 

- Czy znaczyć to ma, że chciałbyś w Wujiazi szerzyć socjalizm? Tego ci 
nie wolno robić. Nie cierpię socjalizmu! Kiedy latem roku Kimi (1919 r.) w 
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Kuandianie ojciec twój powiedział, że powinniśmy przestawić się na 
działalność w ruchu komunistycznym, wszyscyśmy go poparli. Ale, kiedy 
dałem się uwieść Komunistycznej Partii Koryo, odkryłem, że komuniści byli 
po prostu zwariowanymi ludźmi, Wszyscy oni tylko angażowali się w 
niesnaski i walki frakcyjne. Od tego czasu odczuwam po prostu niesmak na 
samo słowo "komunizm" . 

 Następnie pokazał mi swoją legitymację członkowską Komunistycznej 
Partii Koryo. 

- Gdybyś nawet wszystkie swe siły poświęcił pracy dla rewolucji Song 
Dżu, czy udałoby ci się uzyskać taką legitymację członkowską~ - słowa te 
wypowiedział, przypatrując mi się bacznie. 

Otworzyłem jego błękitną legitymację, sprawdziłem ją, a następnie 
włożyłem ją do kieszeni mojej marynarki. Było to dla niego czymś ta~ 
nieoczekiwanym, iż spojrzał na mnie z nie dającą się ukryć konsternacją 

- Pozwólcie mi zatrzymać waszą legitymację członkowską Ko-
munistycznej Partii Koryo, która zbankrutowała z powodu walk frakcyjnych. 

Pomyślałem, że będzie się domagał jej zwrotu, a jednak nie zażądał tego. 
Zapytał mnie tylko, czy my mamy przygotowaną specjalną politykę, mającą 
służyć przekształceniu Wujiazi w wieś rewolucyjną. 

Zabrało mi sporo czasu zapoznanie go z tym, jak prowadziliśmy 
wychowanie rewolucyjne mieszkańców Kangdongu, Xinantunu, Nedosanu, 
Kałunu, Guyuchu i innych miejscowości. 

Starszy człowiek z dużą uwagą przysłuchiwał się temu, co mówiłem. Po 
krótkim milczeniu odezwał się: 

- To, co mówisz trąci stalinizmem, ale ja nie mam nic przeciwko temu. 
Niemniej nie powinieneś wyrażać tylko hołdów Stalinowi. Ma również wiele 
sensu to, co mówił Trocki. 

Następnie zaczął wyjaśniać mi teorie Trockiego. W rzeczy samej, nie 
wydawało mi się, żeby oponował wobec marksizmu -leninizmu. 

Jak zrozumiałem, był on wyjątkowo dobrego zdania o Trockim. Miałem 
okazję rozmawiania z wieloma ludźmi, którzy znani byli ze znakomitej 
znajomości teorii komunizmu, ale żaden z nich nie wyrażał się z taką estymą 
o Trockim, jak on. 

Dlatego też z prostej ciekawości, zapytałem go: - Dlaczego ma pan tyle 
uwielbienia dla Trockiego? 

- Mówiąc szczerze, wcale nie wielbię Trockiego. Nie podoba mi się tylko 
to, że tylu młodych ludzi w dzisiejszych czasach tak łatwo i bez 
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zastanowienia popada w stan uwielbienia wobec ludzi, reprezentujących 
wielkie mocarstwa. Trocki będzie zawsze Trockim, a Stalin Stalinem. Młodzi 
ludzie w obecnych czasach mają zwyczaj powoływania się na nich i 
cytowania właśnie ludzi wielkich krajów. Ale ja, osobiście, nie widzę nic 
wielkiego w ich propozycjach. Właściwie, to sam naród rosyjski powinien 
rozważać i wydawać opinie na temat ich propozycji. Naród koreański winien 
zaś wypowiadać się w duchu Korei, aby przyczyniać się do krzewienia i 
pobudzania rozwoju rewolucji w swoim własnym kraju. Czyż nie takiego 
zdania jesteś i ty? 

Stary człowiek miał pod wieloma względami rację. W toku moich 
wielodniowych rozmów z nim, doszedłem do przekonania, że mam do 
czynienia z partnerem o zgoła nie prostej osobowości. 

Z początku owładnęły mną wątpliwości, czy nie jest trockistą. Ale 
doszedłem do wniosku, że zmęczony i załamany walkami frakcyjnymi, po 
prostu usiłował ostrzegać nas, młodych ludzi, ostrzegać przed brnięciem w 
ślepy zaułek, czyli nabożny stosunek do wszystkiego, co pochodzi z obcych 
krajów, z Rosji i od Stalina, próbował ostrzegać nas przed kopiowaniem 
wszystkiego, co płynęło z Rosji. T o znaczy, mówił, że powinniśmy żyć 
swoim własnym duchem. 

Kontynuując swoje wywody, powiedział: 
- Nie obchodzi mnie, co robią młodzi ludzie, nie mam też zamiaru 

wtrącać się do tego, co robi mój syn. Cokolwiek uczyni - będzie to na jego 
rachunek i od niego to zależy. Ale będę walczył aż do końca przeciwko tym, 
którzy tracąc własną duszę, wyzbywając się własnych zasad, wykuwają na 
pamięć cudze lekcje, cudze teoryjki. 

To, co powiedział, utwierdziło mnie jedynie w tym, iż nasze 
konsekwentne i zdecydowanie potępiające stanowisko wobec frakcjonizmu i 
służalczości oraz dogmatyzmowi jest prawidłowe i że nasza polityka 
prowadzenia rewolucji w oparciu o wysiłek naszego własnego narodu, 
bazująca na wierze we własne siły, jest słuszna. 

Następnego dnia mówiłem znacznie więcej, niż stary człowiek. 
Wyjaśniłem w szczegółach linię polityczną, jaką przyjęliśmy podczas narady 
w Kałunie. Wydawało mi się, iż wywarły na nim ogromne wrażenie moje 
wyjaśnienia. A mówiłem o tym, że winniśmy stworzyć partię i armię nowego 
typu, zorganizować antyjapoński zjednoczony front narodowy, przyciągając 
do niego wszystkie warstwy społeczne, niezależnie od ideologii, wyznawanej 
wiary, statusu majątkowego, wieku i płci oraz wyzwolić kraj na drodze 
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zorganizowanej walki oporu 20-milionowego narodu. Ze szczególnym 
zadowoleniem powitał moje stwierdzenie, że naszą intencją jest 
zorganizowanie anty japońskiego zjednoczonego frontu narodowego. 

W rodzinie Pen De U stary człowiek był wdowcem, a jego syn - 
kawalerem. Córka kierowała całym domem, ale nie mogło to usunąć zeń 
atmosfery pewnego rodzaju samotności i przygnębienia. 

Starałem się znaleźć jakąś odpowiednią towarzyszkę życia dla Pen Dal 
Hwana. Parokrotnie zastanawialiśmy się nad tym z towarzyszami i w końcu 
udało się nam dobrać dla przyszłego stadła pannę, nazwiskiem Sim, 
pochodzącą ze wsi, położonej blisko Wujiazi. Moi przyjaciele urządzili im 
wesele. Dla mnie, jeszcze młodego chłopca, rola swata, wydawała się trochę 
nie na miejscu, zwłaszcza swata starszego ode mnie pana młodego. Po ślubie 
jednak mieszkańcy wsi byli bardzo zadowoleni i nie szczędzili mi pochwał. 

Dzięki temu weselu zyskaliśmy większe zaufanie pośród wpływowej 
starszym y we wsi. 

Pewnego dnia zjawił się u mnie Pen Dal Hwan i opowiedział mi, o czym 
rozmyśla jego ojciec. Wedle jego słów, starszy człowiek miał powiedzieć 
swym przyjaciołom: 

- Obecnie pojawił się nowy gospodarz. Po nas przejmie on w swoje 
ręce całą "idealną wieś". To Song Dżu i jego koledzy. Jeśli socjalizm jest tego 
typu, do którego oni dążą, to my z pełnym spokojem zaakceptujemy to. Nie 
można traktować Song Dżu, jako prostego chłopca. Jesteśmy starzy, 
znajdujący się już niejako za burtą czasów współczesnych. Powinniśmy całe 
losy Wujiazi złożyć w ręce ludzi młodych i ze wszystkich swych sił pomagać 
Song Dżu i jego kolegom. Pozostali członkowie starszyzny powiedzieli, iż z 
podziwem i aprobatą oceniają nasze zamierzenia. 

Po wysłuchaniu tego, udałem się ponownie do Pen De U. 
- Pozwalam sobie odwiedzić was znowu - powiedziałem - że by zwrócić 

wam legitymację członkowską Komunistycznej Partii Koryo. 
Starszy człowiek nawet nie raczył spojrzeć na tę legitymację i odciął się: - 

Mnie ona na nic nie jest potrzebna! 
Nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Potem legitymacja ta przez jakiś 

czas krążyła z rąk do rąk wśród moich towarzyszy. 
W 1946 roku, tj. w rok po wyzwoleniu kraju, stary człowiek przybył do 

Phenianu, żeby się ze mną zobaczyć. Kiedy mu przypomniałem to, co 
wydarzyło się w Wujiazi, cofnął się wspomnieniami do dawnych dni, 
uśmiechnął się z wyrazem goryczy na twarzy. Powiedział, że obecnie, kiedy 
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jest świadkiem tego, jak Korea Północna staje się wielkim, idealnym krajem, 
krajem wspaniałego szczęścia, nie żałowałby, gdyby musiał teraz choćby 
zaraz umrzeć. Miał wówczas 67 lat. Tegoż roku odszedł na zawsze w Hun w 
prowincji Kirin w Chinach, o czym dowiedziałem się znacznie później. 

Jego syn, Pen Dal Hwan pracował w Wujiazi, jako szef Związku 
Chłopskiego. W 1931 roku wtrącony został do więzienia przez władze 
japońskie pod zarzutem, iż zaangażowany był w antyjapońską działalność 
pod naszym kierownictwem. Za murami więzienia w Sinyidzu przesiedział 
kilka lat. 

Takie były okoliczności towarzyszące przekształceniu Wujiazi w wieś 
rewolucyjną. 

Od tego mementu różne znakomitości wsi zaczęły już całkiem innymi 
oczyma spoglądać na podziemną działalność oddziałów Koreańskiej 
Rewolucyjnej Armii, stacjonujących na jej terenie. W tej wsi wiele rodzin 
rywalizowało między sobą, pragnąc zapraszać nas na różne posiłki 

Prowadząc prace w dziedzinie wychowania mieszkańców Wujiazi w 
duchu rewolucyjnym, dokładaliśmy wiele wysiłków, aby równocześnie 
przyciągnąć na naszą stronę Chińczyków. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli 
się nam to nie uda, to po prostu usunie się nam grunt pod nogami w 
Środkowej Mandżurii. Dlatego bez wahania staraliśmy się, jeśli tylko była 
taka możliwość, przyciągnąć ku nam nawet chińskich wielkich posiadaczy 
ziemskich, obszarników, o ile mogło pomóc to naszej sprawie. 

W owym czasie, niedaleko Wujiazi, żył pewien obszarnik chiński, Czao 
Cjafen. Między nim, a innym posiadaczem ziemskim z sąsiedniej wsi, doszło 
do gwałtownego sporu o ziemię. Postanowił więc wnieść przeciwko niemu 
pozew do sądu, ale nie wiedział, jak go sporządzić. Miał wprawdzie syna, 
który ukończył gimnazjum w położonym nieopodal mieście, ale on też nie 
umiał sobie poradzić. Wydaje się, że ten ostatni po prostu zmarnotrawił czas 
pobytu w szkole. 

Czao Cjafen poprosił doktora medycyny koreańskiej w Wujiazi - Kim He 
Sana, aby ów zarekomendował mu kogoś zdolnego, kto mógłby dlań taki 
pozew napisać. Kim He San przyszedł do mnie któregoś dnia i zapytał, czy ja 
wiem, jak to zrobić. 

W czasach, gdy byliśmy zaangażowani w działalność podziemną, 
dostępne były w Chinach podręczniki i informatory, zawierające podstawowe 
zasady redagowania listów urzędowych, przemówień z okazji pogrzebów, 
wniosków sądowych itp. Służyły one nie tylko studentom, ale były również w 
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powszechnym użyciu. 
Kim He San i ja zostaliśmy zaproszeni na obiad do domu obszarnika. 

Czao Cjafen nakrył dla mnie obficie stół, ugościł mnie chińskimi potrawami i 
wyjaśnił bardzo dokładnie, iż potrzebuje orzeczenia sądowego wokół sporu o 
ziemię. Sporządziłem odpowiedni akt oskarżenia w języku chińskim i udałem 
się wraz z nim do powiatu, gdzie drogą zakulisową postarałem się o to, by 
mógł on swą sprawę wygrać. Gdyby nie moja pomoc, obszarnik ów narażony 
byłby na utratę wielu dziesiątków hektarów ziemi. 

Od tego momentu starał się on otaczać mnie zawsze swego rodzaju 
protekcją, często mawiał: - Ci, którzy opowiadają, że pan Kim należy do 
grona komunistów, nie mają absolutnie racji. To nie komunista, po prostu 
dobry człowiek. Bez jego pomocy nie udałoby mi się przed sądem wygrać tej 
sprawy. Uznał mnie za swego dobroczyńcę. 

Z okazji różnych świąt byłem zapraszany przezeń na przyjęcia do jego 
domu, gdzie poznałem wiele wpływowych osobistości chińskich, a - jeśli 
była taka możliwość - wpajałem im antyimperialistyczne poglądy. 

Od owego czasu moja rewolucyjna działalność niejako uprawomocniła 
się i zalegalizowała: miałem bowiem legalną pracę w szkole koreańskiej w 
Wujiazi. Konsolidowało to wszystko naszą pozycję i tworzyło mocne oparcie 
dla naszej rewolucyjnej walki. 

Po przeobrażeniu świadomości wśród wpływowych ludzi w Wujiazi 
postanowiliśmy zreformować nasze masowe organizacje w jednostki 
rewolucyjne. 

Jako pierwszy krok w tej akcji uznaliśmy przekształcenie Towarzystwa 
Młodzieży w Antyimperialistyczny Związek Młodzieży. Pierwotnie 
znajdowało się ono pod wpływami nacjonalistów. Wszelako, dzięki 
współdziałaniu w pracy edukacyjnej grup Koreańskiej Armii Rewolucyjnej, 
rdzeń kadry Towarzystwa częściowo się zmienił. Mimo wszystko, wciąż 
jeszcze nie całe Towarzystwo uwolniło się od przeżytków myślenia 
nacjonalistycznego. Przede wszystkim nadal niejasne wydawały się zadania 
bojowe i cele Towarzystwa. Organizacja dysponowała małą liczbą członków 
i nie umiała posługiwać się prawidłowymi metodami pracy. Nie prowadziła 
żadnej działalności, w istocie wcale jej nie było, istniał tylko szyld. 
Organizacja istniejąca tylko "de nomine", nie angażowała się w pracy na 
rzecz konsolidowania mas młodzieżowych. Rejon Wujiazi obejmował wiele 
osad w promieniu od 10 do 20 li, a nawet 60 li, ale w żadnej wsi nie było 
lokalnej organizacji tego Towarzystwa. Dlatego było czymś całkiem 
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naturalnym, że wiele organizacji młodzieży nie potrafiło przyjąć się na 
gruncie mas, nie umiało poderwać mas młodzieżowych do działania. 

Niektórzy towarzysze proponowali, żeby przekształcić od razu to 
Towarzystwo w Antyimperialistyczny Związek Młodzieży. Ale przecież 
wielu było młodych: chłopców i dziewcząt, którzy nie zdążyli jeszcze się 
całkowicie wyzwolić spod wpływów nacjonalistycznych i którzy wciąż 
pokładali określone nadzieje w Towarzystwie Młodzieży. Zatem nie wolno 
było, bez uwzględniania stopnia przygotowania ideowo-politycznego 
młodzieży, przekształcać w sposób nieprzemyślany starej organizacji w nową 
strukturę. 

Bojownicy Koreańskiej Armii Rewolucyjnej prowadzili w wielu osadach 
wspólnie z członkami kierowniczymi Towarzystwa Młodzieży pracę 
ideologiczną, której celem było właściwe przygotowanie gruntu do 
stworzenia Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. W toku tej pracy 
istota naszej linii rewolucyjnej zaczęła docierać do świadomości mas 
młodzieży. Nie było dnia, żebym osobiście nie rozmawiał o tych sprawach z 
młodzieżą. 

Po pomyślnym zakończeniu prac przygotowawczych, uznaliśmy, że 
sytuacja dojrzała, by podjąć dzieło formowania Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży, który winien mieć ogniwa w każdej osadzie. 
Uroczystość proklamowania AZM odbyła się w sali wykładowej 
samsońgskiej szkoły w Wujiazi. Przewodniczącym nowej organizacji 
wybrany został Czwe Ił Czhon, szefem wydziału organizacyjnego - Mun 
Czho Yang. 

Wkrótce potem Towarzystwo Przyjaźni Chłopskiej zostało przekształcone 
w Związek Chłopski, a Towarzystwo Szkolnych Przyjaciół - w Dziecięce 
Ekspedycje, Południowo-Mandżurska Federacja do spraw Oświaty Kobiet - 
Oddział w Wujiazi stała się Stowarzyszeniem Kobiet. W pracy organizacji 
masowych na wsi zachodziły nowe wielkie zmiany. 

Nowopowstałe organizacje przyjęły wielu nowych członków. Prawie 
wszyscy mieszkańcy, byli objęci przynależnością do masowych organizacji, 
włączyli się aktywnie w życie polityczne. 

Przekształciliśmy również Radę Wsi - ów administracyjny organ 
lokalnego samorządu w Rewolucyjny Komitet Samorządowy. 

Pionierzy, którzy tworzyli Wujiazi, powołali do życia Radę Wsi, jako 
autonomiczny organ administracyjny w pierwszej połowie lat 1920-tych. 
Rada koncentrowała się przede wszystkim na problemach ekonomicznych i 
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wychowawczo-oświatowych, starała się chronić interesy ludności chłopskiej 
w relacjach z oficjalnymi chińskimi instytucjami rządowymi, a oprócz tego 
zarządzała w Gundżulinie agencją sprzedaży ryżu i innymi agencjami, 
podporządkowanymi sobie bezpośrednio. 

Wszelako, mieszkańcy Wujiazi nie kryli niezadowolenia z metod pracy 
niektórych członków Rady Wsi, którzy nie przykładali się należycie do 
swoich obowiązków, a nawet postępowali nieuczciwie w załatwianiu różnych 
spraw o podłożu ekonomicznym. 

Na podstawie rozmów z chłopami, zorientowałem się, że pracownicy 
Rady nierównomiernie rozdzielali wśród gospodarzy niektóre rodzaje 
produktów żywnościowych, artykułów powszechnego użytku i pierwszej 
potrzeby, jakie napływały do Wujiazi z gundżulińskiej agencji, a 
jednocześnie z pełnym wyrachowaniem, interesownie wykorzystywali je w 
sposób niezgodny z celami, jakim miały służyć. Chcąc uwiarygodnić te 
praktyki i poznać prawdę, skierowałem jednego z towarzyszy do Gundżulinu. 
Po powrocie powiedział, że Rada Wsi zepsuta jest do szpiku kości. W swoim 
sprawozdaniu stwierdził, że jej pracownicy dopuszczali się nadużyć 
finansowych, dysponując pieniędzmi zebranymi od obywateli chłopów, po 
prostu nabijali sobie nimi własne kieszenie. 

Prawie o wszystkich sprawach w Radzie Wsi decydował starosta wiejski 
według własnego widzimisię, w skutek tego panowała samowola jednego 
człowieka oraz ignorowana była wola społeczności wiejskiej. Ludzie prości 
nie dochodzili często sedna rozstrzyganych spraw, nie mogli się do niczego 
mieszać, a co za tym idzie: nie byli zorientowani w różnych niedostatkach w 
pracy Rady Wsi. W warunkach, gdy w oparciu o rewolucyjne pryncypia, 
zaczęli zmieniać się zarówno ludzie, jak i życie oraz styl pracy, poprzednia 
struktura orga11izacyjna Rady Wsi i przestarzałe metody działalności nie 
mogły odpowiadać wymogom pracy z masami. 

Zwołaliśmy naradę z udziałem kadr kierowniczych Rady Wsi, starostów 
wszystkich osad oraz przewodniczących Związku Chłopskiego. Na naradzie 
tej dokonano podsumowania wyników pracy. Rady Wsi i przeprowadzono jej 
rekonstrukcję, w efekcie czego wyłoniony został Komitet Samorządowy. 

Komitet doskonale spisał się i, zgodnie z naszymi planami, doprowadził 
do likwidacji subiektywizmu i kacykostwa, a jednocześnie wykazał się 
zaangażowaniem przy maksymalnym wdrażaniu zasad demokracji w swojej 
własnej działalności. 

Poświęcaliśmy wiele uwagi kwestii usprawnienia pracy gundżulińskiej 
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agencji sprzedaży ryżu, pozostającej w gestii Komitetu Samorządowego. 
Dotychczas chłopi z Wujiazi, chcąc sprzedać ryż, wozili go do odległego o 
100 li Gundżulinu wozami, zaprzężonymi w woły lub konie. W warunkach 
normalnych, gdy ceny ryżu spadały, byłoby logiczne czasowe składowanie 
go w jakimś miejscu i dostarczanie do punktu skupu, gdy ceny szły w górę. 
W Gundżulinie nie było ku temu warunków, zatem chłopi z Wujiazi po 
dostarczeniu ryżu do Gundżulinu, musieli go odsprzedawać komukolwiek po 
nieopłacalnych cenach, nie mając gdzie go składować w oczekiwaniu na 
koniunkturę zwyżki cen. Dlatego właśnie jesienią 1927 roku chłopi z Wujiazi 
powołali do życia agencję ryżową w Gundżulinie. 

Wyznaczyliśmy do pracy w agencji najpopularniejszych ludzi spośród 
członków organizacji masowych. Wysłaliśmy przy tym kilku bojowników 
Koreańskiej Armii Rewolucyjnej, wśród nich Ke Yong Czhuna, Pak Gyn 
Wona i Kim Won U, aby pomogli agencji w jej pracy. Po przejęciu agencji w 
nasze ręce, wypełniała ona sprawnie funkcje legalnego ośrodka handlowego, 
służącego zapewnieniu warunków lepszego bytowania naszym chłopom, a 
jednocześnie służyła, jako punkt łączności, zabezpieczający komunikowanie 
się między sobą poszczególnych organizacji rewolucyjnych oraz przerzut nie-
zbędnych materiałów Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. 

W taki oto sposób dokonaliśmy przebudowy Rady Wsi, powołując do 
życia Komitet Samorządowy oraz stworzyliśmy podporządkowany mu, 
legalnie działający urząd - agencję ryżową, która służyła sprawie rewolucji, 
korzystając z szyldu urzędu o charakterze handlowym. I to okazało się 
jeszcze jednym cennym doświadczeniem w naszej rewolucyjnej walce u 
progu lat 30-tych. 

Podczas naszego pobytu w Wujiazi, ludzie, pracujący w podziemiu, 
skierowani zostali do różnych rejonów Mandżurii. Zadaniem ich było 
powiększenie sieci naszych organizacji oraz poszerzenie ich pola działania. 
Jednocześnie kilku naszych konspiratorów z podziemia udało się do Kaiłu. 
Był wśród nich także Pak Gyn Won - członek ZOl, absolwent uczelni 
"Hwasong Uisuk". 

W Kaiłu żyło wielu Mongołów. Ludność miejscowa zacofana była w 
stosunku do cywilizowanego świata. W razie czyjejś choroby, nie umiano 
leczyć lekami żadnej dolegliwości, modlono się tylko do duchów. 
Uwzględniając te uwarunkowania, nasi towarzysze, udający się tam, brali ze 
sobą każdorazowo lekarstwa i dawali je chorym. Efekty tego były wyraźne. 
W Kaiłu ludzie zaczęli odnosić się do Koreańczyków z większym 
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szacunkiem i zaufaniem. 
W celu podnoszenia kwalifikacji politycznych i społeczno-zawodowych u 

ludzi, kierujących działalnością organizacji, odbywały się seminaria, w 
których brali udział nie tylko szefowie, ale i aktywiści wszystkich organizacji. 

Co wieczór razem z Czha Gwang Su i Ke Y ong Czhun występowaliśmy 
kolejno z dwu- trzygodzinnymi wykładami, tematem których były takie 
zagadnienia, jak samoistna oryginalna linia rewolucyjna i taktyczno-
strategiczny kurs narady kałuńskiej, metody pracy politycznej wśród mas 
oraz rozszerzania i jakościowego umacniania organizacji, różne aspekty 
wychowywania członków organizacji i kierowania ich życiem w ramach 
organizacji. 

Po zakończeniu takich kursów, zapraszaliśmy do siebie poszczególnych 
szefów lokalnych organizacji i zaznajamialiśmy ich z metodami pracy w 
dziedzinie tworzenia organizacji, przygotowywania aktywu, rozdziału 
poleceń, podsumowywania wyników wypełnienia zleconych zadań, 
prowadzenia rozmów i zebrań. Kierownicze kadry w Wujiazi z przekonaniem 
szły w masy. 

Kładliśmy duży nacisk na pracę w dziedzinie oświaty i wychowania 
wśród ludności Wujiazi. 

Najwięcej naszej uwagi pochłaniała praca wychowawcza. 
Wyselekcjonowaliśmy ludzi z szeregów Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 

oraz uzdolnionych młodych z organizacji podziemnych do pełnienia roli 
nauczycieli w samsońgskiej szkole. Dzięki działalności naszych nauczycieli, 
treści wychowawcze szkoły zostały zreformowane, stały się rewolucyjne. Od 
momentu podjęcia przez nas pracy na uczelni, z programu nauczania zniknęły 
stare przedmioty, krzewiące idee nacjonalizmu i konfucjańskiego feudalizmu, 
natomiast wprowadzone zostały nowe polityczne przedmioty. W tym też 
czasie został zniesiony system płatnego nauczania w samsońgskich szkołach. 
Koszty utrzymania szkoły wziął całkowicie na siebie Komitet Samorządowy. 
Od zimy tegoż roku wszystkie dzieci w Wujiazi, po osiągnięciu 
odpowiedniego wieku, uczyły się w szkole bezpłatnie. 

Później włączyliśmy do dziesięciopunktowego Programu Ligi Odrodzenia 
Ojczyzny artykuł, mówiący o obowiązkowym, bezpłatnym nauczaniu. 
Niemniej, warto podkreślić, że w rzeczywistości koreańscy komuniści po raz 
pierwszy zaplanowali i w praktyce zrealizowali bezpłatne nauczanie już w 
Guyuchu, Kałunie i w Wujiazi. Czinmyońgska szkoła w Kałunie, 
samgwańska szkoła w Guyuchu i samsońgska szkoła w Wujiazi - to 
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znamienne, pamiętne uczelnie, w których po raz pierwszy wcielono w życie 
program bezpłatnego nauczania i kształcenia w historii oświaty w naszym 
kraju. 

Zatroszczyliśmy się także o to, aby uruchomić system szkolnictwa 
wieczorowego dla młodzieży, ludzi w średnim wieku i kobiet, nie 
posiadających odpowiedniego wykształcenia. 

Takie wieczorowe szkoły tworzyłem osobiście, dbając o to, by - poza 
główna wsią - funkcjonowały także w okolicznych, mniejszych osadach, i 
przyjmowałem wszystkich młodych ludzi. 

Opierając się na doświadczeniach, nabytych przez nas przy redagowaniu i 
wydawaniu "Bolszewika" w Kałunie, zaczęliśmy w Wujiazi wydawać pismo 
"Nongu" (Chłopscy Przyjaciele - przyp. red.), które stało się organem 
Związku Chłopskiego. Na łamach "Bolszewika" zamieszczane były artykuły, 
pisane stylem nie zawsze zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika. Na 
stronach "Nongu" treści były łatwo dostępne dla każdego, zrozumiałe dla 
chłopów, styl zamieszczanych notatek był lakoniczny i prosty. "Nongu", 
podobnie jak "Bolszewik", docierał aż do Jiandao. 

Był to okres, kiedy z pomocą młodzieży szkolnej, upowszechnialiśmy 
wśród mieszkańców rewolucyjne pieśni. Jeśli jednego dnia nauczyliśmy 
dzieci w szkole śpiewać "Czerwony Sztandar", czy "Hymn Rewolucji" - to 
następnego dnia pieśni te śpiewała już cała wieś. 

W Wujiazi założyliśmy również klub twórczości amatorskiej. Zespół 
artystów-amatorów, bazujący przede wszystkim na narybku, napływającym z 
samsuńgskiej szkoły, rozwijał aktywną działalność pod kierownictwem Ke 
Yong Czhuna. 

A ja, na serio, zabrałem się do pracy nad przygotowaniem libretta do 
opery "Kwiaciarka", które - nawiasem mówiąc - zacząłem pisać jeszcze w 
Kirinie. Próby poprzedzające wystawienie opery, często odbywały się już 
zgodnie z nabytym doświadczeniem. Kiedy wyszła gotowa już spod mojej 
ręki literacka osnowa sztuki, Ke Y ong Czhun przystąpił wraz z całym 
zespołem kółka dramatycznego, działającego przy samsuńgskiej szkole, do 
nadania całości dzieła artystycznego kształtu. 

Operę wystawiliśmy w wielkiej sali samsuńgskiej szkoły w dniu 13-tej 
rocznicy Rewolucji Październikowej. 

Po wyzwoleniu kraju, na dłuższy czas opera ta przeleżała na półce. W 
początkach lat 1970-tych, po długim okresie niebytu na scenach, ponownie 
zaprezentowana została publiczności już w udoskonalonym kształcie i w 
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formie filmu, oper a także w postaci zbeletryzowanej powieści. Dokonali tego 
nasi pisarze i artyści pod kierownictwem Sekretarza KC Partii Pracy Korei do 
spraw Organizacyjnych - Kim Dżong Ila. W owym czasie sekretarz do spraw 
organizacyjnych włożył w to wiele wysiłku. 

W warunkach pełnego poparcia ze strony mieszkańców Wujiazi, 
potrafiliśmy w krótkim okresie czasu przekształcić wieś Liaohe w pewną i 
niezawodną bazę Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. Prace wśród chłopów 
prowadziliśmy - rzecz oczywista - także wcześniej, w okolicach Kirinu i pod 
Czangczunem, jednak nie tak konsekwentnie, jak w Wujiazi, 
przekształconym w wieś rewolucyjną. 

To wszystko, czego dokonaliśmy sami w Wujiazi, mógł na własne oczy - 
i nie bez podziwu - obejrzeć kurier Kominternu, Kim Gwang Ryol. 

Wypracowaliśmy oryginalną linię rewolucyjną, torowaliśmy drogi 
rewolucji, opierając się na zasadach niezależności i Komintern zaczął 
obdarzać nas baczniejszą uwagą. We Wschodnim Biurze Kominternu z 
pewnością prowadzono na nasz temat wiele rozmów. - W Korei pojawili się 
rewolucjoniści nowej generacji, różniący się z gruntu od poprzedniej formacji 
komunistów. Są to siły nie podporządkowane żadnej innej grupie, działają 
niezależnie i bez rozgłosu, cieszą się pewnym i niezawodnym poparciem mas. 
Kim są ci ludzie? - kierując się bodajże tego rodzaju ciekawością, Komintern 
skierował do nas swojego kuriera. 

Kim Gwang Ryol, który był pracownikiem biura łącznikowego 
Kominternu w Harbinie, przybył do Wujiazi i rozmawiał z naszymi 
towarzyszami, szefami organizacji rewolucyjnych, a także ze znanymi 
osobistościami wsi. Po przeprowadzeniu rozmów z wieloma ludźmi, kurier 
spotkał się ze mną. Na temat naszej pracy wypowiedział on wiele słów, 
mogących budzić natchnienie. - Młodzi komuniści Korei - powiedział - 
wytyczyli oryginalną drogę dla ruchu komunistycznego i dla walki o 
wyzwolenie narodowe spod dominacji kolonialnej. Jego zdaniem, w toku tej 
działalności wypracowaliśmy bogate doświadczenia. Udzielił swego pełnego 
poparcia dla linii rewolucyjnej i dla polityki przez nas realizowanej. 

Wyraził także swoje wielkie zaskoczenie, że udało się nam wypracować 
linię anty japońskiego zjednoczonego frontu narodowego. 

- Obecnie toczy się w międzynarodowym ruchu komunistycznym - 
powiedział - poważna dyskusja wokół problemu: jak zdefiniować krąg tych, 
którzy popierają rewolucję i okazują jej swą przychylność i uznanie. Jak 
widzę, wy idziecie ręka w rękę z siłami upartych nacjonalistów, z ludźmi 
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wierzącymi, a nawet z warstwami posiadaczy. Jak to rozumieć? 
- Rewolucja - odpowiedziałem - nie może być prowadzona przez 

mniejszość komunistów, siłami jedynie robotników, parobków i ludzi 
najbiedniej szych. Do walki o obalenie japońskiego imperializmu powinno 
się mobilizować także siły wszystkich warstw pośrednich. Nie wiem, jak w 
innym kraju, wszelako w Korei większość burżuazji narodowej, a nawet 
ludzie wierzący występują przeciwko obcym siłom. Rewolucji nie chcą tylko 
nieznaczne kręgi: kupa obszarników, kompradorskiej burżuazji, 
projapońskich elementów i zdrajców narodowych. Te kręgi stawiamy poza 
nawiasem. My chcemy mobilizować do ogólnonarodowej walki oporu 
wszystkich ludzi, oprócz nich. Sekret odzyskania niezawisłości Korei siłami 
samych Koreańczyków tkwi w tym, żeby pozyskać i przyciągnąć na naszą 
stronę wszystkie siły antyjapońskie. 

Po wysłuchaniu moich wyjaśnień, kurier powiedział: 
- Nie ograniczacie się do ram klasyki, tylko wszystkie sprawy 

rozwiązujecie w sposób twórczy i oryginalny. To mi się nade wszystko 
podoba. 

Potem zwrócił się do mnie z propozycją podjęcia przeze mnie studiów w 
Moskwie: 

- Jesteście człowiekiem, mającym przed sobą obiecujące perspektywy. 
Praktyka - rzecz oczywista - jest ważna, ale trzeba się również uczyć. 

Kim Gwang Ryol otworzył przede mną swoją walizkę, w której 
znajdowały się garnitur, koszula, krawat i pantofle. Potem kontynuował: 

- Komintern pokłada w was wielkie nadzieje i tak wam to rekomenduje. 
Byłoby lepiej, gdybyście się zgodzili. 

 W Kominternie, zapewne, wydali mu polecenie, aby mnie do tego 
namówił i wyekspediował do Moskwy. Odpowiedziałem mu: 
- Dziękuję wam bardzo za zainteresowanie. Wszelako ja udam się do 

Wschodniej Mandżurii - w gąszcz mas. Jeśli pojadę do Związku 
Radzieckiego i będę jeść chleb rosyjski, to mogę stać się prorosyjski. A takim 
być nie chcę. Już i tak ubolewam bardzo nad tym, że w Korei występuje dużo 
frakcji: Emelpha, Hwajopha, Seulpha 15 itd. Marksizmu-leninizmu będę się 
uczył z książek. 

Czha Gwang Su, Pak So Sim i inni towarzysze, swego czasu, również 
radzili mi w Tołocy, abym pojechał na studia do Moskwy. Zakupili mi już 
niektóre przedmioty codziennego użytku, które miały mi towarzyszyć 
podczas zamieszkiwania za granicą. 
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W ostatniej dekadzie grudnia tego roku zwołałem w Wujiazi naradę, w 
której wzięli udział członkowie dowództwa Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 
i kierownicy poszczególnych organizacji rewolucyjnych. Celem naszej 
narady było uogólnienie lekcji i doświadczeń, jakie wynieśliśmy w toku 
walki o wcielenie w życie kursu narady kałuńskiej oraz wypracowanie 
koncepcji dalszego rozszerzania i rozwoju ruchu rewolucyjnego, stosownie 
do rosnących wymogów, jakie narzucała złożona sytuacja. 

Japonia ze złowieszczą determinacją wymachiwała żelazną maczugą 
militaryzmu i mobilizowała wszystkie siły, jakimi państwo to dysponowało, 
w celu forsowania przygotowań do wojny agresywnej, zagarnięcia nowych 
kolonii i rozszerzenia swego terytorium. Wszystkie, wyłaniające się na tej 
drodze przeszkody - dosłownie - zmiatała z całą bezwzględnością. 

Planowaliśmy udać się do Wschodniej Mandżurii, antycypując japońską 
inwazję na Mandżurię, i obwarować się tam, aby być w pogotowiu i podjąć 
walkę przeciwko tej agresji. Chcąc przerzucić nasze siły do Wschodniej 
Mandżurii, musieliśmy dokonać swoistego obrachunku naszych aktywów w 
centralnej części Mandżurii i podjąć niezbędne środki przygotowawcze do 
prowadzenia walki zbrojnej. Zwołanie narady do Wujiazi temu właśnie 
celowi miało służyć. 

Wszyscy kadrowi członkowie Koreańskiej Armii Rewolucyjnej i 
szefowie organizacji rewolucyjnych wzięli udział w tej naradzie. Czhe Su 
Hang i wielu innych kierowników rewolucyjnych organizacji przybyło do 
Wujiazi z takich miejscowości, jak Onsong, Czhongsong, Jiandao, nie 
zważając na 3D-stopniowy trzaskający mróz. Wielu młodych 
rewolucjonistów, którzy dotychczas wzajemnie się nie znali, miało okazję 
bliższego poznania się, podzielenia się swymi opiniami, prowadzenia 
poważnych dyskusji na temat przyszłości rewolucji koreańskiej. 

Debata, jaka rozgorzała podczas narady ogniskowała się wokół 
zagadnienia radykalnego umocnienia naszej aktywności we Wschodniej 
Mandżurii. Byliśmy stanowczo zdecydowani do przeniesienia głównej areny 
naszej walki do Wschodniej Mandżurii. Stało się to po prostu palacą potrzebą 
w świetle nowej rewolucyjnej sytuacji. Z uwagi na to, ja osobiście, pozostając 
w Wujiazi, ani na chwilę nie zapominałem o Wschodniej Mandżurii i z 
niecierpliwością oczekiwałem dnia, kiedy również tam się udam. 

Podczas narady zaproponowałem przyśpieszenie przygotowań do 
antyjapońskiej walki zbrojnej oraz umocnienie solidarności z między-
narodowymi siłami rewolucyjnymi. 
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Cały przebieg tej narady wykazał jednoznacznie, iż byliśmy zdecydowani 
przejść z etapu młodzieżowo-uczniowskiego ruchu i etapu ruchu 
podziemnego na wsi w całkiem nowy jakościowo etap - etap walki zbrojnej, 
by w jej efekcie zadać wrogowi ostateczny cios. Jeśli narada w Kałunie 
skrystalizowała wolę narodu koreańskiego pokonania japońskiego 
imperializmu przy pomocy siły zbrojnej i wyzwolenia kraju, to narada w 
Wujiazi tę wolę potwierdziła i zarazem wytyczyła najkrótszą drogę, wiodącą 
do bitwy w wielkiej wojnie przeciwko Japonii. 

Narada ta stała się swego rodzaju mostem między naradą w Kałunie a 
naradą, jaka miała miejsce na wiosnę i w zimie 1931 roku w Myonguegou 
oraz przeprowadzoną w tymże roku naradą w Suncjanie, a więc naradami, 
które powiodły nas, młodych komunistów na pole decydującej, ostatecznej 
bitwy przeciwko imperializmowi japońskiemu. 

Nasz ruch młodzieżowo-uczniowski w latach 1930-tych ostatecznie 
dokonał wielkiego skoku wprost do etapu walki zbrojnej. Wujiazi - jeśli 
można tak powiedzieć - odegrało rolę trampoliny. 

Kiedy opuszczałem Wujiazi, Mun Czho Yang ze łzami w oczach 
odprowadzał mnie na odległość 10 li. 

 

10. Niezapomniani ludzie 
 
Swego czasu spotkałem się z Fidelem Castro w Phenianie i prowa-

dziliśmy długą rozmowę na temat moich doświadczeń z antyjapońskiej 
rewolucyjnej walki. Zadawał mi wiele pytań, a jedno z nich dotyczyło kwestii: 
jak zaopatrywaliśmy się w żywność w toku prowadzonej walki zbrojnej. 

Powiedziałem mu, że czasami bywało tak, iż zdobywaliśmy ją na wrogu, 
ale najczęściej sam naród zaopatrywał nas w żywność. 

 W okresie naszej młodzieżowej i uczniowskiej działalności i w pracy 
podziemnej ludzie zapewniali nam jedzenie i noclegi. 

Rząd Tymczasowy w Szanghaju, a także takie organizacje Armii 
Niepodległości, jak Czongibu, Sinminbu i Czamibu, ustanawiały, po 
swojemu prawa, i ściągały od ludności określone dotacje i środki na fundusz 
Armii. Ale my tak nie mogliśmy postępować, choć były czasy, gdy 
potrzebowaliśmy pieniędzy na naszą rewolucyjną działalność. Ustanawianie 
praw po to, by uzasadniały one przymusowe ściąganie podatków od ludności, 
to byłoby to coś niezgodnego z naszymi ideałami. Nasze stanowisko było 
następujące: jeśli ludzie sami dają - to bierzemy, a jeśli nie - to nic nie 
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weźmiemy i musimy sobie wtedy radzić inaczej. 
Wszelako ludność, bez względu na położenie w jakim się znajdowała, 

ryzykując życiem, pomagała nam. Społeczeństwo było w pełni uświadomione 
i zmobilizowane na tyle, że zawsze przejawiało o nas, jako rewolucjonistów 
troskę, dbało o nas tak, jak o własne rodzone dzieci. Dlatego zawsze 
wierzyliśmy w swój naród. Nie było przypadku, abyśmy głodowali, choćby 
jeden raz, tam, gdzie zamieszkiwał i żył nasz naród. 

Przystępując z gołymi dosłownie rękami do walki, zaczynając ją 
właściwie od zera, wiedzieliśmy, że zwyciężymy tylko dzięki temu, że naród 
aktywnie nas popierał i okazywał nam swoje współdziałanie. Hyon Dzhon 
Gyong, Kim Bo An, Syn Czhun Hak z Guyuchu, Riu y ong Son, Riu Czhun 
Gyong, Hwang Sun Sin, Czhon Heng Dzong z Kałunu, Pen De U, Kwak 
Sang Ha, Pen Dal Hwan, Mun Si Czhun, Mun Czho Yang, Kim He San, Li 
Mong Rin, Czhwe Ił Czhon z Wujiazi - wszyscy oni, to niezapomniani ludzie, 
którzy okazywali nam najszczerszą pomoc w Południowej i w Środkowej 
Mandżurii. 

Nawet w takich chwilach, gdy sami jadali często tylko "cienką" zupę, nas 
częstowali kaszą, okazując nam przy tym coś więcej: ciepłe serdeczne 
przyjęcie. Czuliśmy się niezręcznie, że sprawiamy miejscowej ludności tyle 
kłopotów i bywało tak, że woleliśmy spaćw dyżurkach szkolnych pod 
"pretekstem", że musimy pracować na okrągło przez całą noc jakoby ze 
względu na różne pilne sprawy. Jeśli w Kałunie za miejsce noclegu służyły 
nam pomieszczenia klasowe czinmyońgskiej szkoły, to w Guyuchu i w 
Wujiazi pomieszczenia samgwańskiej i samsońgskiej szkoły. 

Kiedy sypiałem w sali klasowej samgwańskiej szkoły z podłożonym pod 
głową drewnianym wałkiem, to zjawiał się u mnie Hyon Gjun i okazując 
poirytowanie, brał mnie za rękę i zapraszał zawsze do siebie. 

 Hyon Gjun, członek ZOl i bojownik Koreańskiej Armii Rewolucyjnej był 
człowiekiem, mądrym, szlachetnym, o dobrej duszy. 

 Jego starszy brat Hyon Hwa Gjun angażował się w pracach Związku 
Chłopskiego w Guyuchu. Bardzo nam pomagał. 

Obaj bracia należeli do naszej organizacji, a ich ojciec uczestniczył 
czynnie w ruchu na rzecz niezawisłości kraju. Wszyscy z ich rodziny odnosili 
się do nas z wyjątkową uprzejmością i serdecznością. 

Hyon Ha Dżuk - ojciec Hyon Gjuna, jako człowiek o stosunkowo dużej 
pozycji społecznej, cieszył się prestiżem w środowisku ludzi walczących o 
niezawisłość. Ha Dżuk - to jego pseudonim. Jego prawdziwe nazwisko 
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brzmiało: Hyon Czhon Gyong. Mieszkańcy Guyuchu zwracali się do niego, 
nie używając jego prawdziwego nazwiska, lecz jego pseudonimu. W owym 
czasie wśród koreańskich rodaków, żyjących w Mandżurii nie było człowieka, 
który nie znałby Hyon Ha Dżuka. 

Również mój ojciec za życia często wspominał go, łączyły obu bardzo 
bliskie przyjacielskie więzi. Ich podstawą była szczera przyjaźń, ale również 
czynnik ideowy. Jako towarzyszy, spajała ich jednomyślność w ruchu, na 
rzecz niepodległości. Często spotykali się, dzielili wzajemnie swoimi 
przemyśleniami, z głębokim uczuciem braterskości, wzajemnie się szanowali 
i wspierali, oddając się bez reszty sprawie ruchu niezawisłości. 

Hyon Ha Dżuk był przewodniczącym Centralnej Komisji Prawniczej 
Czongibu16, a następnie członkiem administracji Czongibu, zaś w latach 
istnienia Kukminbu kierował pracami wydziału politycznego Rewolucyjnej 
Partii Korei, którą nacjonaliści zwykli nazywać jedyną partią narodu. 
Posiadał ogromną wiedzę z zakresu problematyki komunizmu i na co dzień 
sympatyzował z młodzieżą, dążącą do komunizmu, utrzymywał z nią pewne 
kontakty. 

Kiedy Kim Hyok, Czha Gwang Su i Pak So Sim zakładali Towarzystwo 
Studiowania Nauk Społecznych w rejonie Liuhe, wszędzie dokoła tworzyli 
organizacje AZM, jako lektor występował on z wykładami edukacyjnymi dla 
młodzieży. Ci, którzy przysłuchiwali się jego wykładom, w latach nauki na 
uczelni i w hwahyńgskiej średniej szkole w Wancynmynie, często potem go 
wspominali. 

Zawsze, ilekroć byłem w Guyuchu, Hen Ha Dżuk oferował mi nocleg w 
swoim domu. 

- Nie powinieneś się niczym krępować, i pomyśl, że jesteś u starszego 
brata swojego ojca. - Tymi słowami zawsze zwracał się do mnie. Był o dobre 
dziesięć lat starszy od mego ojca. 

W jego domu zatrzymywałem się niekiedy na dziesięć, dwadzieścia dni, a 
nawet miesiąc. W tym czasie zajmowałem się pracą wśród mas. Pewnego 
roku świętowaliśmy w jego domu w Guyuchu narodowy dzień majowy 
"tano" w gronie całej rodziny. Były to jednak ciężkie czasy, warunki życiowe 
rodziny były tak trudne, że zaoferowanie gościowi noclegu i wyżywienia na 
dzień, czy dwa dni - nie było łatwe, a cóż dopiero mówić o wielu tygodniach. 
Wynikało to z tej prostej przyczyny, że rodzina dysponowała na własny 
użytek tylko niewielką ilością ziarna, jaka pozostawała po spłaceniu w 
naturze renty gruntowej obszarnikowi. Niekiedy nie było co włożyć do ust, 
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nawet papki owsianej. 
A jednak rodzina Hyona robiła wszystko, aby mnie żywić dobrze. 

Czasami pojawiały się na stole takie przysmaki, jak kurczak, tubu (twaróg 
sojowy), zupa botwinka, czy fasola gruntowa. 

Kiedy kobiety z jego rodziny przygotowywały "tubu", mełły sojową 
fasolę na żarnach, zakasywałem rękawy i kręciłem żarnami. Do dziś 
pamiętam żonę Hyon Ha Dżuka - Kim Sun Ok, która miała wówczas około 
22-23 lat i która z wielkiej nieśmiałości, nie odważyła się podnieść swoich 
oczu znad żaren, nie mogąc ukryć nigdy zmieszania. 

Hyon Ha Dżuk należał do Kukminbu. Była to organizacja 
nacjonalistyczna, on wszelako nie krył się z tym, że sympatyzuje i chce się 
zaangażować w działalność jej postępowego skrzydła, podobnie, jak nie 
skrywał zamiarów wejścia w przyszłości na drogę komunizmu. 

Po moim wyjeździe z Guyuchu, powiedziano mi, że Hyon Ha Dżuk - 
mając dość toczących od wewnątrz Kukminbu kłótni i wzajemnego 
zagryzania się - udał się do Sijanu. Dokonywała się wtedy dyslokacja wojsk 
Czhan Sjueljana i - najwidoczniej – Hyon Ha Dżuk powędrował za nim, 
pokładając w nim swoje nadzieje. Czhan Sjueljan znany był ze zdecydowanie 
antyjapońskich poglądów i niemało ludzi zdążało chętnie pod jego komendę. 
Chcieli prowadzić aktywną antyjapońską działalność. Zarówno przed, jak i 
po incydencie mandżurskim, wielu bojowników koreańskich, walczących o 
niepodległość, którzy rozwijali dotychczas aktywność szczególnie w trzech 
wschodnich prowincjach Chin, przenosiło główną arenę swych działań do 
takich miejscowości, jak Szanghaj, Sijan, Czanczu i innych miejsc. 

Już po wyzwoleniu Ojczyzny, za każdym razem, ilekroć odbywałem 
dalekie podróże do obcych krajów i przejeżdżałem pociągiem, bądź 
przelatywałem samolotem, mijając po drodze stare, pamiętne szlaki 
Północno-Wschodnich Chin, nie mogłem oderwać oczu od znanych mi 
mandżurskich gór i rzek. Wspominałem wtedy Guyuchu, Hyon Ha Dżuka i 
jego dzieci. 

- Zapewne nie ma już wśród żywych Hyon Ha Dżuka - myślałem wtedy - 
ale chyba ktoś z jego dzieci żyje. Dlaczego zaginął o nich wszelki słuch? Nie 
byłem w stanie sprawdzić tego, nie znałem nawet ich adresów. Dlaczego 
wszelako, oni do mnie nie napisali. Pomyślałem wówczas: - Jak łatwo 
doznawać od kogoś uprzejmości i dobra, a jak trudno jest mi teraz 
odwdzięczyć się za to wszystko! 

Niespodziewanie na wiosnę 1990 roku doszło do pełnego wzruszeń 
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spotkania z rodziną Hyon Ha Dżuka. 
Kim Sun Ok, jego starsza synowa, która długie lata przechowywała 

naczynie z mosiądzu, jakim posługiwałem się w ich domu i ręczny kamień 
młyński, na którym ich kobiety mełły fasolę sojową, przygotowując dla mnie 
" tubu", po 60 latach postanowiła, by znalazły się w naszym Muzeum 
Rewolucji i przesłała je do Phenianu. Artykuł na ten temat, opublikowano na 
łamach czasopisma" Toradżi", wydawanego w Kirinie przez Koreańczyków, 
a przedrukowała go w całości nasza gazeta "Rodong Sinmun". 

Gdy się dowiedziałem, że moi dobroczyńcy, o których zaginął słuch już 
od sześćdziesięciu lat, żyją - nie mogłem powstrzymać ogarniających mnie 
wzruszających wspomnień. Niegdyś myślałem sobie: - Kiedyś kraj nasz 
odzyska niezawisłość, będę mógł szczodrze odwdzięczyć się za dobro, 
doznane w Guyuchu... Owładnęło mną gorące pragnienie możliwie prędkiego 
zobaczenia ich, usłużenia im osobiście przy stole podczas skromnego posiłku, 
wspólnego powspominania minionych lat. 

Kim Sun Ok także powiedziała, że chciałaby, choć raz, póki jeszcze żyje, 
ujrzeć mnie, a wówczas mogłaby już z pełnym spokojem duszy umrzeć. 

I w marcu 1990 roku zaprosiłem do nas Kim Sun Ok. Ku mojemu 
wielkiemu żalowi, miała już 80 lat, z powodu starczej choroby nie mogła 
nawet swobodnie poruszać się. 

Wraz z nią przyjechało do naszego kraju sześcioro jej dzieci. Wszystkie 
były dla mnie już jakby cudze, nieznane. Był wśród nich także syn Hyon 
Gjuna. Usta miał dokładnie takie, jak jego ojciec. I to podobieństwo 
przypominało mi zatarte w pamięci rysy nieżyjącego Hyon Gjuna. Wydawało 
się, jakby został wskrzeszony i pojawił się przede mną. 

Ulokowaliśmy ich w hotelu, zbudowanym specjalnie dla dostojnych gości 
zagranicznych, stworzyliśmy wszelkie potrzebne ku temu warunki, by mogli 
zwiedzić nasz kraj. Spędzili u nas około miesiąca. 

Szkoda, że Kim Sun Ok słabo słyszała. Wymawiała słowa już niezbyt 
wyraźnie, zaś pamięć miała mocno przytępioną. Mimo 60 lat rozłąki, miło mi 
było, że niemal cudem udało mi się spotkać jedną z osób, należącej do 
rodziny, której tak wiele zawdzięczam. A jednak podczas naszej rozmowy 
trudno było nam znaleźć pełne wzajemne zrozumienie się. Miałem nadzieję, 
że spędzimy długi czas na wspomnieniach, cofając się do dni w Guyuchu, że 
ona będzie przypominać mi, o czym może już zapomniałem, ja zaś jej to, o 
czym teraz nie pamięta. Było mi przykro, że nie danym nam to było. 

Rodzina Hyon Gjuna nie wiele wiedziała o życiu i czynach Hyon Ha 
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Dżuka. Dlatego sam musiałem opowiedzieć im, jak walczył o niepodległość 
Korei i jak pomagał nam w naszej rewolucyjnej działalności. Uważałem to za 
swój obowiązek, jako człowiek, który najlepiej znał jego osobiste dzieje. 

Sprawa, jakiej służyło minione pokolenie, nie zawsze dziedziczona jest w 
sposób naturalny przez dzieci tego samego rodu. Tylko wówczas, gdy 
młodsze generacje mają wiedzę i zdolne są doceniać wielkość znakomitych 
zasług, świadczonych Ojczyźnie przez ich przodków, mogą niezawodnie 
dziedziczyć tradycje sprawy rewolucji, którą zapoczątkowały pokolenia ich 
dziadów i ojców. 

Podczas rozmowy z Kim Sun Ok, obecni byli także Kong Guk Ok oraz 
Mun Czho Jan i Mun Suk Gon, których rodziny pomagały nam podczas 
naszej działalności rewolucyjnej w Wujiazi. 

Kong Guk Ok była córką Kong Yonga, który po śmierci mego ojca, nosił 
- zamiast mnie - żałobę po nim przez trzy lata. W czasach, gdy uczyłem się w 
juweńskiej szkole średniej w Kirinie - nie pomnę, w którym to było roku - 
przyjechałem na ferie do Fuszunu i widziałem w domu żonę Kong Yonga z 
maleńką córeczką, baraszkującą na jej plecach. Kong Y ong traktował swą 
żonę wówczas bardzo źle z powodu szramy, jaka szpeciła jej twarz. Otóż tą 
małą dzieweczką okazała się teraz obecna na naszym spotkaniu Kong Guk 
Ok. 

Zaraz po wyzwoleniu kraju spotkałem w czasie narady z członkami 
Związku Chłopskiego w Phenianie pewnego człowieka z Pyoktongu i 
zapytałem go, czy wie, gdzie mieszka rodzina nieżyjącego już Kong Yonga? 
Kong Yong pochodził stamtąd, zatem wydawało mi się, że jego córeczka i 
jego żona żyją nadal w rodzinnych stronach. 

Człowiek ten odpowiedział, że w Pyoktongu występuje wielu ludzi, 
noszących nazwisko Kong, ale nie słyszał, czy rodzina Kong Yonga 
zachowała się wśród żywych. 

Odpowiedź jego napełniła mnie wielkim smutkiem. O wielu starych 
patriotach dowiaduję się, że przeżyli, tylko o rodzinie Kong Yonga - żadnej 
wiadomości. Odczuwałem w duszy przygniatającą pustkę. 

W owym czasie robiliśmy przygotowania do budowy w Mangyongde 
uczelni dla dzieci poległych rewolucjonistów. 

Po zwycięskim powrocie do Ojczyzny, odwiedziłem po dwudziestu latach 
stary rodzinny dom, w którym dziadkowie oczekiwali mnie po triumfalnym 
spotkaniu, jakie miałem z mieszkańcami Phenianu na miejskim stadionie. 
Wtedy to dawni moi koledzy ze szkoły podstawowej odwiedzili mnie i 
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sugerowali, żeby na miejscu dawnej średniej sunhwaskiej szkoły, w której 
nauczycielem był mój ojciec, zbudować nową średnią szkołę i nadać jej moje 
imię. Namawiali mnie: - Mangyongde - to słynna kraina, w której urodził się 
Wódz - Kim Ir Sen. Byłoby dobrze zbudować tu wielką szkołę, nadać jej imię 
Wodza i nazwać ją: Średnia Szkoła imienia Kim Ir Sena! 

Do owego czasu nie było średniej szkoły VI moim rodzinnym kraju. 
Powiedziałem im: - W minionych latach zginęło wielu patriotów, którzy w 
górach walczyli razem ze mną z bronią w ręku. Kiedy zamykali na wieki swe 
oczy, zwracali się do mnie, nakazując mi, jak w testamencie, że kiedy Korea 
stanie się krajem niepodległym, mam obowiązek zadbać o to, by ich synowie 
i córki zostały otoczone opieką, wychowane i kształcone tak, że wyrosną z 
nich wspaniali rewolucjoniści. Od tamtej chwili zawsze myślałem o tym, iż 
natychmiast, jak tylko Korea zostanie wyzwolona, będę, zgodnie z nakazami 
ich testamentu, uczyć i kształcić dzieci poległych patriotów i towarzyszy, aby 
one kontynuowały wolę swoich rodziców. I oto Ojczyzna stała się krajem 
niezawisłym. A owo zdeterminowanie umacniało się we mnie coraz bardziej. 
W Mangyongde trzeba zbudować nie średnią szkołę, lecz uczelnię, na której 
kształcić się będą dzieci poległych rewolucjonistów. 

Wówczas to, ludzie pochodzący z tej wsi wykazali, że nie zrozumieli 
istoty sprawy: - Ile ma być tych dzieci, dzieci poległych rewolucjonistów? 
Czyżby miało być ich tak dużo, iż trzeba budować specjalnie dla nich 
przeznaczoną uczelnię? Ludzi, myślących takimi kategoriami można było 
spotkać również wśród kadr kierowniczych, zajmujących ważne stanowiska 
partyjne i administracyjne. Nie mogli oni sobie wyobrazić, ilu patriotów 
oddało życie na polach walki w imię Ojczyzny! 

Na widok takich ludzi, nie dziwiłem się czemukolwiek. Ilu ja sam, 
osobiście pogrzebałem swoich towarzyszy broni wśród gór i pól na 
obczyźnie?! 

W takich oto okolicznościach, z funduszy, uzyskanych dzięki ofierze 
ludzi wsi, którzy postanowili swe pierwsze po reformie rolnej zbiory ryżu 
oddać na rzecz Fundacji Rozkwitu Ojczyzny, zbudowaliśmy w Mangyongde 
uczelnię dla dzieci poległych rewolucjonistów. 

Na poszukiwanie dzieci poległych patriotów, które powinny uczyć się na 
tej uczelni, skierowaliśmy wielu pracowników w rozliczne rejony kraju, a 
nawet do rejonów Północno-Wschodnich Chin. Wówczas to setki dzieci 
poległych rewolucjonistów wróciły do kraju także z Chin. Powracali do 
Ojczyzny także niektórzy towarzysze, będący dziś członkami Biura 
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Politycznego KC naszej Partii. Był wśród nich towarzysz Rim Czhun Czhu, 
który przywiózł te dzieci do kraju. 

Niektóre dzieci, które żyły ze sprzedaży barwników lub papierosów, 
powróciły do domu na własnych nogach, z własnej woli, gdy tylko 
dowiedziały się, że w Mangyongde ma być otwarta rewolucyjna szkoła. Byli 
wśród nich potomkowie ludzi, służących w Armii Niepodległości, dzieci 
patriotów, którzy umierali, walcząc przeciwko Japończykom, jako 
członkowie takich organizacji, jak związki zawodowe i związki chłopskie. 

Nigdzie jednak nie natrafiono na ślad Kon Guk Ok. 
Każdorazowo, gdy wyjeżdżałem w różne rejony prowincji Północny 

Phenian, dopytywałem się, czy ktoś coś wie o losach rodziny nieżyjącego 
Kong Yonga, prosiłem miejscowych ludzi, aby starali się ją odszukać. Ilekroć 
odwiedzam tę uczelnie i jestem wśród jej uczniów z okazji świąt i widzę, jak 
radośnie tańczą i śpiewają, wówczas natychmiast w zwierciadle mej pamięci 
pojawia się, jak żywe, oblicze żony Kong Yonga i maleńkiej córeczki Kong 
Guk Ok. Żona Kong Yonga przychodziła do nas do domu przy ulicy 
Sonanmun w słomianych łapciach na nogach, mając na głowie zawiązaną w 
chustce dziką roślinność jadalną. Na plecach matki spoczywała jej maleńka 
córeczka, oblizywała koniuszkiem języka swą piąstkę. A wówczas serce moje 
coś rozdzierało na strzępy. 

Dopiero w 1967 roku znalazłem ją, Kong Guk Ok. Wtedy matki jej nie 
było już wśród żywych. Gdyby jej matka wiedziała o tym, że Kim Ir Sen - to 
Kim Song Dżu, natychmiast by do mnie przyszła. Ale ona nie wiedziała kto 
to taki: Kim Ir Sen. A przy tym, władza była w rękach partii komunistycznej, 
a przecież jej mąż służył w Armii Niepodległości i - być może - miała 
wątpliwości, czy nie zaczną na nią patrzeć innym okiem. 
Najprawdopodobniej nie opowiedziała swojej córce o tym, czym zajmował 
się jej ojciec. 

Jak tylko udało się odnaleźć córkę Kong Yonga - Kong Guk Ok, 
skierowaliśmy ją do Wyższej Szkoły Partyjnej. Po jej ukończeniu pracowała 
w Komitecie Miejskim partii w Phenianie, później zaś w Muzeum przy 
Ministerstwie Kolei. Obecnie przeszła na emeryturę i odpoczywa w domu. 

Kim Bo An z Gyuchu - podobnie jak Hyon Ha Dżuk - należał do 
przyjaciół mego ojca. Był on dowódcą Kompanii w Armii Niepodległości. 

Ubolewał nad tym, że odwiedzam tylko Hyon Ha Dżuka, do niego zaś nie 
zaglądam. Podczas odwiedzin u niego moich współtowarzyszy, Kim Bo An 
wspominał, że stosunki między nim a Kim Hyong Dżikiem były czymś 

 168



niezwykłym, i że on sam również w sposób niezwykły odnosi się do Song 
Dżu. Dlaczego więc Song Dżu omija go? 

Gdy się o tym dowiedziałem, już za każdym razem - ilekroć bawiłem w 
Guyuchu - obowiązkowo go odwiedzałem. 

Po otwarciu własnej apteki, Kim Bo An część uzyskanych z niej 
dochodów ofiarowywał na fundusz pomocy dla samgwańgskiej szkoły, która 
nam podlegała. Jako wielki entuzjasta idei krzewienia oświaty, poświęcał 
wiele energii sprawom wychowania i oświaty młodzieży i dzieci. Ilekroć 
zapraszany był przez nas do wygłoszenia odczytów w samgwańgskiej szkole, 
z zadowoleniem przyjmował zawsze nasze propozycje. 

Kim Bo An ze smutkiem utyskiwał: - Ludzie z Gyuchu nie umieją nawet 
policzyć pieniędzy, czy z takimi nieukami można wywalczyć niepodległość? 

Ludzie, żyjący w obecnych czasach może w to nawet nie uwierzą, że 
dorośli kiedyś nie umieli liczyć pieniędzy, jednak w owych odległych 
czasach wśród Chińczyków i uchodźców z Korei, którzy zamieszkiwali w 
prowincji Kirinu, można było spotkać nieświadomych tego, jak należy radzić 
sobie z rachowaniem pieniędzy. W obiegu było wtedy wiele pieniędzy, różnej 
jakości i wartości. W prowincji puszczano w obieg własne pieniądze, w 
powiecie inne, a przy tym trafiały do obiegu kirińskie guante, mukdeńskie 
dajany, kirińskie sjaodajany i jeszcze jakieś tam indajany. Każda moneta 
miała swoją wartość. Dlatego, kto nie miał wykształcenia, na bazarze nie 
mógł poradzić sobie w tym bezliku różnych pieniędzy. 

Staraliśmy się zwoływać chłopów do naszej wieczorowej szkoły i na 
lekcjach arytmetyki uczyliśmy ich rozpoznawania i liczenia pieniędzy. 

I oto te nieuki, z których - patrząc z boku - można było sobie podrwiwać z 
powodu ich bezradności przy liczeniu pieniędzy, zaczęły swobodnie 
rozwiązywać zadania z zakresu czterech podstawowych działań 
arytmetycznych. Przekonawszy się o tym na własne oczy, Kim Bo An wołał, 
nie pozbawionym ironii tonem zadowolenia: - Oto do czego doszło! 
Koreańczycy, ogólnie rzecz biorąc, to bardzo mądry naród! Aż przyjemnie 
patrzeć, jak nieuki stają się teraz uczonymi! Przychodził rzucić okiem od 
czasu do czasu na wieczorową szkołę, bywał także na lekcjach w 
samgwańgskiej szkole. 

Trzeba stwierdzić, iż uczący się w starszych klasach sathgwańgskiej 
szkoły wszyscy, bez wyjątku, byli mądrymi i utalentowanymi. Spośród nich 
do chwili obecnej pozostają w mojej pamięci w szczególności: Riu Czhun 
Gyong i Hwang Sun Sin. 
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Obie rekomendowane były do nauki w szkole przez rewolucyjne 
organizacje z Kałunu. Riu Yong Son - ojciec Riu Czhun Gyong był 
nauczycielem w czinmyońgskiej szkole. Udzielał nam wielkiej pomocy w 
pracy rewolucyjnej. W owym czasie Riu Czhun Gyong i Hwang Sun Sin 
miały nie więcej, jak po 14-15 lat. 

Ilekroć wracaliśmy z Gyuchu do Kałunu lub do Kirinu, prosiliśmy je, aby 
zajęły się przeszmuglowaniem naszej broni. Chińska soldateska z reguły nie 
rewidowała tak skrupulatnie kobiet. 

Obie one zawsze z niezmierną sumiennością spełniały nasze prośby. 
Mając ukrytą pod spódnicami broń, postępowały za nami w pewnej 
odległości, może 50 metrów. Po drodze soldateska chińska niejednokrotnie 
rewidowała nas, lecz na nie żadnej uwagi nie zwracała i przepuszczała je. 

Hwang Sun Sin po wyzwoleniu Ojczyzny powróciła do kraju i zajęła się 
pracą w rolnictwie w swoich stronach rodzinnych. Pracowała nad podziw, jak 
w czasach gdy była członkinią Dziecięcych Ekspedycji, zasłynęła, jako 
mistrzyni bogatych zbiorów. Całe swoje życie przeżyła z godnością, otoczona 
miłością i szacunkiem ludzi. W okresie powojennym przez pewien czas była 
deputowaną do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRL-D. 

Riu Czhun Gyong żyła w Mandżurii, wędrując i podróżując po różnych 
miastach. Pragnąc spędzić ostatnie lata życia w Ojczyźnie, podobnie, jak Li 
Gwan Rin, wróciła do kraju w 1979 roku. 

Jeśli by powróciła, tak jak Hwang Sun Sin, za młodu, to zapewne stałaby 
się znaną działaczką, przeżyłaby resztę życia bardziej twórczo, z satysfakcją, 
jaką przynosi praca spełniana w imię narodu i społeczeństwa. W latach nauki 
w samgwańgskiej szkole Riu Czhun Gyong słynęła ze znakomitych talentów. 
Rodziło to nadzieję na przyszłość jako pisarki i mówczyni. Była dziewczyną 
o wybitnej umysłowości. 

Kiedy czyniliśmy przygotowania do utworzenia oddziałów partyzanckich 
w Antu, napisała do mnie, wyrażając pragnienie kontynuowania walki. 
Byliśmy bardzo zaaferowani planami prowadzenia otwartej walki zbrojnej, a 
przy tym wydawało mi się, że trudno byłoby kobiecie dorównać mężczyznom 
w takiej walce, więc zaniedbałem udzielenia jej odpowiedzi. 

Okazało się, że mimo, iż sami głosiliśmy zrównanie w prawach kobiet z 
mężczyznami, to jednak nie traktowaliśmy kobiet, jako równie dobrych, jak 
mężczyźni w rzemiośle żołnierskim. 

Gdyby powróciła do kraju w wieku około 50 lat, zapewnilibyśmy jej 
wykształcenie i mogłaby jeszcze wziąć aktywny udział w życiu społecznym. 
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Kierowaliśmy się następującą zasadą: jeśli odnajdywali się ludzie, którzy 
w minionych latach byli czynnie zaangażowani w walce rewolucyjnej lub 
byli w jakikolwiek inny sposób z nią związani, niezależnie od tego, ile 
aktualnie mieli lat, nawet, gdy byli w wieku zaawansowanym, to należało ich 
skierować na studia, stworzyć im odpowiednie miejsca pracy, aby mogli 
zająć się działalnością polityczną. Jakkolwiek byliby tacy ludzie uzdolnieni i 
użyteczni, jako indywidualne jednostki, to zarazem skazani byliby na 
niewiedzę o świecie, a ich zdolności rozumowania ulegałyby deprecjacji, zaś 
ich światopogląd po prostu by rdzewiał, jeśliby w oderwaniu od działalności 
społecznej chcieli zamknąć się tylko w ciasnych ramach życia rodzinnego. 

Po wyzwoleniu kraju niemało weteranów rewolucji i ludzi, którzy 
bezpośrednio związani byli z walką rewolucyjną, nie awansowano na 
odpowiedzialne stanowiska. Wtedy ci ludzie pozostawali w cieniu. 
Frakcjoniści przez długie lata nie rekomendowali ich na ważniejsze 
stanowiska, wysuwając argument, jakoby weterani antyjapońskiej rewolucji - 
choć mają wprawdzie doświadczenie przeszłości – są jakoby "ciemniakami" i 
do niczego się nie nadają. Wszelako, jeśli oni rzeczywiście są "ciemniakami", 
to należałoby ich skierować do szkół, aby się uczyli, wytrwale ich kształcić, 
aby mogli stanąć na własnych nogach. A jednak frakcjoniści odsuwali ich na 
"boczny tor" i przymykali na nich oczy. 

Oto główna przyczyna następujących, podjętych przez nas przedsięwzięć: 
jeśli zostaną odnalezione dzieci poległych rewolucjonistów, bądź ludzi, 
związanych bezpośrednio z naszą rewolucyjną walką, to należy je kierować 
na studia do Wyższej Szkoły Partyjnej lub do Akademii Gospodarki 
Narodowej, a następnie, jako absolwenci tych szkół - zgodnie z 
przygotowaniem i kierunkiem ukończonych studiów - powinni zajmować 
różne kierownicze stanowiska. 

Jeśli ktoś się nie uczy i nie uczestniczy w działalności organizacyjnej, to 
wówczas, choćby nim był weteran rewolucji, może znaleźć się za burtą 
czasów. 

W wyniku realizacji tak pojmowanego procesu, weterani rewolucji i 
dzieci poległych rewolucjonistów oraz osób, mających swój współudział w 
naszej antyjapońskiej rewolucji, wyrastali na uzdolnionych ludzi, znakomicie 
sprawdzających się w pracy na kierowniczych stanowiskach partii i państwa 
oraz na wybitnych działaczy społecznych. 

Jednym z takich ludzi był Mun Czho Yang z Wujiazi. Gdy pracował jako 
szef wydziału organizacyjnego w Antyimperialistycznym Związku 
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Młodzieży, pomagał nam w bardzo poważnym stopniu wraz z Pen Dal H 
wanem, Czhe 11 Czhonem, Li Mong Rinem i Kim He Sanem. 
Współpracował z nami z pełnym entuzjazmem, pisując artykuły, wygłaszając 
przemówienia, tworząc masowe organizacje. Jeśli dobrze pamiętam, 
większość zebrań odbywała się w jego domu. W czasie mojego pobytu w 
Wujiazi sprawiłem zapewne wiele kłopotów rodzinom Mun Si Czhuna, 
starszego brata Mun Czho Yanga i Czhwe Ił Czhona. 

Mun Si Czhun był niezmiernie szczodrym i dobrym człowiekiem. Przez 
wiele miesięcy żywił nas, nie biorąc za to żadnego wynagrodzenia. W 
czasach, gdy rozwijaliśmy naszą działalność w Wujiazi, zabił specjalnie dla 
nas świnię, prosząc nas tylko o jedno: abyśmy za wszelką cenę przywrócili 
krajowi niepodległość. Wydaje się, jakby te zdarzenia miały miejsce dopiero 
wczoraj. Długo mieszkałem w jego domu, jadłem u niego i nocowałem. Przy 
każdym posiłku podawano do stołu piklowany czosnek. Nie sposób 
wypowiedzieć, jakim był dla mnie przysmakiem! Miał wyjątkowo oryginalny 
smak. Po wyzwoleniu kraju, kiedy doszło do spotkania mojego z córką Mun 
Si Czhuna - Mun Suk Gon, natychmiast przypomniał mi się ów marynowany 
czosnek i zaprosiłem ją do mojego domu, aby nauczyła mnie przyrządzania 
marynaty do tego czosnku. 

Wielokrotnie, gdy odwiedzam prowincjonalne miejscowości, moi 
gospodarze podają do obiadu na stół marynowany czosnek, ale trudno byłoby 
go porównać pod względem smaku z czosnkiem, jaki zajadałem wraz z 
gotowanym prosem w Wujiazi. 

Niedawno Mun Czho Yang obchodził jubileusz - osiemdziesiątą rocznicę 
urodzin. Nawiązując do współnie przeżytych lat w Wujiazi, przesłałem mu 
kwiaty i wydałem na jego czeŚĆ obiad. 

W czasie moich pobytów w Wujiazi, bywało, że nieraz po kilka tygodni 
przebywałem w domu Czwe Ił Czhona, byłego przewodniczącego 
miejscowej organizacji Antyimperialistycznego Związku Młodzieży i 
redaktora naczelnego czasopisma "Nongu". W owych czasach nazywano go 
Czwe Czhonem lub Czwe Czhan Sonem. Czwe Hyong U, pod imieniem 
którego wydany został "Krótki zarys historii koreańskiego ruchu 
rewolucyjnego za granicą" - to pseudonim, jakim posługiwał się, 
opracowując i wydając swoje prace w Seulu po wyzwoleniu kraju. 

Uważany był za najbardziej wykształconego człowieka w Wujiazi. Nie 
pisał wierszy, jak Kim Hyok, wszelako władał talentem nieprzeciętnego 
prozaika. Idąc za naszą radą podczas zamieszkiwania przez kilka lat w 
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Czangczunie, zaangażował się w podziemną działalność i pracował, jako szef 
filii redakcji "Tong-A Ilbo". Wówczas zebrał dosłownie masę materiałów na 
nasz temat, pisywał wiele znakomitych artykułów, często posyłając je do 
prasy. 

Czwe Il Czhon znajdował się w trudnej pozycji "człowieka pod 
specjalnym nadzorem", którego japoński kontrwywiad natarczywie i 
nieustępliwe śledził. Pod bramą, kierowanej przez niego filii redakcji "Tong 
A Ilbo", niemal codziennie "dyżurowali" japońscy żandarmi i szpicle w 
czujnym oczekiwaniu na każdy jego krok. Wrogowie zaczęli zwracać na 
niego uwagę, ponieważ również w Czangczunie kontynuował pracę z 
młodzieżą i utrzymywał bliskie kontakty z działającymi w kraju kręgami 
ludzi, znanych ze swych patriotycznych poglądów, częstokroć rozwijał także 
akcje propagandowe, poświęcone naszej działalności. Od czasu, gdy 
podjęliśmy we Wschodniej Mandżurii walkę zbrojną, rekomendował on do 
anty japońskich oddziałów partyzanckich kilku aktywistów młodego 
pokolenia, którzy swoje przygotowanie zdobyli w szeregach AZM. 
Autentyzm, z jakim przedstawił narodowo-wyzwoleńczą walkę 
Koreańczyków w Mandżurii w "Krótkim zarysie historii koreańskiego ruchu 
rewolucyjnego za granicą", a także błyskotliwy i nacechowany pasją styl jego 
pisarstwa, w jakim ujął i przedstawił w sposób wręcz nieskazitelny i 
nienaganny różne wydarzenia, były WYrazem wypielęgnowanego w toku 
praktyki rewolucyjnej talentu. 

Gdy Czwe 11 Czhon przebywał w Szenjangu i w Pekinie, niejednokrotnie 
przyjeżdżał do Seulu, gdzie informował wybitnych działaczy kraju i 
przedstawicieli różnych warstw społecznych o sukcesach i zasługach 
bojowych, osiąganych wantyjapońskiej walce zbrojnej. Po utworzeniu Ligi 
Odrodzenia Ojczyzny, wyjaśniał im dziesięciopunktowy jej Program. W 
efekcie jego aktywności, Towarzystwo Naukowe Koreańskich 
Językoznawców oraz Ruch Etnograficzny, na czele których stał Li Gyk Ro, 
poparły całkowicie bez zastrzeżeń 10-punktawy Program Ligi Odrodzenia 
Ojczyzny i rozwinęły - zgodnie z jego duchem - walkę w obronie kultury 
narodowej i ducha narodowego. 

W okresie potęgowania się ze strony japońskiego wroga różnych form 
nękania go i prześladowań, przyjechał do Seulu, przywożąc wiele materiałów 
na temat naszej działalności i walki na rzecz niepodległości kraju, które on - 
jako szef filii redakcji "Tong-A Ilbo" - osobiście zebrał i. zgromadził podczas 
wędrówek po różnych rejonach Mandżurii. Materiały te w całości przekazał 
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Li Gyk Ro, który stał wówczas na czele Towarzystwa Naukowego 
Koreańskich Językoznawców, jak już wspomniałem o tym powyżej. 
Znajdowały się wśród nich stosy egzemplarzy czasopisma "Nongu", które 
wydawaliśmy w Wuijazi. 

Materiały te - mówił Czwe Il Czhon, zwracając się do Li Gyk Ro -mają 
nieocenioną wartość skarbu narodowego. Jestem nieustannie śledzony i 
znajduję się pod nadzorem, nie jestem więc w stanie należycie ich chronić. 
Chciałbym kiedyś, gdy kraj odzyska niezawisłość, napisać na ich podstawie 
historię. Dlatego proszę was, szanowny Li Gyk Ro, abyście troskliwie 
przechowali je do chwili, aż nadejdą lepsze czasy. Wypowiedziawszy tę 
prośbę, zostawił swe materiały i ponownie wyjechał z Seulu do Mandżurii. 

Natychmiast po wyzwoleniu kraju, Czwe n Czhon zabrał swe materiały 
od Li Gyk Ro, który - istotnie, zgodnie z jego prośbą przechował je w 
nienaruszonym stanie, i natychmiast przystąpił do pisania "Krótkiego zarysu 
historii koreańskiego ruchu rewolucyjnego za granicą". Książka ta została 
wydrukowana na regenerowanym papierze z makulatury, z widocznymi 
drobinkami piasku. Cieszyła się ogromną popularnością. Trudno byłoby 
zliczyć, ilu miała czytelników. Młoda inteligencja, specjaliści z historii i 
literatury przepisywali ją na białym papierze i z ogromnym zapałem 
zaczytywali się nią. 

Po wyzwoleniu Korei, w krwawej atmosferze, jaka zapanowała w Korei 
południowej, gdy amerykańska administracja wojskowa proklamowała 
antykomunizm i wrogość wobec Północy, jako model "polityki państwowej" 
reżimu południowo-koreańskiego, wspierając go swoimi bagnetami, Czwe II 
Czhon narysował właśnie w tym momencie karykaturę o treści anty 
japońskiej walki, która stała się natchnieniem dla młodzieży i dzieci, 
rozniecając w nich ducha antyjapońskości i antyimperializmu. Było w tym 
coś cudownego, że napisał on tak wartościową książkę, jak "Krótki zarys 
historii koreańskiego ruchu rewolucyjnego za granicą", właśnie w Seulu, 
gdzie panowały chaos i nierząd. W książce tej zawarł wszystkie wartości 
swego umysłu i ducha. 

Po wyzwoleniu kraju Czwe 11 Czhon nie zrezygnował z działalności na 
scenie politycznej Korei południowej. Zajmował ważne stanowiska, takie, jak 
szef departamentu politycznego Koreańskiej Partii Rewolucyjnej, szef 
departamentu w Komitecie Centralnym Nowej Partii Postępu, członek 
Komisji na rzecz Powitania Wodza Kim Ir Sena, członek Komitetu 
Wykonawczego Ligi na rzecz Narodowej Niezależności. Walczył także z 
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ogromnym poświęceniem w imię jedności wszystkich sił demokratycznych 
oraz zjednoczenia Północy i Południa, idąc ręka w rękę z Rio Un Hyongem, 
Hong Myong Hi i Kim Giu Sikiem. W latach Wyzwoleńczej Wojny 
Ojczyźnianej zginął w Seulu z rąk reakcji. 

"Krótki zarys historii koreańskiego ruchu rewolucyjnego za granicą" - to 
właściwie jego niedokończone dzieło. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że 
żywił postanowienie, iż po ukończeniu drugiej księgi, napisze dalej trzecią. 
Wszelako, skoro wstąpił na drogę aktywnej działalności politycznej w 
złożonej sytuacji, w jaką Korea południowa popadła po wyzwoleniu, nie 
mógł już znaleźć choć chwili czasu, dogodnego dla zrealizowania tego 
postanowienia. Plany jego się nie ziściły . Na ile mi wiadomo, w kolejnej 
księdze zamierzał wszechstronnie przedstawić naszą rewolucyjną działalność. 

Gdyby Czwe 11 Czhon pozostał wśród żywych, to z całą pewnością 
książka ta ujrzałaby światło dzienne. A wówczas pojawiłyby się interesujące 
materiały historyczne, związane. z dziejami naszej działalności rewolucyjnej. 

Wiele dni upłynęło od owych czasów. Mało żyje ludzi, którzy byliby w 
stanie przypomnieć okres prób i ciężkich chwil, w jakich zmagaliśmy się w 
antyjapońskiej rewolucyjnej walce. Coraz mniej jest też osób, które mogłyby 
dać świadectwo prawdzie o dziejach wczesnego okresu naszej działalności. 
Moja pamięć również nie jest niewyczerpana. Wiele z tego, co przeżyłem, 
także ja zapomniałem. A bywa niekiedy, że spoza mgły przeszłości trudno mi 
jest wydobyć na światło dzienne niektóre daty, czy niektóre postacie. 

Spośród ludzi, którzy okazywali nam pomoc w Południowej i w 
Środkowej Mandżurii, szczególnie silne wrażenie pozostawiła po sobie 
Czhon Gyong Suk, narzeczona Kim Ri Gaba. 

Kim Ri Gab, jako główny bohater incydentu w restauracji "Kumgang" 
(restauracji w Taesong), znalazł dla siebie miejsce na kartach "Krótkiego 
zarysu historii koreańskiego ruchu rewolucyjnego za granicą". 

Wiosną 1930 roku policjanci z japońskiego konsu1tatu, udający w 
przebraniu Chińczyków, wdarli się do domu O Sang Hona (O Czhun Ja) przy 
ulicy Fusince w Kirinie. Barbarzyńcy zakneblowali Kim Ri Gabowi usta i, po 
związaniu mu rąk i nóg, wywieźli do Czangczunu. 

W następstwie procesu sądowego, skazany został na dziewięć lat 
więzienia i odstawiony do Daljanu. 

Rodzicie Czhon Gyong Suk, przeciwni byli związkowi małżeńskiemu 
swej córki z takim rewolucjonistą, jak Kim Ri Gab, wszelako ona - na 
przekór ich woli - zdecydowała się porzucić dom rodzinny i pojechała za 
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ukochanym do Da1janu. Miała wówczas może 18-19 lat. Zaczęła pracować w 
fabryce tekstylnej, stanęła w niej na czele organizacji Komunistycznego 
Związku Młodzieży i z pełnym od daniem pomagała pozostającemu za 
murami więzienia Kim Ri Gabowi. 

Opowiadał mi o tym Tong Dżang y ong, który pracował wówczas w 
charakterze sekretarza Wschodnio-Mandżurskiego Specjalnego Komitetu. W 
czasie prowadzenia przezeń działalności podziemnej w Daljanie widywał się 
z Chon Gyong Suk, Ujęła go płomienna, szczera miłość dziewczyny do 
rewolucjonisty. Mówił on: - po spotkaniu z nią mogłem się przekonać, że 
kobieta koreańska zdolna jest do żarliwej, bezgranicznej wierności, posiada w 
sobie nieugiętą, niezłomną wolę. 

Słuchając tego, byłem wzruszony szlachetnością jej charakteru. I tym 
razem odżył w mojej pamięci obraz tej dziewczyny. Pamiętam, że kiedy 
przybyłem do Wancyńmynu na Zjazd Młodzieży Federacji Południowej 
Mandżurii, gościła mnie kolacją i wspomniała o terrorystycznym planie 
ugrupowania Kukminbu. Uznałem wówczas Kim Ri Gaba za prawdziwego 
szczęściarza. 

Nie byłoby końca opowiadaniom o tych wszystkich, licznych ludziach, 
którzy wyświadczyli mi tyle wszelakiego dobra: gotowali nam kaszę, zbierali 
grosik do grosika, pieniądze i przekazywali je nam na opłacanie nauki, 
podróży, kiedy my - komuniści nowego pokolenia przemierzaliśmy rozległe 
obszary ziemi mandżurskiej, ożywieni pragnieniem ratowania narodu. 

Trudno byłoby nawet zliczyć tych wszystkich ludzi, o których do tej pory 
nic nie wiadomo: gdzie żyją, i czy jeszcze żyją. Gdyby pojawili się choćby 
teraz, byłoby mi lżej, tak jakbym zrzucił ze swoich pleców wielki ciężar. 
Jakby to było dobrze, jeśli bym mógł ugościć ich choć jeden tylko raz, 
jeślibyśmy mogli wspólnie podzielić się nagromadzonymi w ciągu kilku 
dziesięcioleci najdroższymi sercu wspomnieniami! 

Zresztą wątpliwe, czy tym sposobem mógłbym odwdzięczyć się im za ich 
wysiłki i wszelkie dobro, usługi, jakie nam świadczyli, za szczerość i oddanie, 
jakie mi w minionych latach okazywali. 

Myślę, że czynienie życia narodu jeszcze bardziej obogaconym, 
zapewnianie ludziom jeszcze większej szczęśliwości i pomyślności, 
doprowadzenie do zwycięskiego końca rewolucji, rozpoczętej przecież dzięki 
poparciu całego narodu - to powinno być najwyższą odpłatą i darem z naszej 
strony dla nich. Nie dokonując takiej odpłaty, nikt spośród komunistów nie 
ma prawa mówić, że wypełnił swój obowiązek wobec narodu. 
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l. Ziemia w agonii 
 
Wicher białego terroru, rozszalały w związku z Powstaniami 30 Maja i 1 

Sierpnia, zaczął u progu roku 1931 z narastającą siłą potężnieć i ogarniać 
bezkresne ziemie Mandżurii. Wrogowie, wszędy dokoła, urządzali krwawe 
jatki, aby wyplenić siły rewolucyjne, jakie koreańscy komuniści i patrioci - 
kosztem ogromnych wysiłków - przygotowywali w ciągu wielu lat. 

.Kiedy zjawiłem się we Wschodniej Mandżurii, zastałem sytuację 
bardziej napiętą niż w Południowej i Środkowej Mandżurii. Zgubne 
następstwa obu powstań tu przybrały wymiar nieludzkich zniszczeń. Kiedy u 
Wrót Nańmyn w Dunhua zobaczyłem głowy powstańców, zatknięte na 
tyczkach, mogłem sobie wyobrazić, jak bezlitosnym torturom poddawali 
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wrogowie siły rewolucyjne. 
Nawet po Powstaniu 30 Maja i 1 Sierpnia, frakcjoniści i służalcy, 

zarażeni dogmatyzmem i drobnoburżuazyjnym heroizmem, inscenizowali 
bunty i rozruchy z okazji rocznic rozmaitych powstań, Dnia Poniżenia 
Narodowego, Rewolucji Październikowej, powstania w Kangdżu i innych 
znanych dat. Tego rodzaju bunty powtarzały się setki razy. Dochodziło do 
nich pod pretekstem, jakoby, obowiązku społecznego uczczenia jakiegoś tam 
pamiętnego dnia, a to dnia obrony plonów, a to dnia wystąpień przeciwko 
szantażowi itd. Działania takie jedynie tylko judziły wrogów do przedłużania 
terroru z roku na rok. 

W toku tych represji doszło do rozbicia prawie wszystkich organizacji 
rewolucyjnych w Jiandao, do aresztowania i skazywania na śmierć nawet 
ludzi, którzy pośpieszyli z pomocą żywnościową dla powstańców, nie 
wspominając już o losie, jaki zgotowany został aktywistom, walczącym w 
pierwszych szeregach powstańczych. Nie małe straty poniosły także, 
założone rok wcześniej przez nas, organizacje, skierowane do rejonów, 
położonych w basenie rzeki Tuman. 

Część spośród uczestników powstania złożyła broń i skapitulowała przed 
wrogiem, inni odeszli z organizacji rewolucyjnych. Kiedy wstępowałem do 
różnych wsi w poszukiwaniu organizacji, które zeszły do podziemia, 
niektórzy ludzie nie chcieli nic do mnie mówić, tylko spoglądali z 
przeraźliwym strachem na twarzy. Inni zdolni byli wypowiedzieć wyłącznie 
słowa: - Partia Komunistyczna doprowadziła do zrujnowania Jiandao. Cały 
obszar Jiandao zamieniony w morze krwi, w morze ognia. Oto rezultat 
bezsensownych działań partii komunistycznej. Zginiesz z całą rodziną, jeśli 
będziesz tańczyć tak, jak ci zagrają ludzie z partii komunistycznej. 

Hurtem i ogólnikowo ostrzegano się wzajemnie i zarazem odrzucano 
komunistów, niezależnie od tego, do jakiej organizacji lub do jakiego 
ugrupowania należą. 

Kiedy znalazłem się w Myongjuegou, Li Czhong San, członek 
Wencjuńskiego Komitetu Partii Komunistycznej, opowiedział mi o mękach, 
jakich doświadczył po powstaniu. 

- Ci, co na górze decydują o wszystkim, domagają się od nas, abyśmy 
wchodzili w gąszcz mas, żeby tworzyć nowe organizacje i umacniać ich 
wpływy. Wszelako, mówiąc szczerze, teraz nie bardzo komuś chce się z 
kimkolwiek spotykać i rozmawiać. Po prostu: brak u kogokolwiek odwagi ku 
temu. Ludzie, którzy odnosili się do mnie z szacunkiem, jako do 
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rewolucjonisty, a nawet ci, których rekomendowałem do organizacji, od paru 
już miesięcy unikają spotkań ze mną. Czy w takich warunkach można 
prowadzić rewolucję? Burza powstańcza przetaczała się nad nami 
kilkakrotnie, a w jej wyniku psują się nastroje mieszkańców Jiandao. 
Niekiedy wydaje mi się wręcz, iż byłoby człowiekowi lepiej na duszy, gdyby 
zrezygnował z walki rewolucyjnej, zajął się czymkolwiek, by jako tako 
przewegetować, niźli żyć w takich warunkach. Wtedy zyskałoby się 
przynajmniej spokój wewnętrzny. Ale łatwiej jest coś powiedzieć, niż tak 
zrobić. Czy rewolucjonista może wyrzec się swego elementarnego, 
podstawowego celu, w imię którego gotów był oddać nawet swoje życie? I co 
dalej? W każdym bądź razie, muszą być jakieś drogi wyjścia z tej sytuacji. 
Co do mnie - nie wiem, co należałoby zrobić. W obecnym położeniu 
odczuwam wzburzenie wewnętrzne i dezorientację - zakończył swoje 
refleksje. 

Męki, jakie przeżywał Li Czhong San były także moimi mękami. 
Podobne męczarnie były udziałem wszystkich rewolucjonistów w Jiandao na 
przełomie lat 1930-1931. Szczere przyznanie się do tego ze strony tak 
szlachetnego i małomównego, ważącego zawsze słowa weterana rewolucji, 
jak Li Czhong San, świadczyło, jak ciężka i sroga była sytuacja. 

Oczywiście, Li Czhong San nie odwrócił się - w połowie drogi - plecami 
do rewolucji. Spotkałem się z nim później jeszcze w Antu. Powiedział, że 
kiedy ja byłem w rozjazdach po rozlicznych wsiach, położonych w basenie 
rzeki Tuman, on przeniesiony został do obwodowego Komitetu Partii w Antu. 
Teraz wydawał mi się bardziej pokrzepiony na duchu, niż podczas spotkań w 
Wenszenlancy. 

Li Czhong San powiedział, że obecnie wszystko idzie dobrze. 
- Okres koszmaru minął! - dodał. 
Tak lakonicznie określił zmiany, jakie dokonały się w jego życiu. Oblicze 

jego pojaśniało, nie było na nim nawet cienia tej rozpaczy i znękania z 
czasów, gdy użalał się, iż ludzie stronią od niego. 

Ale, gdy spotkałem się z Li Czhong Sanem w Wenszenlancy, 
rewolucjoniści Mandżurii wciąż jeszcze odczuwali smak białego terroru i 
przeżywali udręki z powodu świadomości bycia odtrąconym przez naród. 

Czułem, że jestem dotknięty podobnym strapieniem. A ponadto wtedy 
mianowicie zaczął się dla mnie trudny okres. Cierpiałem, nie dojadając. Jako 
pożywienie służyła mi zupa kukurydziana i "kimczi" z sarepskiej gorczycy. 
Nocowałem w cudzym domu, w izdebce panowało zimno nie do zniesienia, a 
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pod głową zamiast poduszki miałem drewniany wałek. Głód stanowił na-
jwiększą udrękę, jakiej doświadczaliśmy wówczas. Mówiąc otwarcie, 
straszliwy głód i zimno nie odstępowały nas w czasie całego pobytu w 
Jiandao. 

Przezimowałem w jednym ubraniu, bez waciaka i zawsze drżałem z 
zimna, bardziej od wszystkich. W domu nie było czym się okryć, kładłem się 
spać na gołej podłodze, nie rozbierając się. Ale w mieszkaniu Li Czhong 
Sana również nie było żadnego okrycia, czy poduszki. Tu także musiałem 
nocować w jedynym ubraniu, a w żaden sposób nie mogłem zasnąć od wręcz 
wściekłego zimna. 

O mękach tej nocy nie mogłem zapomnieć i pewnego razu 
opowiedziałem o tym matce w Antu. Po wysłuchaniu mnie, uszyła mi po paru 
dniach dużą bluzę na wacie, taką, jaką zwykle noszą woźnice. Chodziłem w 
tym waciaku i gdy nocowałem w domu, gdzie nie było choćby koca, 
sypiałem, zwinąwszy się w kłębek, okryty tą bluzą z podłożonym pod głową 
drewnianym wałkiem, owiniętym w ręcznik. 

Wszelako, takie udręki można jeszcze było ścierpieć. Wiosną tegoż roku 
w Jiandao, nie byłem w stanie przespać spokojnie chociażby jednej nocy. 
Bywało często, że położyłem się spać, z głodu i od zimna wszelki sen 
odchodził. A przy tym nie dawała spokoju myśl o zabitych towarzyszach, o 
rozbitych organizacjach. 

Męczyła mnie również rozpacz i poczucie osamotnienia z powodu 
zobojętnienia narodu wobec nas. Jak można zasnąć ze świadomością 
odtrącenia przez lud? Jak można leżeć w zimnym pokoju, z podłożonymi pod 
głową rękami, gdy przed oczyma przemykają oblicza ludzi, którzy odnoszą 
się do nas z nieufnością?... 

Właściwie, już od dawna z Jiandao wiązaliśmy wielkie nadzieje. Rejon 
Jancy znajdował się pod silnymi wpływami frakcjonistów, pozostałe jednak 
miejscowości Jiandao w zasadzie nie były zbyt mocno dotknięte tą zaraźliwą 
infekcją. Stwarzało to dogodne warunki do tego, by w miejscach takich udało 
się szybko wychować plejadę komunistów nowego pokolenia i podjąć dzieło 
rewolucji na nowo. Na przestrzeni wielu lat nasi towarzysze prowadzili 
nieustanne, staranne przygotowania do zorganizowania w tym rejonie 
antyjapońskiej rewolucji zupełnie nowego typu i skierowania jej w nowy, 
doskonalszy etap rozwoju. 

Jednakże w wyniku dwóch powstań, ów wielki wysiłek został w 
poważnym stopniu zniweczony. Siłom lewackim udało się na pewien czas 
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otumanić masy przy użyciu ultrarewolucyjnych frazesów i haseł. Jednak 
następstwa tego okazały się bardzo zgubne i niszczycielskie. Myślałem, że 
nie bez powodu mówiło się, iż lewackie odchylenie i jego odwrotność: 
prawicowe odchylenie - to dwie różne strony tej samej podszewki. 

Postanowiliśmy zatem wszelkie inne sprawy odłożyć na dalszy plan i nie 
tracąc ani chwili, udaliśmy się do Jiandao z jedynym zamiarem naprawienia 
szkód, wyrządzonych przez lewackie odchylenie oraz podjęcia forsownych 
przygotowań do jak najrychlejszego przejścia w etap walki zbrojnej 

Przybyliśmy do Jiandao z wielkimi nadziejami, a tutaj nieludzkie 
zniszczenia były ponad wszelkie nasze wyobrażenia. W dodatku stało się 
widoczne, że mieszkańcy nie dowierzają rewolucjonistom i unikają ich. 
Wywołało to w mym sercu ostry ból. 

Czyż może coś bardziej napawać smutkiem bojownika, walczącego o 
swój lud, niż świadomość odrzucenia go przez ten lud -lud, z którego został 
zrodzony? Nie ma chyba prawa uważać się za żywego ten rewolucjonista, 
który chociażby na jeden dzień pozbawi się zaufania ze strony narodu i nie 
cieszy się jego poparciem. Kiedy masy powszechnie odtrącały 
rewolucjonistów, nie zwracając uwagi na ich przynależność organizacyjną, 
nasze serca zadręczały ponure myśli, że powstanie zdyskredytowało 
komunistów, zepchnęło masy na pozycje nieufności wobec swych 
przywódców i zmusiło je do odchodzenia ze swoich organizacji, zrodziło 
wreszcie rozdarcie i niezrozumienie między narodem koreańskim i chińskim. 

Te okoliczności martwiły nas nade wszystko. 
Jednak, mimo to, nie siedzieliśmy z założonymi rękami, opadając w 

rozpacz i zamartwiając się. Jeśli rewolucjonista nie napotyka na swej drodze 
trudności, to czy sprawę, której służy nazwać można rewolucją? W takich 
właśnie trudnych momentach rewolucjonista w sposób szczególny musi być 
powołany do tego, by zmobilizować się duchowo i z uporem, konsekwentnie 
przełamywać z nieugiętą wolą wszelkie trudności. 

Tak więc w 1931 roku podjęliśmy ambitną pracę nad likwidacją 
następstw Powstania 30 Maja. Następstwa te były w rzeczywistości pierwszą 
przeszkodą na drodze wcielenia w życie kursu, wytyczonego podczas narady 
w Kałunie. Bez ich jak najrychlejszego usunięcia, bez odbudowy 
rewolucyjnych szeregów, nie można było wyprowadzić rewolucji z kryzysu i 
doprowadzić do dalszego rozwoju. 

Udając się do Wschodniej Mandżurii po naradzie w Wujiazi, postawiłem 
przed sobą i przed towarzyszami dwa zadania. 
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Pierwsze zadanie - to przeanalizowanie skutków Powstania 30 Maja. 
Pomimo, że to nie my zaplanowaliśmy to powstanie i nie my kierowaliśmy 
tym powstaniem, to jednak uznaliśmy za niezbędne przeprowadzenie 
naukowej i ścisłej analizy oraz podsumowanie jego przyczyn i następstw we 
wszystkich aspektach. 

Powstanie doznawało klęski jedna za drugą, a mimo to, we Wschodniej 
Mandżurii wciąż utrzymywali swoje pozycje fanatyczni zwolennicy terroru i 
stronnicy linii Li Lip-sana, pobudzali masy do wyzutych z rozsądku dalszych 
aktów gwałtownej przemocy. 

Linia Li Lip-sana, ujęta w haśle: Najpierw zwycięstwo w jednej lub w 
kilku prowincjach!, była dogmatyczną trawestacją leninowskiej tezy o 
możliwości zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w jednym, oddzielnym 
kraju. Podejście takie odegrało rolę silnego katalizatora, popychającego masy 
do powstania. 

Linia ta została nakreślona przez człowieka, który przejął w swoje ręce 
realną władzę w chińskiej partii i narzucił ją kanałami organizacyjnymi. W 
związku z tym ludzie kierowali się nią przez długi czas, dopóki Li Lip-san nie 
został odsunięty od zajmowanych przez siebie stanowisk partyjnych i dopóki 
linia ta nie została potępiona, jako lewacko-awanturnicza orientacja. 

Pomimo goryczy, spowodowanej przez krach i klęskę, do jakich linia ta 
doprowadziła, ludzie nie potrafili się ocknąć i wyzwolić spod wpływu owej 
obleśnej chimery, która wylęgła się w umyśle Li Lip-sana. 

Właśnie ścisła analiza następstw Powstania 30 Maja powinna była pomóc 
ludziom wyzwolić się od tej chimery. Postanowiliśmy, że bilans tego 
powstania winien stać się biciem w dzwon alarmowy, który poderwie ludzi 
do walki z karierowiczostwem, żądzą zaszczytów i wygórowanymi 
ambicjami, a także drobnoburżuazyjnym heroizmem frakcjonistów i 
służalców. 

Uważałem również, że ocena wyników powstania stanie się swego 
rodzaju momentem zwrotnym o znaczeniu historycznym. Pozwoli bowiem 
rewolucjonistom Mandżurii uświadomić sobie i przyswoić opartą na 
naukowych przesłankach taktykę i strategię działania oraz prawidłową 
metodę sprawowania kierowniczej roli wśród mas. 

Drugie zadanie - to nakreślenie prawidłowej linii organizacyjnej, dzięki 
której możliwe stanie się zjednoczenie szerokich mas i uczynienie z nich 
jednolitej siły politycznej, a także zapoznanie komunistów nowego pokolenia 
z tą linią. 
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Komuniści w Jiandao nie mieli takiej jasno sprecyzowanej, prawidłowej 
linii organizacyjnej, która mogłaby im posłużyć, jako rodzaj wytycznej w 
kierowaniu ich działalnością, mającą prowadzić do odtworzenia i 
uporządkowania rozbitych organizacji, umacniania i rozszerzania ich 
wpływów. 

Frakcjoniści i służalcy, działający we Wschodniej Mandżurii, dopuścili 
się poważnych lewackich błędów także w dziedzinie pracy organizacyjnej 
wśród mas. Przyjmowali do swojej organizacji wyłącznie tylko biedotę 
wiejską, pracowników najemnych i robotników, głosząc "teorię klasowej 
rewolucji". Wszystkie pozostałe warstwy społeczeństwa traktowali, jako nie 
mogące mieć cokolwiek wspólnego z rewolucją. Dlatego ludzie nie należący 
do organizacji z oburzeniem mawiali: - Oto, czym jest komunizm! Dobrała 
się żałosna szajka szubrawców i szumowin, a wszystkich innych odpychają, 
Taki właśnie jest komunizm! 

Co trzeba było zrobić, aby położyć kres istnieniu tendencji, 
umożliwiającej funkcjonowanie owej zamkniętej kasty i doprowadzić do 
zespolenia w jedną nierozerwalną całość rozlicznych warstw sił 
patriotycznych? 

Przede wszystkim należało przezwyciężyć postawy służalczości i 
odchylenie dogmatyzmu, nosiciele których, trzymali się kurczowo tylko 
stanowiska, jakie zajmowali klasycy lub naśladowali doświadczenia innego 
kraju. Należało także nakreślić prawidłową linię organizacyjną, której celem 
powinno być zjednoczenie wszystkich patriotycznych sił i - możliwie jak 
najrychlej - zacząć ją w praktyce realizować. 

Śpieszyłem więc do Wschodniej Mandżurii po zdefiniowaniu tych zadań, 
jako celu na pierwszym etapie mojej pracy w Jiandao. Po pokierowaniu 
pracami masowych organizacji w Guyuchu, skierowaliśmy się wraz z Riu 
Bong Hwa i Czwe Dyk Yongem w kierunku Czangczunu. Tu zostałem 
aresztowany przez funkcjonariuszy reakcyjnej soldateski, na skutek donosu 
prowokatora. W owym czasie soldateska zaciekle śledziła naszą działalność. 
Miała ona również - podobnie, jak policja japońska - niezły węch. Udało jej 
się nawet rozgryźć, że udajemy się do Wschodniej Mandżurii w celu 
poczynienia przygotowań do rozpoczęcia walki zbrojnej. 

Soldateska, poznawszy, że Guyuchu stanowi ważną bazę działalności 
komunistów koreańskich w centralnej części Mandżurii, nasłała do tej wsi 
specjalnego inspektora z urzędu powiatowego w Hunie, którego zadaniem 
było śledzenie nas i informowanie o każdym naszym kroku. 
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W Guyuchu mieszkał pewien obszarnik chiński, nazwiskiem Li Czu1ju, 
który prowadził tajne rozpoznanie naszej działalności i był w bezpośrednim 
kontakcie ze skierowanym tu inspektorem z powiatu. 

Właśnie nie kto inny, tylko Li doniósł, że z Guyuchu kierujemy się w 
kierunku Czangczunu. Zostaliśmy w trybie natychmiastowym aresztowani w 
Danańtunie przez patrol korpusu ochrony, na polecenie inspektora 
powiatowego. Przez kilka dni przesłuchiwano mnie w celi urzędu 
powiatowego, a następnie odstawiono do Czangczunu, gdzie za kratami 
spędziłem około dwudziestu dni. Takim sposobem trafiłem do więzienia po 
raz trzeci w życiu. 

Znajdował się wówczas w Czangczunie dyrektor juweńskiej średniej 
szkoły w Kirinie - Li Guanhan i wykładowca - He. Dowiedzieli się, że 
zostałem aresztowany i udali się do władz administracyjnych soldateski, 
składając w tej sprawie protest. 

- Kim Song Dżu został już zwolniony z więzienia w Kirinie, z powodu 
braku dowodów popełnienia przestępstwa uznany za niewinnego. Dlaczego 
aresztowaliście go ponownie? Chcemy złożyć za niego osobiste poręczenie - 
oświadczyli. 

Dzięki wysiłkom z ich strony, zostałem - na szczęście - wypuszczony na 
wolność. 

Myślę, że obaj moi dobroczyńcy, którzy wybawili mnie, bez wahania z 
tego niebezpiecznego położenia, uczynili to dlatego, że rozumieli, czym jest 
komunizm i sympatyzowali z nim. 

Postawa nauczycieli wywarła na mnie głębokie, niezatarte wrażenie. 
Niezmiennie okazywali mi sympatię, szczerze występowali zawsze w mojej 
obronie, do naszej sprawy odnosili się również z wielkim zrozumieniem. 

Po przybyciu do Wschodniej Mandżurii, zorganizowaliśmy przede 
wszystkim w Dunhua seminaria dla bojowników Koreańskiej Armii 
Rewolucyjnej i aktywu rewolucyjnych organizacji. 

Na seminariach tych omawialiśmy zadania w dziedzinie aktywnego 
przyśpieszania przygotowań do podjęcia walki zbrojnej, drogi ich 
urzeczywistniania, pryncypialne zagadnienia w dziedzinie zapewnienia 
jednolitego systemu kierownictwa podstawowymi organizacjami partyjnymi, 
a także problemy organizacyjne, związane z zespalaniem pozostających w 
rozsypce mas rewolucyjnych. Seminaria te można by określić, jako 
preludium, poprzedzające zimową naradę w Myongjuegou, przeprowadzoną 
w grudniu tegoż roku. 
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Po zakończeniu tych prac, kierowaliśmy pracami rewolucyjnych 
organizacji w rejonie Antu, Jandżin, Hwaryongu, Wancyngu, Czhongsongu i 
Onsongu. 

W wyniku zgłębienia sytuacji w Jiandao i w rejonie sześciu miasteczek 
powiatowych, położonych w basenie rzeki Tuman, otwarliśmy w połowie 
maja 1931 roku w Wenszenlancy, w domu Li Czhon Sana, naradę dla 
partyjnych i młodzieżowych, wywodzących się z Komunistycznego Związku 
Młodzieży, kadr kierowniczych. W historii spotkanie to nazywane jest także " 
wiosenną naradą w Myongjuegou". 

Wenszenlancy oznacza skałę, wydającą dźwięk podobny do dźwięku 
naczyń z ceramiki. Wcześniej, przed okupowaniem Mandżurii przez 
Japończyków, Myongjuegou nazywało się Wenszenlancy. Po zagarnięciu 
Mandżurii, Japończycy zbudowali w Wenszenlancy stację kolei żelaznej i 
przemianowali tę miejscowość na Myongjuegou. W następstwie tego tutejsi 
mieszkańcy zaczęli również tak ją nazywać. 

W czasach teraźniejszych Myongjuegou pełni rolę centrum powiatu Antu, 
wszelako za naszych czasów, gdy przeprowadzaliśmy tam naszą naradę, 
miejscowość ta należała do powiatu Jandżin. 

W "wiosennej naradzie w Myongjuegou" wzięło udział kilkudziesięciu 
czołowych aktywistów partyjnych i młodzieżowych z Komunistycznego 
Związku Młodzieży, a także bojowników z Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 
oraz ludzi, działających w podziemiu. Myślę, że w naradzie uczestniczyli 
wszyscy niemal znani rewolucjoniści, należący do elity młodych komunistów 
w Jiandao, w ich liczbie również Pek Czha Hon. 

Moja mowa, wygłoszona podczas narady została opublikowana pod 
tytułem: "Odrzucić lewacko - awanturniczą linię i wcielić w życie kurs 
rewolucyjno-organizacyjny". W przemówieniu nadmieniłem o dwu zadaniach, 
które nakreśliłem przed wyruszeniem do Wschodniej Mandżurii. 

Na naradzie - zgodnie z tym co było zaplanowane - w sposób dogłębny 
przeanalizowano istotę Powstania 30 Maja, wyciągnięto wnioski i nauki, 
jakie z niego płyną, nakreślono rewolucyjno-organizacyjny kurs, zgodnie z 
którym należało dążyć do trwałego zjednoczenia ludzi pracy i jak 
najściślejszego skupienia wokół nich warstw sił antyjapońskich, by tym 
samym zjednoczyć cały naród, jako jednolitą siłę polityczną. 

Podczas narady omówione zostały zadania w dziedzinie urzeczy-
wistniania organizacyjnego kursu: zagadnienie wychowania niezawodnego 
kierowniczego jądra i podniesienia jego samodzielnej roli, sprawę 
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odtwarzania i umacniania masowych organizacji, hartowania mas w 
praktycznej walce, problem umacniania wspólnej walki, przyjaźni i 
solidarności narodu koreańskiego i chińskiego. 

Jednocześnie na naradzie ustalono zasady taktyczne: przechodzenia 
stopniowo od walki na małą skalę do walki na dużą skalę, od ekonomicznej 
walki do walki politycznej oraz umiejętnego łączenia legalnych form walki z 
nielegalnymi. Podkreślono w sposób szczególny konieczność 
konsekwentnego likwidowania lewacko-awanturniczych tendencji. 

Uogólniając, można powiedzieć, że dla nas "wiosenna narada w 
Myongjuegou" w maju 1931 roku, miała na celu pozyskanie mas. Na drodze 
zdobycia mas największą przeszkodę stanowiło lewacko -awanturnicze 
odchylenie i realizowana przez nie linia. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
śmiałe natarcie na tę linię. 

Ilekroć uderzaliśmy w lewackość i ukazywaliśmy szeroką linię 
organizacyjną, uczestnicy narady udzielali nam całkowitego, pełnego 
poparcia. 

Podczas narady głos zabrało wielu ludzi. Wszystkie ich wystąpienia 
przepełnione były głębokimi treściami rewolucyjnymi. Mówcy, jak jeden 
mąż, wzywali do prowadzenia w sposób właściwy, należytych przygotowań 
do decydującego boju z japońskimi agresorami, podkreślając potrzebę 
terminowego ich zakończenia, albowiem - zdaniem wielu - do inwazji 
japońskiej na Mandżurię może dojść lada chwila. W naradzie uczestniczyli 
doświadczeni rewolucjoniści. Mówiło się o wszystkim, co mogło przynieść 
korzyść i było godne wzięcia pod rozwagę. Dzięki tej naradzie wiele się sam 
nauczyłem. 

Po naradzie, ludzie działający w podziemiu, odchodzili, jeden za drugim, 
do rejonów swego działania w Jiandao i w kraju. 

Przebywając jeszcze przez pewien czas w Myongjuegou, kierowałem 
pracami miejscowych partyjnych i masowych organizacji, potem udałem się 
do Antu. Planowałem uczynić z Antu główny ośrodek mojej działalności. 
Przebywając tam, chciałem rozwijać z tego właśnie miejsca rewolucyjną 
pracę w Jiandao i w Korei. 

Antu położone jest w rejonie górskim, z dala od kolei, magistrali 
samochodowych i miast, wśród stromo wznoszących się gór i głuchych, 
nieprzebytych lasów. Na skutek tego macki japońskich imperialistów nie 
sięgały tu zbyt głęboko. Z tego względu było to dogodne miejsce dla 
urządzenia w nim punktu łączności z organizacjami z Jandżinu, Hwaryongu, 
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Wancyngu, Hunczunu, Fuszunu, Dunhua i Huadianu, a także z rejonu sześciu 
powiatowych miasteczek oraz innych miejscowości w Korei. Istniały również 
sprzyjające warunki tworzenia i szkolenia partyzanckich oddziałów, oraz 
przyśpieszonego prowadzenia prac w dziedzinie budownictwa organizacyjno-
partyjnego. Struktura ludnościowa budziła w nas zaufanie. 

Co więcej, tu przecież, w niewielkiej już odległości wznosi się ku niebu 
najświętsza Góra Pektu. Doznaliśmy uczucia duchowej rozkoszy i 
natchnienia w obliczu wielkiej szlachetności uroczystej sylwetki tej Góry. 
Przecież ani na chwilę nie zapominaliśmy o naszej Ojczyźnie. W jasny 
pogodny dzień widniał w dali, na południowo-zachodnim krańcu niebios 
srebrzysto-biały łańcuch górski Pektu. Spoglądając na ów malowniczy obraz, 
jak z bajki, rysujący się w dali, pałaliśmy namiętnym pragnieniem 
natychmiastowego chwycenia za broń i wyzwolenia Ojczyzny. 

Chociaż już wiedzieliśmy, że nie będziemy tej walki zbrojnej 
rozpoczynać we własnym kraju, lecz na obczyźnie, to jednak naszym 
wspólnym jednoczącym nas marzeniem było oddać wystrzał z karabinu w tej 
antyjapońskiej wojnie właśnie na miejscu, gdzie widać górę Pektu. 

Już w kwietniu, po przeprowadzeniu seminariów w Dunhua, znalazłem 
się w Antu i kierowałem tam pracami masowych organizacji. 

Wówczas to matkę moją złożyła ciężka, przewlekła choroba. W owych 
czasach wiedza lekarska była ograniczona i często zacofana. Niemożliwością 
było postawienie diagnozy. Matka leczyła się różnymi leczniczymi 
wywarami, mówiąc, że odczuwa jakiś ucisk w brzuchu. 

Nie zwracała jednak uwagi na swoje cierpienia. Przejmowała się 
natomiast tym, że ja tułam się na obczyźnie, bez grosza w kieszeni. Całą 
swoją duszą angażowała się w prace Towarzystwa Kobiet. 

Kiedy po upływie dwóch miesięcy ponownie odwiedzałem matkę, nie 
opuszczał mnie niepokój o nią. Jednakże, kiedy przybyłem do Antu, miała 
jasne lico i - na przekór różnym obawom - uspokoiłem się. Matka stale 
nakłaniała mnie do tego, żebym całkowicie poświęcił się sprawie ratowania 
Ojczyzny i nie niepokoił się o rodzinę. Gdy się pojawiłem, bardzo się 
uradowała i wszelkimi sposobami starała się ukryć przede mną pełen boleści 
wyraz swej twarzy. 

Natomiast babcia, natychmiast, gdy usłyszała o moim przybyciu, 
wybiegła w skarpetkach na dwór, by mnie powitać i uścisnąć. Babcia 
przyjechała z Mangyongde do Mandżurii w tym roku, kiedy umarł ojciec i - 
odkładając powrót do rodzinnego kraju - żyła z matką w Fuszunie. Rodzinie 
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wiodło się biednie. Od rana do wieczora jadali rozcieńczoną zupę. Kiedy 
rodzina przeniosła się z Fuszunu do Antu, babcia zabrała się razem z matką. 
Tu zamieszkała w rodzinnym domu matki Y ong Sil i na przemian 
przebywała tam, bądź w naszym domu. 

Yong Sil była jedyną córką mojego wujka Hyong Gwona. 
Żona Hyong Gwona - Czhe Yon Ok, popadła w wielkie tarapaty i 

ogarnęło ją przygnębienie, gdy wujek został wtrącony do więzienia. 
Niedawno bowiem wyszła za mąż i urodziła dziecko, i oto w tym właśnie 
momencie - jak na nieszczęście - zabrali do więzienia jej męża. Z tego 
powodu była w stanie wielkiego napięcia nerwów. 

Gdy wujek Hyong Gwon skazany został na 15 lat więzienia, napisałem do 
jego żony list, w którym radziłem jej wyjść powtórnie za mąż, a dziecko 
pozostawić pod czyjąś opieką. Ona nie zastosowała się jednak do mojej rady. 

- Twoja matka nie wyszła powtórnie za mąż, mimo że mąż umarł, i 
wychowała troje dzieci, skazując się na liczne poniewierki i tułaczki. A jak ja 
mogę wyjść ponownie za mąż, kiedy mój mąż jeszcze żyje? Gdybym wyszła 
powtórnie za mąż, ileż smutku i zmartwień ściągnęłabym na głowę ojca Y 
ong Sil w więzieniu, jeśliby ta wieść dotarła do niego! Czy mogłabym 
kiedykolwiek zasnąć i jeść ze spokojem, żyjąc ze świadomością, że oddałam 
Y ong Sil pod opiekę komuś innemu? Jak mogłabym w tej sytuacji wyjść 
powtórnie za mąż? - powiedziawszy to, zażądała, abym nigdy więcej nie 
zwracał się do niej z takimi radami. Była bowiem dobrą, subtelną, obdarzoną 
wielkim charakterem kobietą. 

Po przeniesieniu się do Antu, matka odesłała żonę wujka, która mieszkała 
razem z nią, do jej rodzinnego domu w Sinłuncunie, mówiąc, że to jej 
pomoże w przywróceniu spokoju wewnętrznego. Tu zaś moja babcia, 
czasowo mieszkająca u rodziny Y ong Sil otoczyła troskliwą opieką młodą 
synową. Martwiła się również o starszą synową, wówczas chorą moją matkę. 
Tak więc często powracała do naszego domu, gotowała jej różne lecznicze 
wywary i zajmowała się kuchnią. Babcia przeżywała wówczas wszystkie te 
doświadczenia w milczeniu, doglądając obu chorych synowych. 

Myślę, że babcia chyba nie mogła nawet szybko wracać do rodzinnego 
kraju i spędziła parę lat na obczyźnie dlatego, iż kierując się miłością do obu 
bliskich jej kobiet, litowała się nad ich trudnym losem, jaki zgotowała im 
samotność. 

Tego samego wieczoru, zaraz po moim przyjeździe do Antu, położyła się 
spać tuż obok mnie. Kiedy przebudziłem się w połowie nocy, moja głowa 
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spoczywała na jej ramieniu. Widocznie odsunęła niepostrzeżenie poduszkę na 
bok, gdy tylko zasnąłem i objęła moją głowę. Nie ośmieliłem się wówczas 
przełożyć głowy na poduszkę, czując całe duchowe, serdeczne ciepło, 
płynące od niej ku mnie. Przecież wiem, że nocy tej nawet na chwilę nie 
zmrużyła oka. Tylko po cichutku powtarzała: 

- Nie zapomniałeś ty o rodzinnym domu, co? 
- Jak mógłbym zapomnieć, babuniu, o rodzinnym Mangyongde? 
Tęsknię często za tym, by znów zobaczyć rodzinę, krewnych w naszym 

domu, w rodzinnym kraju! 
- Prawdę mówiąc, przyszłam do Mandżurii za rodziną. Myślałam o tym, 

aby wziąć do siebie twoją matkę i młodszych braci, chociaż wiem, że ciebie 
już zabrać nie będę mogła. Ale twoja matka słyszeć nawet o tym nie chce. 
Mówi tylko: - Przecież przysięgaliśmy, opuszczając ojczysty kraj, że nie 
będziemy przeprawiać się z powrotem przez rzekę Amnok, dopóki nie 
odrodzi się nasza Ojczyzna! Chociaż ojciec Song Dżu już zmarł, czy wolno 
nam jednak tak łatwo odstępować od naszych postanowień? Obdarzona jest 
ona tak silną wolą, że ani razu nie obejrzała się za siebie, kiedy 
opuszczaliśmy Fuszun. Dlatego już nigdy więcej nie ośmieliłam się 
namawiać jej do powrotu do Ojczyzny. Jeśli zmuszeni jesteście żyć tutaj, aby 
przyśpieszyć moment osiągnięcia niezawisłości Korei, nie będę was ciągnąć 
za sobą i wrócę sama do Mangyongde. A gdy zapragniesz zobaczyć znów 
babcię i dziadka w ojczystych stronach, napisz choć krótki liścik. Wówczas 
pomyślimy, sobie, że jesteśmy razem tuż obok siebie. A zresztą, ja przecież 
nie mogę częściej do was tutaj przyjeżdżać... 

Ja jednak nie potrafiłem spełnić tej ostatniej prośby babci. Listów nie 
pisałem, uważając, iż jakieś wieści o mnie na pewno zamieszczą gazety w 
Ojczyźnie, w których często pojawiały się wzmianki o mnie, wymieniano 
moje imię, pisano o bojowych sukcesach antyjapońskiego oddziału 
partyzanckiego. 

- Abyś ty mógł pracować lepiej, twoja matka nie powinna chorować. 
Jednak jej choroba staje się coraz poważniejsza. Niestety, ona sama pracuje 
coraz usilniej, po prostu przepracowuje się. W tym cały szkopuł i 
nieszczęście. - Rzekła, westchnąwszy, babcia. 

Słowa te wywołały we mnie niepokój o matkę. Nie mogłem już zasnąć. 
Zacząłem rozmyślać - jako starszy syn - o wielu sprawach naszej rodziny. 
Poczułem się powołanym wziąć na swe barki całe gospodarstwo domowe, 
jako najstarszy wnuk rodu w Mangyongde. 
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W owych czasach wśród młodzieży, biorącej wraz z nami udział w 
rewolucji, panował pogląd, iż prawdziwy mężczyzna, który wstąpił na drogę 
walki, powinien zapomnieć o rodzinie. Było powszechne przekonanie wśród 
młodych rewolucjonistów, że człowiek, myślący o rodzinie, nie może - 
jakoby - sprostać wielkim sprawom. 

Ja, osobiście, już od dawna krytykowałem podobne tendencje. Mówiłem, 
że kto nie kocha swej rodziny, ten nie potrafi prawdziwie kochać Ojczyzny i 
prowadzić rewolucji. 

Ja sam przecież ukochałem swoją rodzinę i bardzo troszczyłem się o nią! 
Najwyższa miłość ku rodzinie wyraża się w poświęceniu całego siebie dziełu 
rewolucji - taki był mój pogląd na synowskie pojmowanie szacunku i 
powinności wobec rodziny. Nigdy też nie rozpatrywałem czystej rodzinnej 
powinności synowskiej w oderwaniu od rewolucji, ponieważ losy rodziny i 
losy Ojczyzny są - wzajemnie - nierozerwalnie zespolone. Powszechna to 
prawda, że w rodzinie panować będzie prawdziwy spokój tylko wtedy, kiedy 
spokojem cieszyć się będzie kraj. Tragedia kraju uderzy nieuchronnie we 
wszystkie, wchodzące w jego skład miliony rodzin. Co za tym idzie, trzeba 
bronić kraju, aby ochronić pomyślność i szczęście rodziny, zaś w imię obrony 
kraju, każdy człowiek zobowiązany jest z całą odpowiedzialnością spełnić 
swój obywatelski obowiązek. 

Wszelako, nie wolno puszczać w zapomnienie swojej rodziny, powołując 
się na rewolucję. Przecież miłość do rodziny jest swego rodzaju siłą 
napędową, która winna być natchnieniem rewolucjonistów do walki. Jeśli w 
rewolucjoniście stygnąć będzie umiłowanie rodziny, to nieuchronnie zacznie 
ostygać także w nim wola walki. 

Z punktu widzenia teoretycznego wiedziałem o korelacjach między 
rodziną a rewolucją, jednak nie miałem jasno sprecyzowanego poglądu na 
temat, jak powinna wyglądać miłość rewolucjonisty do rodziny, miłość 
człowieka, oddającego siebie sprawie rewolucji. 

Zbudziwszy się z samego ranka, rozglądałem się dookoła. Nie mało było 
spraw, wymagających prawdziwie męskich rąk. Brak było dostatecznej ilości 
drewna na opał. Starałem się - choćby wyrywkowo - wejść w rolę 
odpowiedzialnego za gospodarstwo domowe i pomóc choć trochę matce. 
Tego dnia wszystkie inne sprawy postanowiłem odsunąć na dalszy plan i 
wyprawiłem się wraz z Czhol Dżu w góry, w poszukiwaniu drewna. 

Matka poszła do studni po wodę, ale domyśliwszy się, dokąd poszliśmy, 
udała się wkrótce za nami, biorąc ze sobą sierp i krążek, na którym ustawiała 
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ciężary, noszone na głowie. Namawialiśmy ją, żeby wróciła do domu, ale na 
daremnie. 

- Chcę iść razem z wami nie dlatego, żeby wam pomagać. Chciałabym z 
tobą porozmawiać w górach. Przecież wczoraj babcia rozmawiała z tobą całą 
noc. 

I mama radośnie się uśmiechnęła. 
Dopiero wtedy zrozumiałem jej duszę. W domu jedynie babci udawało 

się "zmonopolizować" prawa do rozmowy ze mną. Dopiero kiedy ona 
zwalniała mnie, młodsi bracia przystępowali do mnie, aby porozmawiać. 

Podczas, gdy my szykowaliśmy drewna do zabrania, mama stała obok i 
rozmawiała ze mną. 

- Song Dżu, czy znasz człowieka imieniem Czwe Dong Hwa? 
- Znam, jakżebym nie mógł go znać. Przecież to działacz ruchu 

komunistycznego. A o co chodzi? 
- On był niedawno u nas i pytał, kiedy przyjedziesz do Antu. Prosił, żeby 

go zawiadomić, gdy będziesz w domu. Powiedział, że chciałby trochę z tobą 
podyskutować. 

- A czy nie mówił, dlaczego i o czym chciałby ze mną wieść dyskusje? 
- On mówił, że mu się nie podoba, iż ty, odwiedzając wiele miejsc, 

szerzysz propagandę, że Powstanie 30 Maja było rzeczą błędną. Powiedział 
też, że dla niego jest niezrozumiałe, iż taki mądry człowiek, jak Song Dżu 
potępia powstanie, które z uznaniem zostało ocenione i popierane jest przez 
wysoko postawione osobistości. I pokiwał głową. Być może, postępujesz 
wbrew swojej woli i oczekiwaniom ludzi. 

- Można również i tak sądzić. Wydaje się jednak, że są ludzie, którym nie 
podobają się moje poglądy. A mama, co o tym sądzi? 

- Ja nie znam się na tym. Myślę jednak, że to nieszczęście, gdy ludzie są 
zabijani, wielu jest aresztowanych. Kto będzie prowadził rewolucję, jeśli 
wyginą wszyscy aktywiści? 

Bardzo mi się spodobała precyzyjnie i lakonicznie ujęta interpretacja, jaką 
dała matka. 

Oceny i poglądy ludu zawsze były słuszne i prawdziwe. Co za tym idzie, 
nie ma takiego zjawiska społecznego, które przekraczałoby zdolności 
pojmowania go przez lud. 

- Słuszny i prawidłowy jest twój osąd, mamo! Oceniasz to w sposób 
bardziej prawidłowy i trafny, niż ów Czwe Dong H wa. I teraz widać, jakie 
straty ponosi sprawa rewolucji w wyniku tego powstania. Oto właśnie dlatego 
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przyjechałem tym razem do Antu, aby usunąć te następstwa. 
- To znaczy, że znowu będziesz tu zabiegany, podobnie jak minionej 

wiosny. Nie martw się o życie rodziny, tak jak dzisiaj. Powinieneś całkowicie 
poświęcić się dla swojej sprawy. 

Oto, o czym chciała ze mną porozmawiać. Z pewnością też dlatego 
wspomniała tego dnia o słowach Czwe Dong Hwa, aby mieć pretekst, by to 
powiedzieć. 

Od tego czasu całą swą duszę wkładałem w pracę nad umocnieniem 
organizacji, zgodnie z życzeniem mojej matki. 

Antu poniosło wielkie straty w wyniku Powstania 30 Maja. Także praca 
nad zespalaniem mas w organizacji przebiegała tu w sposób niezadowalający . 
Aby wychować masy Antu w duchu rewolucyjnym sprawą niezbędną było 
przede wszystkim umocnienie w tej miejscowości organizacji partyjnej, 
powiększenie jej szeregów, zaprowadzenie przejrzystego systemu partyjno-
organizacyjnego sprawowania kierownictwa, żeby działał bardziej sprężyście. 

W połowie czerwca 1931 roku zorganizowaliśmy saoszaheski obwodowy 
komitet partii powiatu Antu, złożony z grona aktywistów, wśród nich: Kim 
Dżong Ryong i Kim Ił Ryong i postawiliśmy przed nim zadanie następujące: 
na1eżyskierować działaczy do Erdaobajhe, Samdaobajhe, Sadaobajhe, 
Dedziancy, Fuerhe, Czeczancy i stworzyć tam podstawowe organizacje 
partyjne. 

Po powołaniu do życia komitetu obwodowego partii, rozszerzyliśmy 
zasięg wpływów organizacji Komunistycznego Związku Młodzieży w 
rejonach Ljuszuhe, Saoszahe, Daszahe, Antu i założyliśmy tam takie 
antyjapońskie organizacje, jak Stowarzyszenie Chłopskie, Związek 
Antyimperialistyczny, Rewolucyjne Towarzystwo Wzajemnej Pomocy i 
Dziecięce Ekspedycje. 

W wyniku tego, latem tego roku w rejonie Antu ukończone zostały 
podstawowe prace w dziedzinie zespalania mas wokół organizacji. Nie było 
ani jednej wsi, która nie należałaby do sieci organizacji. 

Na polu wychowywania mieszkańców Antu w duchu rewolucyjnym 
największą przeszkodą było duże rozbicie szeregów rewolucyjnych na 
rozmaite grupki. 

Rzeka podzieliła Antu na dwie osady: Mulnam i Mulbuk. W obu tych 
osadach działały odrębne organizacje młodzieży. Młodzieżową organizacją 
Mulbuku władali potomkowie przedstawicieli Czongibu, a stowarzyszeniem 
młodzieży Mulnamu kierowali Sim Ryong Czhun i inne osoby z Czamibu. 
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Obie organizacje dzieliła wrogość i obie też wzajemnie się zwalczały. 
Sytnację pogarszał fakt, iż zaczęła się tu także okopywać, wokół własnych 
pozycji, młodzieżowa organizacja frakcji Emelpha, nad którą szefostwo 
sprawował Czwe Dong H wa. Sytuacja wewnętrzna była więc złożona w 
tutejszym ruchu młodzieżowym. 

Postanowiliśmy, że w takich warunkach nie możemy ograniczać się 
wyłącznie do prostych działań w odbudowie organizacji młodzieżowej, lecz 
że należało zacząć również od wychowywania młodzieży, by zachęcić ją do 
wejścia na drogę zjednoczenia w jednej organizacji. Bez ulegania 
jakimkolwiek podszeptom do ugody, bez osłonek krytykowaliśmy i 
przestrzegaliśmy przed wszelakimi próbami rozbijackich poczynań w ruchu 
młodzieżowym. W wyniku tego nawet tak zajadły frakcjonista, jak Czwe 
Dong Hwa, poczuł się zmuszonym do poważniejszego odnoszenia się do 
naszych poglądów, iż w rejonie Antu powinna być utworzona jednolita 
organizacja młodzieży. 

W procesie wychowywania mieszkańców Antu w duchu rewolucyjnym 
napotkaliśmy również na nikczemne i podłe intrygi, o charakterze 
obstrukcyjnym, wychodzące z wrogich nam kręgów. 

W Kałunie i w Wujiazi miejscowi starostowie byli pod naszymi 
wpływami. Z kolei w Sinłuncunie starosta był na usługach niepoprawnego, 
znanego ze złośliwości obszarnika chińskiego Mu Handżana, u którego pełnił 
rolę szpicla. ÓW typ zajmował się potajemnym rozpracowywaniem 
masowych organizacji. Interesował się panującymi wśród mieszkańców 
nastrojami. Bywał częstym gościem w mieście. Pewnego dnia 
zorganizowaliśmy wiec, na który przyszli mieszkańcy Sinłuncunu, wszyscy 
bez wyjątku: młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni i - wyrzuci1śmy go ze wsi. 
W parę dni później M u Handżan przyszedł do mnie i przedstawił propozycję. 

- Od dawna wiedziałem o tym, że pan, panie Kim jest komunistą. 
Zazwyczaj mieszkam w starym Antu, a tu znajduje się stale moja ochrona. 

Jeśli ci zuchowaci szaleńcy zorientują się, kim pan jest na prawdę, mogą panu 
wyrządzić jakąś krzywdę. Ja wówczas w oczach komunistów stanę się 
wrogiem ich wszystkich. Zresztą nie warto przedłużać życia takiego jak 
obecne. Zarazem jeśli Japończycy odkryją, iż wiem o panu wszystko, 
pozbawią mnie głowy, zanim zrobi to ktoś inny. Zróbmy to tak aby było 
wygodne dla obu stron. Dlatego błagam, panie Kim, niech pan opuści to 
miejsce i nigdy tu nie wraca. Jeśli potrzebuje pan pieniędzy na wydatki 
związane z podróżą, dam panu tyle, ile pan zażąda. 
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Po wysłuchaniu go, odpowiedziałem: 
- Nie musi się pan zamartwiać. Nie ma ku temu powodów. Chciałbym 

wierzyć, że - choć jest pan obszarnikiem, posiada pan sumienie, jako 
Chińczyk i nienawidzi pan japońskich imperialistów, którzy dążą do 
wchłonięcia Chin. Myślę, że nie powinien pan mieć powodów do 
występowania przeciwko nam lub szkodzenia nam. Inaczej nie myślę o panu i 
młodych chińskich ludziach, którzy są członkami pańskiej ochrony. Gdyby 
pan był człowiekiem bezwartościowym, nie rozmawiałbym z panem w ten 
sposób. Zamiast zamartwiać się mną, powinien pan raczej zadbać o to, by 
ludzie nie nazywali pana "psem łańcuchowym japońskich zbójów". 

Po wysłuchaniu mnie, Mu Handżan, zrezygnował z kontynuowania 
rozmowy i wyjechał z Sinluncunu. 

Od czasu tego zdarzenia Mu Handżan i członkowie jego ochrony starali 
się zachowywać raczej stanowisko bardziej neutralne i odnosili się do nas z 
pewnym respektem. Nowo mianowany miejscowy starosta, licząc się z nami, 
również w sposób umiarkowany i ostrożny, pełniąc swoje obowiązki, 
ograniczał się w zasadzie do spraw czysto administracyjnych. 

Gdybyśmy w Antu we właściwym czasie nie zrealizowali zadań, jakie 
wyznaczała linia jednoczenia mas w organizacji, to w budzącym niepokój 
rejonie Jiandao, gdzie szalał biały terror, nie potrafilibyśmy pokonać tak 
potężnego obszarnika, jak Mu Handżan i nie moglibyśmy w konsekwencji 
zneutralizować go, uczynić zeń postać nie mającą znaczenia i zmusić do 
kapitulacji. 

Zaiste, niewyczerpane są siły zorganizowanych mas i nie ma dla nich 
niczego niemożliwego. 

Rewolucyjna organizacja, działająca we wsi Sunluncun i w sąsiadujących 
z nią miejscowościach energicznie umacniała swoje siły i swoje szeregi. 

 

2. Incydent 18-tego września 
 
Z chwilą gdy organizacje rewolucyjne Antu weszły na tory swego 

normalnego życia, postanowiłem, iż w celu rozszerzenia tych sukcesów, 
skieruję swe kroki - a było to lato i wczesna jesień 1931 roku - do lokalnych 
organizacji Hwaryongu, Jandżin, Wancyng i sąsiadujących z nimi 
miejscowości. Prowadziłem tam pracę w dziedzinie jednoczenia mas, 
pozostających w rozproszeniu w wyniku Powstania 30 Maja. 

Po urządzeniu sobie w Dunhua ośrodka dalszej działalności, ustanowiłem 
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łączność z Antu, Luncinem, H waryongem, Liuszuhe, Dedziancy, 
Myongjuegou i innymi miejscowościami. Rozpocząłem pracę na szeroką 
skalę. I wtedy właśnie doszło do groźnego wybuchu. Chodzi o wydarzenie 18 
września. Prowadziłem zajęcia z aktywistami z Komunistycznego Związku 
Młodzieży we wsi, położonej nieopodal Dunhua. 

Wczesnym rankiem 19 września Czen Han-zhang przybiegł do wsi, w 
której się zatrzymałem i powiadomił mnie, że Kwantuńska Armia 
zaatakowała Mukden. 

- Wojna! Japończycy wreszcie rozpętali wojnę - zawołał od progu, i 
dysząc, jak po zrzuceniu z pleców wielkiego ciężaru, opadł bezwładnie na 
przyzbie. 

Ten krzyk: "Wojna!" ,jaki wyrwał się z ust Czen Han-zhanga miał w 
sobie tyle tragizmu, jak krzyk, zwiastujący najgorsze w życiu nieszczęście. 

A przecież wydarzenie to przewidywano już od dawna i nastąpiło ono w 
przybliżeniu, w czasie przez nas oczekiwanym. Mimo wszystko na wieść o 
nim doznałem takiego wstrząsu, jakby serce mi się rozerwało na kawałki. 
Przeczuwałem, że teraz dopiero zwalą się na naród koreański i na setki 
milionów Chińczyków wszelkie nieszczęścia i że również wielki przełom 
nastąpi w moich losach. 

Później, w oparciu o informacje, napływające do nas z różnych źródeł, 
poznaliśmy szczegóły tego wydarzenia. 

W nocy 18 września 1931 roku doszło do wysadzenia w powietrze 
odcinka kolei żelaznej w Ljutiaog, na zachód od Bejdainu w Szenjangu, 
należącej do japońskiej Kompanii Mandżurskiej Kolei Żelaznej. Posługując 
się absurdalnym pretekstem, głoszącym jakoby wojska Czhan Sjueljana 
dokonały wysadzenia w powietrze kolei żelaznej i napaści na japoński 
garnizon, imperialiści japońscy sami podjęli z zaskoczenia atak, i za jednym 
zamachem zajęli Bejdain, zaś rankiem 19 września zajęli także mukdeński 
port lotniczy. Wkrótce poza Szenjangiem, także inne wielkie miasta 
Północnego Wschodu Chin, jak Ańdun, Inkou, Czangczun, Fenczen, Kirin i 
Dunhua okupowane zostały - jedno po drugim - przez Armię K wantuńską i 
rozlokowane w Korei wojska, które przeprawiły się przez rzekę Amnok. 

Nie upłynęło nawet pięć dni, a agresywne wojska japońskie opanowały 
prawie wszystkie rozległe rejony prowincji Ljaonin i Kirin i runęły w 
kierunku Cinczhou, poszerzając tym samym bardzo znacmie strefę działań 
bojowych. Wydarzenia te rozgrywały się w błyskawicznym - w dosłownym 
sensie tego słowa - tempie. 
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Japońscy imperialiści, maskując prawdę i posługując się kłamstwem, całą 
odpowiedzialność za rozgrywające się wydarzenia przerzucili na stronę 
chińską. Opinia światowa - oczywiście - nie uwierzyła w tę wersję. Świat 
znał przecież dobrze naturę japońskiego imperializmu, słynącego ze 
stosowania podstępnych intryg. Jak przyznali jednak w czasie późniejszym ci, 
którzy montowali incydent 18 września, inicjatorem i wykonawcą planu 
wysadzenia kolei żelaznej, będącej własnością japońskiej Kompanii 
Mandżurskiej Kolei Żelaznej, były tajne służby Kwantuńskiej Armii, które 
także podpaliły lont, uruchamiający cały ten wybuch. Dlatego 
opublikowaliśmy wówczas w prasie artykuły, w których obnażona została 
prawda o tym, że incydent w Ljutiaogou był spiskiem i rozgałęzioną podłą 
intrygą japońskich imperialistów, dążących do podbicia Mandżurii. 

Rankiem l września 1931 roku, kiedy Kwantuńska Armia weszła w stan 
wyczekiwania, w przededniu mandżurskiego wydarzenia, jeden z 
organizatorów incydentu pułkownik T ohihara Gendzi (szef służb specjalnych 
w Szenjangu) niespodziewanie pojawił się w Seulu. Udał się on do Kande 
Masatane, wyższego oficera sztabowego w dowództwie wojsk japońskich w 
Korei i oznajmił, że składa mu wizytę, by uwolnić się od natrętnych 
dziennikarzy. W ten, raczej doŚĆ mętny sposób, wyjaśnił cel wizyty. Wynika 
z tego, że już zawczasu postanowił ukryć się w Korei, ponieważ mnóstwo 
dziennikarzy męczyłoby go zbyt dociekliwymi pytaniami, kiedy nastąpi 
mandżurskie wydarzenie. 

Jak wiadomo, w tym samym czasie generał armii Watanabe Dzotaro, szef 
głównego sztabu lotnictwa japońskiego odwiedził Seul wraz z generałem 
armii Hajasi Sendziuro, dowódcą wojsk japońskich w Korei, oficjalnie w 
celach wypoczynkowych i wydał przyjęcie w imponującej swym przepychem 
restauracji "Pegundżan". Należałoby dodać, że było to aż nazbyt spokojne i 
niefrasobliwe spędzenie czasu, jak na ludzi, którzy sprokurowali tak szatański 
incydent, jakim stało się wydarzenie mandżurskie 18 września. 

Gdy czyta się zapiski historii, mimo woli przypomina się, dlaczego 
Truman wypoczywał w swojej willi bez jakiegoś specjalnego ku temu 
powodu, gdy wybuchła wojna koreańska. Łatwo dostrzec pewne paralele 
między tymi dwoma - różniącymi się, oczywiście diametralnie - 
wydarzeniami, jakim był incydent 18 września i wojna koreańska. N a 
paralele te wskazuje chociażby fakt, iż obie kampanie rozpoczęły się z 
zaskoczenia, bez wypowiedzenia. Również w postawach organizatorów tych 
dwu zdarzeń spostrzec można wspólne cechy charakterystyczne: perfidia i 

 196



cynizm, agresywność oraz ich istota, jaką było dążenie do zniewolenia 
drugiego narodu, tak charakterystyczne dla imperialistów, którzy zmierzają 
do tego, by zdobyć panowanie nad innymi krajami. 

Są ludzie, którzy twierdzą, iż historia - to pewien porządek rzeczy, 
złożony z następujących po sobie, niepowtarzalnych jednak zdarzeń, ale - 
zgadzając się nawet z tym aksjomatem, nie wolno ignorować pewnych 
podobieństw i wspólnych trendów, występujących w różnych odmiennych 
wydarzeniach. 

Dla nas było rzeczą oczywistą, że Japonia sprowokuje taki incydent, jak 
wydarzenie 18 września, by pochłonąć Mandżurię. Gdy japońscy imperialiści 
sfabrykowali sprawę zabójstwa Czhan Czolina za pomocą bomby, 
przeczuwaliśmy to. Gdy doszło do incydentu wanbaoszańskiego i nastąpiła 
ostra rywalizacja między narodem koreańskim i chińskim, przewidzieliśmy 
także i to. Kiedy zainscenizowano "zaginięcie" kapitana N ak amury , który 
będąc oficerem sztabu Armii Kwantuńskiej, zajmował się pod szyldem 
"agronóma" pracą szpiegowską, również i to przewidzieliśmy. 

W szczególny jednak sposób zaszokowała mnie sprawa incydentu z 
Wanbaoszanu. 

Wanbaoszan - to mała wiejska osada, położony w odległości około 70-80 
Li w kierunku północno-zachodnim od Czangczunu. Istotą wanboaszanskiego 
incydentu był konflikt między koreańskimi przesiedleńcami a chińskimi 
rdzennymi mieszkańcami tej osady. Obiektem konfliktu stał się kanał, 
służący do nawadniania pól. W celu przystosowania swych pól dla celów 
uprawy ryżu na zalanych obszarach, przesiedleńcy koreańscy przekopali 
kanał, aby przy jego pomocy doprowadzać wodę do siebie z rzeki Itunhe. 
Kanał ten jednak naruszał i uszczuplał tereny uprawne rdzennych 
mieszkańców chińskich. Co więcej: rzece groziło wystąpienie z brzegów w 
przypadku ulewnych deszczów, gdy tama na niej byłaby zamknięta. Dlatego 
Chińczycy wystąpili przeciwko budowie kanału. 

Wówczas Japończycy podjudzili koreańskich chłopów do tego, by 
forsowali budowę kanału, w rezultacie czego konflikt znacznie się rozszerzył. 
Sprawa zaszła tak daleko, że przeniósł się on na obszary Korei i pociągnął za 
sobą ofiary w ludziach oraz naruszenie mienia. Tak więc lokalny spór, który 
mógł wybuchnąć na każdej wsi, urósł w wyniku sztucznego rozdmuchania go 
przez japońskie władze - do rangi konfliktu, mającego zasiać ziarna niezgody 
między dwoma narodami. 

Gdyby Japończycy nie rozniecali waśni narodowych, jeśliby wśród 
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koreańskich czy chińskich chłopów znalazł się człowiek, cieszący się pozycją 
godnego zaufania, władny rozsądzać w sposób rozumny podobne sprawy, to 
konflikt ograniczyłby się do zwykłej kłótni, czy sporu, ale nie przerodziłby 
się w awanturę, zakończoną pogromem. W następstwie tego incydentu 
nieporozumienia, brak zaufania i wrogość między koreańskim a chińskim 
narodem jeszcze bardziej narosły. 

Strawiłem wtedy całą noc na rozmyślaniach: - Dlaczego wszczynać 
krwawo kończące się waśnie między narodami dwu krajów, zmuszonych do 
znoszenia tych samych cierpień z winy japońskich imperialistów? Czyż to nie 
skandal i ohyda, że wiodą one tak rozpaczliwie między sobą krwawą bitwę? I 
to z powodu mającego znikome znaczenie rowu nawadniającego? I to w 
czasie, kiedy oba narody powinny stanąć do wspólnej walki, ręka w rękę, pod 
wielkim hasłem: Antyjapońska wojna! Dlaczego, z czyjej winy doszło do 
tego tak nieszczęśliwego zdarzenia? Komu ono jest na rękę, a komu szkodzi!? 

I nagle naszła mnie myśl, że ów incydent - to po prostu z góry 
ukartowana farsa, preludium do mającego nastąpić porażającego wydarzenia. 
Było coś podejrzanego w tym, że urzędnicy japońskiego konsulatu w 
Czangczunie zaczęli ingerować w zwykły spór między chłopami i 
występować w "obronie" interesów Koreańczyków. To przecież Japończycy 
zajęli pola chłopów. Manipulując, zaś "prawem katastralnym", prowadzili 
zgubną politykę agrarną. I nagle stanęli w "obronie" Koreańczyków?! W 
obliczu całego świata miało to w sobie coś z groteski i karykatury politycznej. 
Podejrzany był również fakt, iż czangczuński oddział gazety "Konson Ilbo" 
pośpiesznie zawiadomił swą macierzystą redakcję o konflikcie w 
Wanbaoszanie, i że wydanie specjalne tej gazety przygotowywano na prędce 
do druku, by informacja o tym dotarła do wszystkich zakątków w kraju 
ojczystym. 

Czyż nie świadczyło to, że w sprytnych umysłach japońskich 
imperialistów wylągł się podstępny zamysł zręcznego wykorzystania małego 
lokalnego sporu dla siania niezgody między narodami dwóch krajów - Korei i 
Chin, i pragnienie aby ów plan się powiódł? Jeśli tak, do jakiego celu był im 
potrzebny ten spisek? 

W sposób ewidentny było widoczne, że imperialiści japońscy 
gorączkowo przygotowywali się do czegoś w okresie, gdy my porząd-
kowaliśmy nasze sprawy organizacyjne w głuszy okolic Jandao. 

"Zniknięcie" kapitana Nakamury, wkrótce po incydencie w Wan-
baoszanie latem tegoż roku, sprowadziło stosunki chińsko-japońskie do 
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krawędzi wojny. Jednocześnie z tym incydentem, alarmujące wydarzenia 
miały miejsce w samej Japonii. Niektórzy młodzi oficerowie w Tokio zebrali 
się w sindoistycznej świątyni Jasukuni, i dla uczczenia pamięci kapitana 
Nakamury, wzięli udział w nabożeństwie złożenia ofiary, następnie zaś flagę 
narodową, z wizerunkiem Wschodzącego Słońca, zbroczoną własną krwią, 
zatknęli na szczycie świątyni, wzniecając tym psychozę wojenną wśród 
społeczeństwa japońskiego. Rozmaite organizacje, których własne interesy 
zaangażowane były w Mandżurii, organizowały spotkania w celu 
przedyskutowania problemów Mandżurii i Mongolii i uświadomienia 
ludziom z różnych grup społecznych, że problemy obu tych regionów 
rozwiązać można jedynie przy użyciu siły. 

Byłem. w owym czasie zdania, że inwazja Japonii na Mandżurię jest tyko 
kwestią czasu. Wiele przesłanek skłaniało do takiego wniosku. 

Mówił zresztą o tym także "memoriał Tanaki do Tronu". Zgodnie z nim, 
podstawą polityki Japonii powinno być opanowanie Korei, Mandżurii i 
Mongolii, by następnie zająć Chiny i ustanowić japońską dominację w Azji. 
Zgodnie z tą polityką nieustannie rosła w siłę machina wojenna 
militarystycznej Japonii, zaślepionej mirażem uzyskania rangi przywódcy 
Azji Wschodniej. 

Pod pretekstem "zniknięcia" kapitana Nakamury, japońscy imperialiści 
skoncetrowali wojska Armii K wantuńskiej w Szenjangu i kończyli 
pośpiesznie przygotowania do ataku. 

W tym czasie Czen Han-zhanga ogarniać zaczął skrajny niepokój. 
- Japońska armia dokona ataku lada chwila i zagarnie Mandżurię, a my 

dysponujemy tylko gołymi rękami. Co mamy robić? - pytał z rozpaczą w 
głosie. 

Wiadomo było, że pokładał określone nadzieje w kuomintangowskiej 
armii, na czele której stał czołowy przedstawiciel soldateski - Czhan Sjueljan. 

- Mimo, że do tej pory zajmowała ona niezdecydowane stanowisko, to 
jednak, gdy władze państwowe znajdą się w obliczu zagrożenia, również 
armia zmuszona będzie do stawienia oporu, chociażby dla ratowania własnej 
reputacji w narodzie chińskim i pod naciskiem setek milionów chińskich 
obywateli - powiedział. 

Odpowiedziałem mu: 
- Byłoby absurdem oczekiwać, że soldateska Kuomintangu stawi opór. 

Przypomnijcie sobie owe dni, gdy zamordowany został Czhan Czholin w 
wyniku zamachu bombowego17. Jasnym było, że to dzieło rąk Kwantuńskiej 
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Armii i były na to dowody. Niemniej, soldateska Północno-Wschodnich Chin 
nie przeprowadziła w tej sprawie żadnego śledztwa, ani nie postawiła Armii 
Kwantuńskiej zarzutu odpowiedzialności za tę zbrodnię. Co więcej: 
podejmowała Japończyków, którzy zjawili się z kondolencjami w celu 
oddania hołdu zmarłemu. Jak można inaczej zakwalifikować taką postawę: 
jako wyraz powagi, słabości, chwiejności? Kuomintangowcy wyłażą wręcz 
ze skóry w wysiłkach, zmierzających do wykorzenienia partii komunistycznej 
i do unicestwienia Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, przerzucają setki 
tysięcy żołnierzy do centralnego rejonu sowieckiego w prowincji Kangso. W 
imię realizacji tych celów Kuomintang wydzielił nawet część terytorium 
własnego kraju japońskim imperialistom. Linia działania Kuomintangu 
nakazuje przede wszystkim wyeliminowanie wszelkich sił komunistycznych 
wewnątrz kraju oraz poddanie go całkowicie swojej własnej kontroli, a 
dopiero potem odepchnięcie wroga zewnętrznego. Na ślepo podąża tym 
kursem Czhan Sjueljan, który ostatecznie przeszedł na stronę Kuomintangu 
po śmierci ojca w wyniku zamachu bombowego. Dlatego nie będzie żadnego 
oporu, na próżno wiążecie z tym jakieś nadzieje - zakończyłem swoje 
wywody. 

Czen Han-zhang uważnie mnie wysłuchał, ale nie zgodził się ze mną. Nie 
wyrzekł się również pokładanych przez siebie nadziei w soldatesce. - Jeśli 
nawet Czhan Sjueljan kroczy kursem Kuomintangu, to jednak z pewnością 
stawi opór agresorom, ponieważ mógłby utracić Północno-Wschodnie Chiny, 
będące bazą polityczną, militarną i ekonomiczną dla swojej armii. 

Wkrótce nastąpił jednak wybuch w postaci incydentu 18 września i setki 
tysięcy ludzi armii Czhan Sjueljana skapitulowały i poddały Szenjang, nie 
stawiając żadnego oporu. Oto dlatego właśnie Czen Han-zhang przybiegł 
wówczas ku mnie ze śmiertelnym strachem na twarzy i z zaciśniętymi 
pięściami. 

- Towarzyszu Song Dżu! Byłem naiwnym fantastą, nieuleczalnym 
marzycielem - wypowiedział, drżąc na całym ciele. 

- Co za naiwność z mojej strony. Myślałem, że taki człowiek, jak Czhan 
Sjueljan bronić będzie Północnego Wschodu Chin. A on okazał się tchórzem 
i generałem rozbitej armii, który zdradził zaufanie narodu chińskiego i 
wyrzekł się walki z japońskimi wrogami. Kiedy byłem w Szenjangu, całe 
miasto wypełnione było wojskami soldateski. Wszystkie ulice mrowiły się od 
żołnierzy z karabinami nowego typu na ramieniu. A jednak ta wielka armia 
wycofała się, nie oddawszy chociażby jednego wystrzału z tych karabinów. 
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Co za hańba! Trudno wprost to zrozumieć! - mówił, wyrzekając na samego 
siebie. 

Rankiem tego dnia, Czen Han-zhang, który zawsze był spokojny i 
rozważnie zachowywał się w każdej sytuacji, wciąż nie mógł powstrzymać 
swego wzburzenia i wydawał okrzyki ochrypłym głosem. 

W następstwie dalszego rozwoju wydarzeń, Czhan Sjueljan poparł jednak 
działania, których celem było powstrzymanie inwazji Japonii i wniósł swój 
wkład na rzecz współpracy między partią Kuomintangu a Komunistyczną 
Partią Chin, ale błąd, jakiego się dopuścił przez zaniedbanie stawienia oporu 
we właściwym ku temu czasie, w momencie wybuchu incydentu 
mandżurskiego, kosztował go utratą dawnej popularności. . 

Zaprowadziłem Czen Han-zhanga do mojego pokoju i powiedziałem 
spokojnie: - Towarzyszu Czen, nie denerwujcie się. Przecież 
przewidywaliśmy, że japońska armia dokona inwazji na Mandżurię, prawda? 
Więc po co robić wokół tego tyle szumu? Od dziś śledząc dokładniej 
wydarzenia, rozwój sytuacji, musimy przygotowywać się do stawienia im 
czoła. 

- Oczywiście, musimy tak działać. Ale mnie ogarnęło dzisiaj takie 
poczucie żalu, krzywdy i irytacji. Oczywiście, pokładałem zbyt wiele nadziei 
w Czhan Sjueljanie. Przez całą noc nie mogłem zasnąć. Ledwie wstałem z 
łóżka, prosto przybiegłem do was. Towarzyszu Song Dżu, czy wiecie, ilu 
żołnierzy liczy Północno-Wschodnia Armia, którą dowodzi Czhan Sjueljan? 
Ni mniej, ni więcej tylko trzysta tysięcy. Trzysta tysięcy! Przecież to wcale 
nie mała siła. I te trzysta tysięcy oddały Szenjang w ciągu jednej nocy bez 
jednego wystrzału? Czyżby tak tchórzliwy i bezradny okazał się naród 
chiński?! Czyżby zginęła Ojczyzna Konfucjusza, Czuge Ljana, Du Phu i Sun 
Jat-sena? - wyrzekał Czen Han-zhang, bijąc się w piersi. Po jego policzkach 
spływały gorzkie łzy. 

Było coś naturalnego w tej boleści i żalu Czen Han-zhanga. Myślał 
przecież o tragicznym losie, jaki spotkał jego naród. Było to czyste uczucie, 
jakiego mogą doświadczyć tylko ci, którzy kochają Ojczyznę - a więc było to 
jego niezbywalne, święte prawo. 

Kiedyś ja również ukradkiem ocierałem swe łzy w sośninie maleńkiego 
zagajnika w rodzinnym kraju, rozmyślając o Ojczyźnie, deptanej buciorami 
japońskich agresorów. Pamiętam tę chwilę: działo się to w niedzielny 
wieczór. Byłem wtedy w Phenianie, gdy zobaczyłem nieznanego mi starca, 
leżącego na ulicy we krwi, skopanego podkutym butem japońskiego 
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policjanta. Po powrocie do domu, przez cały dzień nie mogłem pozbyć się 
poczucia krzywdy i obrazy godności na wspomnienie tego wydarzenia. 
Przesiedziałem tak na Wzgórzu Mangyong do zachodu słońca. 

- Nasz kraj, szczycący się starożytną, liczącą pięć tysięcy lat historią, 
jakże mógł okryć się tak wielką niesławą i hańbą, pozwalając na to, by dać 
się zniewolić zaledwie w ciągu. jednego dnia? Jak zmyć tę hańbę? - 
myślałem wówczas z podobną goryczą, jak Czen Han-zhang. 

Okazało się, że zarówno ja, jak i Czen Han-zhang doświadczyliśmy na 
sobie tego samego poczucia hańby. Wcześniej zbliżyła nas ku sobie 
wspólnota ideałów, a teraz zdziesięciokrotniła naszą przyjaźń wspólnota 
naszego położenia. Wzajemne współczucie rodzi się najczęściej u ludzi, 
dotkniętych nieszczęściem. Można powiedzieć, że ludzie potrafią lepiej się 
wzajemnie rozumieć i jeszcze bardziej się ze sobą przyjaźnić i zbliżyć ku 
sobie, gdy znajdą się w biedzie. W przeszłości narody i komuniści Korei i 
Chin z łatwością bardzo mocno zaprzyjaźniły się ze sobą, jak rodzeni bracia, 
dzięki wspólnocie położenia, celów i spraw, które ich łączyły. Komuniści 
zabezpieczają trwałą internacjonalistyczną solidarność w imię wspólnego 
celu, jakim jest walka o wyzwolenie ludzkości, o jej szczęście. W 
przeciwieństwie do tego - imperialiści walczą tylko o zawieranie 
ograniczonych czasowo aliansów, gdyż chodzi im wyłącznie o własny zysk i 
interes. Smutek i boleść Czen Han-zhnga traktowałem, jako moją własną 
gorycz, a tragedię narodu chińskiego - jako tragedię narodu koreańskiego. 

Sytuacja mogłaby się zmienić, jeśliby Czang Kai-szek, Czhan Sjueljan 
oraz inni polityczni i wojskowi rządcy, w rękach których znajdowały się setki 
tysięcy i miliony ludzi podległych im wojsk, obdarzeni byli takimi uczuciami 
patriotyzmu i taką przenikliwością, jakie cechowały pewnego chłopca z 
Dunhua. Jeśliby losy narodu stawiali oni wyżej nad własne interesy i interesy 
swoich ugrupowań, jeśliby poderwali siły zbrojne i całe masy ludowe do 
antyjapońskiej wojny, nie zwalczając zarazem komunistów, lecz 
współpracując z nimi w tym dziele, byliby wówczas w stanie postawić tamę 
agresji japońskiego imperializmu zaraz na jej początku. W wyniku tego 
obroniliby z honorem zarówno terytorium własnego kraju, jak i cały swój 
naród. 

Wszelako, ich oczy na losy Ojczyzny i narodu pozostawały zamknięte. 
Już przed atakiem Japonii na Mandżurię, Czang Kai-szek skierował do 
Północno-Wschodniej Armii Czhan Sjueljana następujący rozkaz: W 
przypadku prowokacji ze strony wojsk japońskich - zachować powagę i za 
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wszelką cenę unikać bezpośredniego starcia zbrojnego. Tym samym 
powstrzymał opór armii. Później rozkaz ten wywołał gniew setek milionów 
Chińczyków. 

Nawet po wybuchu, jakim stał się incydent 18 września, nankiński rząd 
Czang Kai-szeka opublikował kapitulanckie oświadczenie, w którym 
stwierdziło się, że armia i naród Chin powinny powstrzymać się od 
jakichkolwiek aktów sprzeciwu wobec wojsk japońskich oraz winny 
zachować spokój i wykazać cierpliwość. Oświadczenie to przyczyniło się do 
upadku ducha bojowego w armii i w narodzie Chin. Los Mandżurii 
przesądzony został na długo przed wydarzeniami 18 września. Pomimo to, 
rząd nankiński skierował swego przedstawiciela do Tokio i prowadził tajne 
rokowania z rządem japońskim. W czasie tych rozmów, czangkaiszekowcy 
popełnili akt zdrady, wyrażając wobec japońskich imperialistów zgodę na 
ustępstwa w postaci przyznania im specjalnej strefy w rejonie granicy 
rosyjsko-chińskiej, pod warunkiem, że Japonia powstrzyma się przed 
zajęciem innych rejonów Chin. 

Czang Kai-szek porzucił swoją ambicję jako głowa państwa, mającego 
setki milionów obywateli, zamieszkujących na terytorium, liczącym kilka 
milionów kilometrów kwadratowych. Bez cienia zażenowania pozwolił sobie 
na wyzuty z rozsądku postępek w postaci oddania Japonii wielkiej części 
swego terytorium państwowego. Świadczy to, iż bardziej od armat japońskich, 
bał się on luf karabinów w rękach ludu chińskiego, występującego przeciwko 
obszarnikom, kompradorskiej burżuazji i kuomintangowskiej elicie urzęd-
niczej. 

W takich okolicznościach trzystutysięczna armia wojsk Północno-
Wschodniej Mandżurii, wycofując się pod naporem oddziałów Armii 
Kwantuńskiej, nawet nie stanowiącej 25-tej części ich sił zbrojnych, popadła 
w panikę, pozostawiając na pastwę losu rozległe obszary Mandżurii z jej 
niezmierzonymi bogactwami naturalnymi. 

- Obecnie nie można wierzyć żadnej partii, żadnej klice wojskowej, czy 
jakiejkolwiek politycznej sile. Musimy wierzyć tylko sobie i w swoje siły. 
Sytuacja wymaga, abyśmy uzbroili masy i podjęli wojnę przeciwko Japonii. 
Jedynym wyjściem z sytuacji jest chwycenie za broń! - powiedziałem do 
Czen Han-zhanga, który płaczliwym głosem mówił o skazanym na zgubę 
swoim kraju. 

Nie odpowiedział nic na moje słowa, tylko w milczeniu mocno ściskał 
moją rękę. 
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Cały ów dzień spędziłem z Czen Han-zhangiem, pragnąc poprawić jego 
samopoczucie. Rozumiałem - oczywiście - ból, jaki odczuwał, Czen Han-
zhang, który rozpaczał z powodu utraty przez Chiny części ich terytorium, 
należałem bowiem do narodu, który utracił kraj własny w całości. 

Zaprosił mnie do siebie, do swego domu, tak więc następnego dnia 
udałem się do Dunhua wraz z nim. 

Incydent 18 września wstrząsnął nie tylko Koreą i Chinami, ale stał się 
szokiem również dla reszty świata. Świat, dla którego aneksja Korei przez 
Japonię była swego rodzaju dzwonkiem alarmowym, podniósł wielki krzyk 
protestu na wieść o incydencie 18 września. Świat bowiem potraktował ów 
incydent, jako początek nowej wojny światowej. 

Japończycy opisywali go, jako przypadkowy incydent o charakterze 
lokalnym, który mógłby zostać rozwiązany na drodze negocjacji między 
Chinami i Japonią, ale opinia światowa nie chciała uwierzyć w tę wersję 
wydarzenia. Opinia publiczna na świecie potępiła japoński atak na Mandżurię, 
jako niepohamowany akt agresji przeciwko suwerennemu państwu i żądała 
wycofania wojsk Japonii ze wszystkich okupowanych terytoriów. 

Jednak imperialiści, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, zajęli postawę, 
wyrażającą sympatię dla agresywnych poczynań Japonii, mając cichą 
nadzieję, iż skieruje ona teraz swe siły uderzeniowe przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Wprawdzie Liga Narodów wysłała do Mandżurii komisję na 
czele z Littonem, której celem było zbadanie całokształtu wypadków, jakie 
się tam rozegrały, ale misja ta nie wykazała należnego obiektywizmu, nie 
potrafiła odróżnić dobra od zła i zajęła w swej ocenie niejasne i mętne 
stanowisko i nieokreśliła Japonii jako agresora. 

Fakt, że wielka armia soldateski, dowodzona przez Czhan Sjueljana 
rozpadła się w ciągu jednego dnia, jak domek z kart pod naporem 
rozjuszonych hord japońskich, że zdecydowała się na generalny odwrót, 
wstrząsnął kontynentem. Wydarzenie to doprowadziło do załamania morale 
setek milionów ludzi podbitych krajów. Mit "niezwyciężoności cesarskiej 
armii", zrodzony w związku ze zwycięstwami Japonii w wojnie z Chinami i 
w wojnie z Rosją, stał się rzeczywistością. Obok płomiennego gniewu, fala 
strachu rozlała się nie tylko w Korei, czy Mandżurii, ale także na całym 
kontynencie azjatyckim. Ogarnięte falą strachu, rozmaite armie, siły 
polityczne, organizacje rewolucyjne, ludzie znani ze swych poglądów 
patriotycznych, wybitne osobistości różnych orientacji musiały ukazać swe 
prawdziwe oblicza i samookreślić się. 
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Incydent 18 września zmusił większość zachowanych, ale zdezin-
tegrowanych oddziałów Armii Niepodległości do ukrywania się wśród gór, 
zaś tych, którzy opowiadali się za kultywowaniem polityki siły, popchnął w 
objęcia japońskich imperialistów. Żołnierze Armii Niepodległości 
zniechęceni i zagubieni powracali do swych domów i zakopywali w ziemi 
broń, natomiast narodowi reformiści zaczęli głosić hasła kolaboracji z 
Japonią. Liczne osobistości życia publicznego, znane z poglądów 
patriotycznych, które opowiadały się za walką i oporem w imię zbawienia 
narodu, które deklarowały się za niepodległością, zmuszone zostały do 
udania się na emigrację z nostalgiczną pieśnią na ustach: "Tęsknota za 
rodzinnymi stronami". Część działaczy niepodległościowych zbiegła - 
porzucając swe bazy i ośrodki oporu - do rejonów Cinczhou, Czanszu i 
Sijanu, w ślad za wycofującą się armią Czhan Sjueljana. 

Równolegle, z kanonadami, jakie towarzyszyły incydentowi 18 września, 
dokonywały się w szybkim tempie metamorfozy w samym narodzie. Był to 
proces rozpadu i zacierania się ostro dawniej zarysowanych różnic między 
patriotyzmem i zdradą, oporem wobec Japonii i kolaboracją z nią, 
poświęceniem i oportunizmem. Każdy, w zależności od światopoglądu, jaki 
wyznawał, oscylował wokół jednego lub drugiego z tych biegunów. Incydent 
w Mandżurii odegrał rolę kamienia probierczego, który pozwalał 
niezawodnie ujawnić prawdziwe oblicze każdego członka zbiorowości 
narodowej. 

W owym czasie przez wiele dni dyskutowałem w Dunhua z Czen Han-
zhangiem na temat incydentu 18 września. Z początku byłem i ja mocno 
przejęty, podminowany. Sądziłem, że nadszedł dla nas czas chwycenia za 
broń, ale nie wiedziałem, co robić, w sytuacji, gdy wojska japońskie zaczęły 
lawinowo napływać do Mandżurii. Wkrótce jednak przyszło opamiętanie się i 
opanowanie. Na rozwój wydarzeń należało spojrzeć chłodnym okiem. 

Był to okres, kiedy wiele rozmyślałem nad tym, jaki wpływ na rewolucję 
koreańską wywrze agresja japońskiego imperializmnu na Mandżurię. 

Powstała sytuacja, że znaleźliśmy się twarzą w twarz z wrogiem, 
ponieważ japońskie wojska wtargnęły do Mandżurii i okupowały ją. To 
prawda, japońskie władze robiły wszystko w celu zwalczania bojowników 
sprawy niepodległości Korei, zwłaszcza komunistów i nasilały te represje, 
korzystając przez kilka lat z pomocy ze strony reakcyjnej soldateski chińskiej 
na mocy "porozumienia z Mitsui" , ale mało było przypadków, kiedy armia i 
policja japońska z Korei przekraczały granicę z Mandżurią. Porozumienie 
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Chin z Japonią nie zezwalało japońskiej armii i policji na przechodzenie 
przez granicę. 

Tropieniem, prześladowaniem i aresztowaniami koreańskich re-
wolucjonistów w Mandżurii - zajmowali się głównie policjanci konsulatu 
japońskiego w Mandżurii. 

Przed incydentem w Mandżurii japońskiej armii w Korei nie wolno było 
wkraczać do Mandżurii. Japonia, ewakuując swoje wojska, które znalazły się 
na Syberii w okresie wojny domowej w Rosji, pozostawiła wprawdzie dwie 
kompanie swych wojsk okupacyjnych na terytorium Chin w Hunczunie, ale 
dopiero po uzyskaniu zezwolenia strony chińskiej. Były to jedyne oddziały, 
okupujących Koreę wojsk japońskich, stacjonujące w Północno - 
Wschodnich Chinach. 

A jednak od czasu incydentu 18 września Mandżuria przekształciła się w 
arenę, która zaroiła się od żołnierzy japońskich oddziałów. Dziesiątki tysięcy 
żołnierzy napłynęło z Korei, Szanghaju i z samej Japonii. Mandżuria stała się 
terenem frontowym, w którym wiele rzeczy i spraw przemieszało się. 
Dotyczy to również wojujących ze sobą stron. Oznacza to wszelako, iż w 
rzeczywistości granica oddzielająca Koreę od Mandżurii, z chwilą inwazji 
japońskich oddziałów, była już tylko sprawą umowną. 

Okupacja japońska w Mandżurii przyczyniłaby się z całą pewnością do 
powstania poważnych trudności w naszej walce, którą prowadziliśmy, 
korzystając z jej terytorium, jako naszej bazy. Jednym z głównych celów 
agresji japońskiej przeciwko Mandżurii było zdławienie walki narodowo-
wyzwoleńczej narodu koreańskiego, narastającej w tym właśnie rejonie. 
Spacyfikowanie tej walki miało - wedle rachub Japonii - ułatwić jej 
utrzymanie spokoju i własnego bezpieczeństwa w samej Korei. Musieliśmy 
się zatem liczyć z tym, że w swojej działalności będziemy pod wieloma 
względami zagrożeni ze strony wojska i policji japońskiej. 

Uświadomiłem sobie, że bicz "nowego prawa o bezpieczeństwie", jakie 
narzucone zostało wewnątrz Korei, spadnie również na głowy Koreańczyków 
w Mandżurii. 

Jeśli Japonia utworzy marionetkowe państwo w Mandżurii, to napotkamy 
wiele nowych przeszkód w naszej pracy. I w rzeczy samej, "Mandżukuo", 
które Japończycy powołali do życia w czasie późniejszym, potwierdziło 
wszystkie te nasze obawy. 

Okupacja Mandżurii przez Japonię zepchnęła w otchłań nieszczęść setki 
tysięcy Koreańczyków, którzy w tym rejonie urządzili sobie życie. Dobiegały 

 206



więc kresu czasy, kiedy koreańscy emigranci żyli tu wolni od japońskiej 
obecności i poza zasięgiem administracji generalnego gubernatora. 
Opuszczenie przez nich domów w kraju rodzinnym i szukanie lepszych 
warunków egzystencji na obczyźnie okazało się czymś chybionym, czymś, co 
pogorszy odtąd jeszcze bardziej ich życie. 

Oceniając incydent 18 września, nie rozpatrywaliśmy go wyłącznie pod 
kątem niekorzystnych aspektów. Jeślibyśmy uwzględniali tylko przykre i 
niepomyślne czynniki, popadali w pesymizm i poddawali się przygnębieniu, 
to wówczas nie mogłoby być mowy o stanięciu mocną nogą na twardym 
gruncie, lecz prowadziłoby to do utraty ducha i - zwykłej rozpaczy. 

Przypomniało mi się koreańskie przysłowie: "Jeśli chcesz schwytać 
tygrysa, musisz wejść do jego legowiska!" Filozofia życia naszych przodków, 
która uogólniała doświadczenia wielu tysiącleci naszej historii, 
podpowiedziała mi pewną niezwykle głęboką prawdę 

- Mandżuria przekształciła się w legowisko tygrysa. W tym właśnie 
legowisku musimy schwytać tygrysa - japoński imperializm. Nadeszła pora 
walki z bronią w ręku. Jeśli teraz nie podejmiemy walki aż do ostatecznego 
końca, to nigdy już nie będziemy mogli udowodnić swej wartości, - tak 
rozmyślając, postanowiłem nie zmarnować tej szansy, lecz ją wykorzystać. 

W imię zwycięstwa w wojnie, japońscy imperialiści nie cofną się przed 
niczym, będą zaostrzać swe panowanie kolonialne w Korei, stosować coraz 
bardziej nieludzkie metody eksploatacji i wywłaszczeń. Celem ich jest 
bowiem zapewnienie sobie niezbędnych środków na prowadzenie wojen. W 
sytuacji takiej dojdą do skrajności przeciwieństwa narodowe i klasowe, 
wzrosną antyjapońskie nastroje w narodzie koreańskim. Jeśli zorganizujemy 
oddział zbrojny i rozpoczniemy antyjapońską wojnę, to masy ludowe okażą 
nam aktywną pomoc materialną i duchowe poparcie. Setki milionów 
Chińczyków również wkroczą na drogę ogólnonarodowego antyjapońskiego 
oporu. 

Moje rozumowanie było następujące: w ślad za dzisiejszym wtargnięciem 
do Mandżurii, nastąpi dnia jutrzejszego agresja przeciwko Chinom 
Wewnętrznym, a wówczas całe Chiny kontynentalne ogarnie płomień totalnej 
wojny. Trudno byłoby w ogóle dopuścić się myśli, iż naród chiński, silny 
swym duchem samodzielności, w obliczu takiego niebezpieczeństwa siedzieć 
będzie z założonymi rękami, nie reagując na zagrożenie ojczyzny. Zatem, 
wraz z nami są liczne zastępy komunistów i patriotów Chin, zdecydowanych 
nie dopuścić do imperialistycznej agresji i będą bronić suwerenności 
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narodowej. Z nami są setki milionów chińskich braci, kochających wolność i 
niezawisłość. Wczoraj to oni współczuli Koreańczykom, jako narodowi 
zniewolonego kraju, zaś jutro, ci prości, współczujący nam ludzie staną się 
naszym niezawodnym sojusznikiem i – chwytając za karabin i przeciwko 
jednemu celowi - staną we wspólnych okopach obok nas, by walczyć z 
wspólnym wrogiem. Po naszej stronie stać będzie zawsze wielki sojusznik - 
lud Chin ze swą wielką sojuszniczą armią. 

Jeśli Japonia rozszerzy wojnę na obszar również Wewnętrznych Chin, 
nieuchronnie dojdzie do czołowego zderzenia jej interesów z interesami: 
amerykańskim i mocarstw europejskich, a to wywołać musi nową wojnę. 
Jeśli wojna chińsko-japońska będzie się przedłużać, zaś Japonia zostanie 
wciągnięta do kolejnej wojny o zasięgu światowym, to napotka poważne 
trudności z racji niedostatku własnych rezerw ludzkich i zasobów naturalnych. 

Wchłonięcie Mandżurii oznacza dalsze rozszerzenie kontroli japońskiej 
nad nowo zdobytymi obszarami. Konieczność sprawowania takiej kontroli 
niezawodnie doprowadzi do osłabienia jej zdolności rządzenia. Japonia nie 
utrzyma w tych okolicznościach dotychczasowej surowości i nieustępliwości 
w sprawowaniu swych kolonialnych rządów. 

Cały świat potępi imperialistyczną Japonię, jako agresora i Japonia 
nieuchronnie izolowana będzie na świecie. 

Wszystkie te okoliczności stać się powinny, pod względem strategicznym, 
korzystnym czynnikiem dla sprawy naszej rewolucji. Takie były moje 
przemyślenia w owym czasie. 

Kiedy armia Czhan Sjueljana rozpoczęła generalny odwrót pod naporem 
agresywnych wojsk japońskich, przed naszymi oczyma rozgrywały się 
zdumiewające, niepojęte wręcz rzeczy. Cały dotychczasowy rządzący 
establishment, administracja urzędów lokalnych, policja bezpieczeństwa 
przerwały swoją pracę i w sposób chaotyczny, udając się w rozmaitych 
kierunkach, zaczęły uciekać. W ciągu niespełna paru dni podwoje urzędów 
klik soldateski pozamykane zostały na cztery spusty. 

W wyniku ucieczki armii Czhan Sjueljana system rządzący soldateski 
został całkowicie sparaliżowany. 

Agresywne armie Japonii, zajęte pomnażaniem swoich sukcesów 
wojennych, zaniedbały wysiłków na rzecz utrzymania spokoju społecznego 
na zajętych terenach. W wyniku tego, w Mandżurii zapanował chaos. 
Uznaliśmy, że owa swoista próżnia potrwa określony czas, dopóki 
imperialiści japońscy nie ustanowią na kontynencie nowego systemu swego 
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panowania. Dlatego też zdecydowaliśmy, iż to najdogodniejszy moment, 
który należy wykorzystać na sformowanie naszych sił zbrojnych. Nie wolno 
nam było tej szansy zmarnować. 

Rewolucja zaczęła już wchodzić w nową fazę - radykalnych przemian. 
Nastał czas, kiedy każdy powinien zdecydować, co należy uczynić dla 

wypełnienia zadań, jakie nakłada rewolucja koreańska i winien być gotowym 
poświęcić nawet samego siebie w imię urzeczywistnienia tych zadań. 

Incydent 18 września był agresją przeciwko narodowi chińskiemu, a 
jednocześnie atakiem przeciwko narodowi koreańskiemu i komunistom w 
Mandżurii. My, komuniści koreańscy winni byliśmy zareagować na to w 
odpowiedni sposób. 

Zdecydowałem więc przyśpieszyć formowanie oddziałów zbrojnych. 
 

3. Przemocy zbrojnej - przeciwstawić siłę 
zbrojną 

 
Incydent 18 września postawił przed nami aktualne zadanie - 

natychmiastowego rozpoczęcia antyjapońskiej wojny. Nastąpił 
najodpowiedniejszy ku temu moment. Powinna zagrzmieć kanonada 
sprawiedliwości w odpowiedzi na odgłosy armat niesprawiedliwości, które 
wieszczyły nową wojnę światową. 

Po podboju Mandżurii przez japońskich imperialistów, wszyscy nasi 
rewolucjoniści wyszli z podziemia i zajęli swe bojowe stanowiska. Jesienią 
tego roku, odgłos wybuchających bomb, wstrząsnął całym kontynentem i 
otrzeźwił ostatecznie mieszkańców Mandżurii. Huk wystrzałów armat już nie 
paraliżował nikogo, przeciwnie: pobudzał w szerokich masach świadomość, 
stawiał je na nogi. Ziemia mandżurska, spustoszona wichrami represji wroga, 
zaczęła ponownie oddychać nowymi impulsami walki. 

Pomyśleliśmy wówczas: nastała najodpowiedniejsza pora, żeby masy 
mogły przejść szkołę hartowania bojowego. 

Do owej chwili, mówiąc szczerze, w życiu każdego mieszkańca 
Mandżurii dominowały uczucia depresji, zrodzone w wyniku klęski 
powstania. Trzeba było ludzi tych natchnąć uczuciami pewności siebie po to, 
byśmy mogli wznieść naszą rewolucję na kolejny, wyższy stopień rozwoju. 
Ale posługując się wyłącznie apelami i głoszeniem pustosłowia, do niczego 
nie moglibyśmy doprowadzić 

Chcąc dodać wiary i siły masom, przywykłym już w jakimś sensie do 
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porażek i klęsk, należało je poderwać do walki i niezawodnie doprowadzić ją 
do zwycięskiego końca. Tylko zwycięska walka mogła wyrwać masy z tego 
koszmarnego odrętwienia. Walka zbrojna, prowadzona wyłącznie przez 
wąskie elity, nie przyniosłaby pożądanych owoców. Masy musiały bowiem 
przejść szkołę hartowania siebie samych w toku walki. 

Wybuch incydentu 18 września dostarczył ludziom we Wschodniej 
Mandżurii okazję poderwania się raz jeszcze do walki. Ludowe wystąpienia, 
do których doszło także w Korei, gdzie przybrały one postać powstania, stały 
się ważnym ku temu bodźcem. 

W samej Korei niemal nieprzerwanie dochodziło, na tle sporów o 
warunki dzierżaw, do licznych konfliktów i powstań antyjapońskich, w jakie 
angażowali się chłopi. Typowym przykładem tego były konflikty na farmie 
Wschodnio-Kolonizacyjnego Towarzystwa w Kowonie, na farmie "Fudzi" w 
Ryongczhonie i na farmie "Oki" w Kimczhe. 

W okresie późniejszym, już po roku 1929, w rejonie Ryongczhonu 
powstania chłopskie nadal nie ustawały. Organizacje lokalne, które 
zaangażowały się w tych walkach, nawiązały z nami współpracę. Wielu ludzi 
naszego podziemia pracowało wśród nich. 

Ponad 3 tysiące chłopów w Enhyng i przeszło 2 tysiące rolników w 
Samczhok wzięło udział w wielkich powstaniach, wymierzonych przeciwko 
imperialistom japońskim, którzy po incydencie 18 września, zaczęli wzmagać 
faszystowskie prześladowania i grabieże, uzasadniając je hałaśliwie 
proklamowaną "nadzwyczajną sytuacją". 

W takich okolicznościach zorganizowaliśmy w Jiandao wystąpienia i 
walki chłopskie na tle sprawy jesiennych zbiorów zboża. 

Miejscowe komitety walki miały w swej dyspozycji brygady agitacyjne i 
drużyny pikiet, bardzo starannie przeprowadziły prace przygotowawcze w 
postaci drukowanych ulotek, apeli i jasno sformułowanych haseł, 
wzywających do walki, a także wiele innych materiałów. Wtedy dopiero 
przystąpiły one do walki o plony, jako zorganizowane jednostki na każdym z 
poszczególnych obszarów, pozostających pod kontrolą organizacji 
rewolucyjnych. Z początku miały one charakter legalny, motywowany 
względami ekonomicznymi: chodziło o uzyskanie obniżki podatków. 

Niektórzy historycy nadali tej walce miano "powstania w obronie 
jesiennych plonów", ale określenie to nie wydaje mi się adekwatne. Walka o 
plony nie była ani kopią, ani też powtórką Powstania 30 Maja. Była to 
zwycięska walka mas, prowadzona zgodnie z nowymi pryncypiami taktyki, w 
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sytuacji, gdy w pełni zostały zlikwidowane wpływy pozbawionej rozsądku 
lewackiej ideologii Li Lip-sana. W poprzednim powstaniu główną rolę 
odegrali frakcjoniści, natomiast w wystąpieniach jesiennych u steru znaleźli 
się komuniści nowego pokolenia. Oni wyznaczali dla tych wystąpień 
orientację i kierunek walki. 

Przemoc nie figurowała w ich programie walki jako główny instrument. 
Natomiast ci, co stanęli do Powstania 30 Maja, nie przebierali w środkach: 
nie rezygnowali z zabójstw i podpaleń. Podpalali stacje transformatorowe, 
wyższe uczelnie, dążyli do obalenia obszarników i wszystkich, którzy 
cokolwiek posiadali. W odróżnieniu od nich, uczestnicy walki "o jesienne 
plony" zachowywali się przyzwoicie i działali w sposób zdyscyplinowany. 
Wystąpili ze słusznymi żądaniami w sprawie opłat dzierżawnych, domagając 
się ustalenia ich na poziomie proporcji 3: 7, 4: 6 plonów i działali pod 
jednolitym kierownictwem miejscowych komitetów walki, koordynowali 
swoje posunięcia z innymi organizacjami. 

 Ich postulaty w sprawie obcięcia wysokości opłat dzierżawnych znieś 
były pod żadnym względem niesprawiedliwe, jeśli wziąć pod uwagę 
zwłaszcza warunki, w jakich chłopi wówczas żyli, wręcz przymierali głodem. 
Słuszność tych postulatów musiał uznać rząd Prowincji Kirińskiej, który 
ustalił system dzierżawny w proporcji, jak trzy do siedmiu, lub cztery do 
sześciu. Innymi słowy: 30-40 proc. dla obszarnika 60-70 proc. plonów dla 
dzierżawcy. 

Nie stosowano przemocy wobec tych ziemian, którzy wyrażali zgodę na 
uwzględnienie w sposób pokojowy żądań chłopskich. Dochodziło do użycia 
przemocy w przypadkach niektórych posiadaczy ziemskich, którzy wyraźnie 
motywowani złymi intencjami, uporczywie odrzucali postulaty lokalnych 
komitetów walki, a także wobec żołnierzy i policjantów, którzy stosując 
przemoc, z użyciem broni, usiłowali stłumić tę walkę. Były przypadki 
wyjątkowo zawziętych obszarników, którzy odmawiali uznania postulatów 
chłopów, wówczas uczestnicy walki zabierali prosto z pól należną im część 
plonów, bądź z magazynów - zboże, również w ustalonej proporcji 3: 7, 4: 6. 

Obiektem walki stały się również znane z grabieżczych praktyk 
finansowych: Oddział Towarzystwa Wschodnio-Kolonizacyjnego, ludzie 
trudniący się lichwą, Towarzystwo Rezydentów Koreańskich i inne reakcyjne 
organizacje, wspierające reżim japońskiego imperializmu. 

Jesiennymi wystąpieniami chłopskimi w rejonie Jandżin kierowałem 
osobiście. Następnie powróciłem do Antu. 
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Pewnego razu zgłosił się do mnie Czwe Dong Hwa, który po Powstaniu 
30 Maja ukrywał się, aby uniknąć nieustannego śledzenia go przez japońską 
policję. Wyraził zaniepokojenie, że wystąpienia zaczynają stopniowo 
nabierać charakteru powstania z zastosowaniem przemocy. 

W okresie wcześniejszym znany był on w Antu z wystąpień, jako główny 
inspirator i podżegacz do Powstania 30 Maja. Następnie, przyszła mu ochota 
na podjęcie polemiki z nami z tego powodu, że my określiliśmy to powstanie, 
jako lewackie zaślepienie. I oto nagle on - czyżby odszedł od swych dawnych 
tez? - zgłaszał się do mnie, głosząc koncepcje o szkodliwości stosowania 
przemocy. Po prostu, nie mogłem się temu nadziwić. 

- Towarzyszu Song Dżu! Co się u was dzieje?! Wcześniej potępiliście 
Powstanie 30 Maja, jako przejaw lewackiego zaślepienia, a teraz przemycacie 
przemoc, jako metodę walki czysto ekonomicznej. Proszę, powiedzcie mi, jak 
to należy rozumieć? 

Po wyrzuceniu z siebie tego pytania Czwe Dong Hwa, skrzyżowawszy 
ręce na piersiach, zaczął krążyć wokół mnie. Widać było, iż- bardzo z siebie 
zadowolony - myślał zapewne: - Ale ci zalałem sadła za skórę! 

- Według mnie, padliście ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Wy - jak z 
tego wynika - stawiacie na jednej płaszczyźnie waszą "czerwoną przemoc", 
gdy toczyliście wasze boje w Powstaniu 30 Maja, i nasz rodzaj przemocy w 
walce o ,jesienne plony"? 

W ten sposób z kolei ja zadałem mu pytanie, nie zważając na to, że może 
niezbyt przyzwoitym jest na postawione pytanie odpowiadać pytaniem. 

- Oczywiście, jest w tym pewna różnica, wszelako niewielka. Wiecie 
jednak, że przemoc jest zawsze przemocą. Czyż nie?! 

- Do zastosowania przemocy uciekaliśmy się tylko w przypadkach, gdy 
usprawiedliwiały to określone okoliczności, kiedy uznawaliśmy to za słuszne 
i sprawiedliwe. Na przykład, gdy posiadacze ziemscy przeciwstawiali się 
postulatom chłopskim, wówczas otwieraliśmy ich spichrza przy użyciu siły. 
Kiedy wojsko i policja zabierały naszych towarzyszy, stosowaliśmy siłę, aby 
nie wpada1i w ich ręce. Powiedzcie, czy mamy przyglądać się grzecznie, gdy 
wrogowie grasują i - posługując się pałkami i gwałtem - dławią nasze 
wystąpienia? 

- Ja znam powszechnie uznaną zasadę marksizmu: Na przemoc 
odpowiadać przemocą. Potępiam was nie za to. Obecnie ja mówię: - To nie 
jest pora, aby podejmować walkę ,jeden na jednego". Powstanie 30 Maja 
należy już do przeszłości. Nasza rewolucja - na nieszczęście - wstąpiła, jak to 
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się mówi, w okres odpływu. Takie teraz  są czasy. 
- Okres odpływu? Tak to nazywacie? 
- Tak odpływu! Jest to okres, kiedy trzeba robić dwa kroki wstecz. 

Wydaje mi się, że nawet reakcja Stołypinowska nie była tak mroczna, jak u 
nas teraz. Czy nie dostrzegacie tego, że Armia Kwantuńska za jednym 
zamachem okupowała całą Mandżurię? Zmuszone zostały do wycofywania 
się liczące 300 tysięcy żołnierzy zastępy Czhan Sjueljana. W takich czasach 
nie radzę ujawniać sił rewolucyjnych, lecz chronić je i ukrywać. W pośpiechu 
łatwo jest niechcący potrącić przeciwnika - a powtórzy się we Wschodniej 
Mandżurii taka tragedia jak słynna "operacja karna" roku Kensin (1920 r.). 

Czwe Dong Hwa nalegał na to, aby bitwa o ,Jesienne plony" nie 
przerodziła się w walkę przy użyciu przemocy, podczas której ludzie 
chwyciliby za broń. Sprzeciwił się on także naszej idei prowadzenia walki 
zbrojnej. Wedle jego określenia, jest to nie tylko przedwczesne, ale 
przypomina budowanie zamków na piasku. 

Prawdę mówiąc, dyskusja z nim była dla mnie ponad siły. Czwe Dong 
Hwa, mówiąc najogólniej, był człowiekiem o jasnym umyśle, intelektualistą, 
obdarzonym wysokim stopniem świadomości komunistycznej. Trudno zatem 
przychodziło mi przekonanie go o słuszności moich idei. On natomiast, 
często dla uzasadnienia swoich twierdzeń, przywoływał cytaty z klasyków i 
ich tezy. Poza tym, wszystkie jego uwagi cechowała logika. Nie było rzeczą 
łatwą przekonanie Czwe Dong Hwa do słuszności moich poglądów. 

Po przeanalizowaniu tego, co powiedział, wynika, że jego twierdzenia 
były pochodną jego poglądów, zgodne z którymi rewolucja znalazła się w 
fazie odpływu. Pomimo, że dostrzegał on niekorzystne wróżby w postaci 
zmasowanej agresji armii japońskiego imperializmu, ucieczkę wojsk Czhan 
Sjueljana, czy chaos, w jaki popadła Armia Niepodległości, to jednak 
całkowicie ignorował takie zjawiska, jak narastające gwałtownie wystąpienia 
narodu w Korei i we Wschodniej Mandżurii, noszące już znamiona powstań. 
Na fakty te pozostawał po prostu ślepy. Nie było wątpliwości, że stał przede 
mną z otwartymi oczyma ślepiec. Nie dostrzegał on już realnej 
rzeczywistości, nawet jeśli była ona dla innych czymś oczywistym. 

Ofensywa kontrrewolucji i ucieczka grup tchórzy nie powinna oznaczać 
automatycznie, że rewolucja znalazła się już w stadium odpływu. Wszystko 
bowiem zależało od tendencji, jaka ożywia masy ludowe, te prawdziwie 
motywujące siły rewolucji. 

Podobnie, jak to się działo z komunistami poprzednich generacji, Czwe 
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Dong Hwa nie doceniał siły mas ludowych. Nie traktował mas ludowych, 
jako siły napędowej rewolucji i nie doceniał ich potęgi, w którą zresztą nie 
wierzył. 

Kiedy słuchałem Czwe Dong Hwa, utrzymującego, że rewolucja jest w 
odwrocie, dostrzegałem radykalną różnicę, zachodzącą między komunistami 
poprzedniego pokolenia a nami. Istota tej różnicy sprowadzała się do kwestii, 
jak należy pojmować rolę mas ludowych. To właśnie w wyniku owej różnicy, 
my i oni - choć kierowaliśmy się wspólnie tymi samymi ideałami i celami - 
nie mogliśmy się ze sobą porozumieć i zjednoczyć swych sił, a przeciwnie - 
walczyliśmy wzajemnie ze sobą, jak ludzie sobie obcy. 

- To, co mówię, możecie uznać za coś paradoksalnego - zwróciłem się do 
Czwe Dong Hwa - Myślę wszelako, iż właśnie teraz, kiedy masy ludowe nie 
padły na kolana przed agresorem – japońskimi imperialistami, lecz nacierają 
na niego, nie rezygnując również z oręża przemocy, nastał okres zrywu 
rewolucji. Nie przeoczymy okazji dla tego zrywu, jaki stwarza obecny czas. 
Zdecydowaliśmy się, po zakończeniu walki o ,jesienne plony", natychmiast i 
z większą jeszcze aktywnością pracować nad przebudzeniem mas i ich 
zorganizowaniem. Dzięki temu będziemy mogli wznieść anty japońską walkę 
na nowy, wyższy szczebel rozwoju. Bez względu na to, jak ostatecznie 
ukształtuje się sytuacja, nasza decyzja nie zmieni się. Odrzucimy też wszelkie 
wahania. 

Czwe Dong H wa nic nie odpowiedział, i z gorzkim uśmiechem na twarzy, 
odszedł. 

Podobni do Czwe Dong Rwa ludzie, powtarzając w kółko o 
bezużyteczności i daremności przemocy rewolucyjnej, wkładali nam, 
właściwie rzecz biorąc, kije w szprychy kół. Jednak, mimo to, ani na krok nie 
zboczyliśmy z raz obranej drogi i - pełni wiary w siebie - prowadziliśmy 
nadal walkę o ,jesienne plony". 

Od września do końca 1931 roku ponad l 00 tysięcy chłopów w Jiandao - 
mimo rozszalałych barbarzyńskich represji ze strony japońskich wojsk i 
policji oraz reakcyjnej soldateski chińskiej - prowadziło nieugiętą krwawą 
walkę. 

Walka ta zrodziła wiele legend o bohaterstwie ludu koreańskiego. Przez 
długi czas inspiracją dla ludzi w Mandżurii było opowiadanie o walce, jaką 
stoczyli demonstranci z miejscowości Kaicjuj z japońską policją i wojskiem 
na pokrytej lodem rzece Tuman. 

Opowiadano zwłaszcza o tragicznych, ostatnich chwilach życia niezwykle 
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mężnej kobiety Kim Sun Hi. Jej czyn wyrastał z płomieni walki o ,jesienne 
plony", będącej zarazem protestem przeciwko wiosennej klęsce głodu. Kim 
Sun Hi należała do czerwonych oddziałów ochotniczych w Yaksudongu i 
była członkinią miejscowego komitetu walki o ,jesienne plony". 

Kiedy "oddział kamy" pojawił się w Yaksudongu, żołdacy - szydząc z jej 
odmiennego stanu - pytali drwiąco, co ma w swym brzuchu i szturchali ją 
lufami karabinów. 

Obrzucając ich pełnym nienawiści spojrzeniem, odpowiedziała: - Coś 
najwspanialszego, co może się przydarzyć - to będzie król. A jeśli miałoby 
się stać coś najgorszego - to chyba musiałoby to być coś na podobieństwo 
wasze: jakaś kreatura, szwendająca się tak, jak teraz wy, przed bramami 
cudzych domów. Odpowiedź tak niezwykła wprawiła w zdumienie żołdaków 
z miejscowego garnizonu japońskiego i policjantów z konsulatu Japonii. 
Ostatecznie, Kim Sun Hi odgryzła sobie język, żeby oprawcy, za pomocą 
tortur, nie zmusili jej do zdradzenia sekretów jej organizacji. Zginęła w 
płomieniach ognia, wznieconego przez ciemiężycieli. Była w kwiecie wieku, 
miała  zaledwie 22 lata. 

Walka o plony zakończyła się zwycięstwem chłopów. 
W wyniku tej walki, uwieńczonej powodzeniem, ludność Wschodniej 

Mandżurii odzyskała wiarę w zwycięstwo. Po raz pierwszy zrozumiała, że 
zwycięstwo w walce zależy od niezłomności woli samych mas, ale w równej 
mierze także od metod kierowania. Luązie teraz z pełnym podziwem 
spoglądali na młodych komunistów, wywodzących się z nowej generacji, 
którzy przewodzili walce o plony aż do zwycięstwa i z zaufaniem skupiali się 
wokół nich. 

Na przykładzie zwycięstwa, odniesionego w walce o plony, masy odkryły, 
dlaczego Powstanie 30 Maja zakończyło się klęską. Uwierzyły również w tę 
prawdę, że stopień przemocy, jako oręża walki, nie może być miernikiem i 
głównym czynnikiem przesądzającym o rezultatach walki. Doszły one także 
do zrozumienia, że - podobnie jak przyczyną klęski Powstania 30 Maja nie 
było przecież zbyt małe zastosowanie przemocy - tak w przypadku 
zwycięstwa w walce o plony, czynnikiem, który zadecydował o tym sukcesie 
nie było użycie siły na wielką skalę. Przemoc nigdy nie odgrywa roli 
czynnika wszechmocnego. Jest zaledwie tylko jednym ze środków, 
wiodących do celu. 

Tylko przemoc, która jest słuszna i uzasadniona, dobrze rozważona, 
zastosowana we właściwym czasie i w sprawiedliwej sprawie może stać się 
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zapowiedzią zwycięstwa tych, którzy się do niej uciekają. Tylko taka 
przemoc może być oryginalnym i rzeczywistym wkładem w dzieło 
transformacji społeczeństwa i rozwoju historycznego. Tylko takiemu 
rodzajowi przemocy udzielamy swego poparcia. 

Wszystko zależy od tego, jak masy były zmobilizowane, zorganizowane i 
kierowane. W tej dziedzinie komuniści nowej generacji stworzyli pewien 
model działania. Walka o plony była walką unikalną. W walce tej przez cały 
czas inicjatywa spoczywała w naszych rękach, utrzymywaliśmy wroga w 
defensywie, ściśle powiązaliśmy cele walki ekonomicznej z walką polityczną, 
jednocześnie w sposób prawidłowy łączyliśmy pokojowe metody walki ze 
środkami przemocy. Walka, jaką prowadziliśmy na wiosnę następnego roku, 
była również taką samą walką. 

W wyniku walki o plony solidarność między narodem koreańskim i 
chińskim została umocniona, zaś więzi rewolucyjne, łączące komunistów 
koreańskich i chińskich skonsolidowały się. 

Walka o plony stała się autentyczną okazją dla przebudzenia i umocnienia 
się mas ludowych. W toku tej walki prości, zwykli ludzie wyrastali na 
bojowników, na rewolucjonistów. Organizacje rewolucyjne we Wschodniej 
Mandżurii miały możność wzmocnienia swoich szeregów w wyniku dopływu 
licznych aktywistów, których doświadczenie hartowało się w walce o plony. 
Przygotowanie takiego ideowego jądra stwarzało korzystne warunki do 
rozpoczęcia już w krótkim czasie walki zbrojnej. 

Wielu młodych rewolucjonistów, których hart ducha wykuwał się w toku 
walki o ,Jesienne plony", stało się kręgosłupem, w nowopowstawałych 
partyzanckich oddziałach w różnych powiatach Wschodniej Mandżurii. 

Podczas kierowania walką o plony nie zaprzestawałem swoich rozmyślań 
nad ideą walki zbrojnej. Masowy heroizm i niezłomny duch bojowy, jaki 
przejawiała ludność Wschodniej Mandżurii w toku tej walki, stały się dla 
mnie wielką zachętą i otuchą w poszukiwaniach linii rewolucyjnej, 
odpowiadającej nowemu etapowi, w jaki wkraczaliśmy. Utwierdziły mnie w 
przekonaniu, że jeśli tylko chwycimy za broń i podejmiemy krwawą bitwę z 
japońskimi imperialistami, masy zawsze nas poprą i udzielą nam swojej 
zachęty. 

W październiku 1931 roku, kiedy płomieniem walki o ,Jesienne plony" 
ogarnięta była jeszcze cała Mandżuria Wschodnia, przebywałem krótko w 
rejonie Czhongsongu, w prowincji Północny Hamgyong. Udałem się tam, 
ponieważ chciałem przedyskutować z towarzyszami w Korei kwestie 
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związane z walką zbrojną, a także wezwaćnaszych ludzi, pracujących w 
podziemiu w rejonie sześciu powiatowych miasteczek, by zlecić im ważne 
zadania, mające bezpośredni związek z walką zbrojną. W podróży do 
Czhongsongu towarzyszyli mi Czhe Su Hang i O Bin. 

Czhongsong - to były rodzinne strony Czhe Su Hanga. Mieszkała tam 
rodzina jego żony. Żyli tam kiedyś jego rodzice aż do ostatnich dni Starej 
Korei (dynastii Li). Jego pradziad był radcą administracji powiatowej. 
Rodzina Czhe Su Hanga opuściła ojczyznę i przeniosła się do Dzingu, w 
powiecie H waryong zaraz po "aneksji Korei przez Japonię" . 

Czhe Su Hang wyrastał i zmężniał już w czasach, gdy rodzina mieszkała 
w Jiandao. Jednak nigdy nie przestawał tęsknić za rodzinnymi stronami, 
gdzie spędził niezapomniane lata dzieciństwa. Ilekroć trafiało mu się wraz ze 
mną przeprawiać się do Czhongsongu, nigdy nie był w stanie ukryć, 
towarzyszących temu, wzruszeń i radości. 

Tym razem jednak, nie wiedziałem, z jakiego powodu, bardzo był 
zasępiony. 

Podejrzewając, że może fale walki o plony dosięgły również jego rodzinę, 
zapytałem go spokojnie: 

Towarzyszu Czhe, czy waszą rodzinę dotknęły - być może konfiskaty 
mienia? 

Ojcem Czhe Su Hanga był bogaty obszarnik. Sprawował on funkcję 
prezydenta Towarzystwa Toksin, na działalność którego ludzie biedni 
spoglądali z ukosa. 

- Jakaż tam konfiskata!? Zanim chłopi się o to upomnieli, my, jako 
pierwsi, wezwaliśmy ich prosto na nasze pola i rozdaliśmy im ziarno w 
proporcji trzy do siedmiu. 

- Oto, jaka jest rodzina sekretarza komitetu powiatowego. W takim razie, 
dlaczego jesteście taki smutny? 

Czhe odpowiedział: 
- Niektórzy ludzie zwracali się do mnie, abym spróbował 

wyperswadować memu ojcu, by zrezygnował z zajmowanego stanowiska 
prezydenta Towarzystwa. Ale ojciec nie wyrażał zgody. 

Czhe Su Hang nie wiedział, że jego ojciec zajmował to stanowisko za 
przyzwoleniem przy pełnym zaufaniu ze strony organizacji rewolucyjnej. 
Ojciec jednak nie mógł mu o tym powiedzieć, bo zobowiązany był 
dyscypliną rewolucyjną do zachowania tajemnicy. Dlatego jest rzeczą 
naturalną, iż Czhe Su Hang z ubolewaniem odniósł się do tego, że ojciec nie 
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spełnił jego oczekiwań. 
Po wysłuchaniu go, zrozumiałem przyczynę odczuwanego przezeń bólu 

serca. W owym czasie wśród ludzi, którzy zajmowali wyższe stanowiska w 
organizacjach partyjnych, zdarzali się również lewacy. Starali się oni, niejako 
hurtem, narzucać masom partyjnym ekstremistyczne i szkodliwe dla 
interesów rewolucji wymagania. Czasami stawiało to pracowników, niżej 
stojących w hierarchii partyjnej, w sytuacji kłopotliwej. Tacy właśnie lewacy 
doprowadzili do tego, że Czhe Su Hang został usunięty ze stanowiska 
sekretarza komitetu powiatowego za "błędy", czyli mówiąc wprost: za to, że 
nie potrafił "odciąć się" klasową linią od swego ojca. Po pewnym czasie 
stanowisko to mu jednak przywrócono. 

Chcąc w jakiś sposób wyprowadzić go z tego mrocznego kręgu myśli, 
zmieniłem temat rozmowy i przeszliśmy do sprawy walki zbrojnej. Czhe Su 
Hang zażartował: 

Gdy utworzymy już nasze wojsko, chciałbym być pierwszy, który po 
wstąpieniu do niego, zostanie strzelcem, obsługującym karabin maszynowy ... 

- Tobie w mundurze oficerskim byłoby raczej nie do twarzy. Twoim 
przeznaczeniem jest służba cywilna - ja z kolei, uśmiechając się, 
zażartowałem. 

- Ale w moich żartach było na pewno ziarenko prawdy. Widziałem w nim 
urodzonego działacza politycznego. Gdyby żył i wstąpił do rewolucyjnej 
armii, myślę, że zostałby bez wątpienia pracownikiem politycznym w pułku 
lub dywizji. 

Kiedy w Antu stworzyliśmy oddział partyzancki i rozwinęliśmy na pełną 
skalę naszą walkę zbrojną, on został zabity przez żołnierzy, wchodzących w 
skład japońskiej ekspedycji karnej w okolicach Dalazi. 

O Bin, jeszcze w czasach tonghungskiej średniej szkoły w Luncinie, 
znany był jako zwinny, dobry sportowiec. Udowodnił to podczas 
hunczuńskiej spartakiady powiatowej, gdy zajął pierwsze miejsce w 
rywalizacji, zwanej "sirim" (rodzaj walki narodowej - red.), za co w nagrodę 
otrzymał żywego byka. Był on skromnym, prostym, wesołym, chwackim 
chłopakiem. 

Myślałem nieraz, że właśnie O Bin byłby właściwym człowiekiem typu 
wojskowego, który mógłby się stać sprawnie działającym dowódcą 
rewolucyjnej armii. Korzystając ze znajomości, jakie miałem z różnymi 
ludźmi, starałem się uzyskać informacje na temat ich umiejętności. Chciałem 
rozważyć, do pełnienia jakich stanowisk by się ewentualnie nadawali w 
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rewolucyjnej armii. Muszę tu powiedzieć, że właśnie w owych dniach zrodził 
się we mnie taki nawyk. Paląca wręcz aktualność w ówczesnej sytuacji 
wybuchu wojny antyjapońskiej, a czułem, że znajdujemy się u jej progu, 
czyniła mnie wrażliwym i przezornym, starającym się działać po gospodarsku 
człowiekiem. 

Z zatoki Szicjanpin przeprawiliśmy się łódką przez rzekę Tuman. W 
Tongwandżinie udaliśmy się na placyk, gdzie znajdowała się Korporacja 
Pomiarowa, zajmująca się selekcją bobu sojowego, pochodzącego z grabieży, 
dokonywanej przez japońskich imperialistów w Mandżurii i eksportowanego 
statkami do Japonii. Przed wysyłką ów bób sojowy był na stacji pomiarowej 
ważony, selekcjonowany wedle kategorii jakości, zanim trafił do lnianych 
worków, gotowych do załadowania na statki. W przebraniu, udawaliśmy 
robotników z Jiandao, i przeprowadzaliśmy wiele rozmów z miejscowymi 
robotnikami, przy okazji pomagając im. 

Robotnicy, jak tylko usłyszeli, że jesteśmy z Jiandao, Wypytywali nas na 
temat walki o plony. Ich poglądy na ten temat były raczej pesymistyczne: 

- Wiele powstań, jakie wybuchały w Jiandao, jeszcze zanim japońscy 
imperialiści okupowali Mandżurię, zakończyło się niepowodzeniem. A zatem 
obecnie, po inwazji na Mandżurię, czy mogą byćjakieś szanse na zwycięstwo, 
chociażby w takiej walce, jak walka o plony? W ostatecznym rachunku walka 
taka, bez żadnych widoków na powodzenie, skazana jest na klęskę, jak 
Powstanie 30 Maja. Bezcelowe jest podejmowanie w ogóle walki! Popatrzcie! 
Armia japońska odnosi zwycięstwo za zwycięstwem. Szczytem wszystkiego 
jest to, że nawet wielkie mocarstwa i organizacje międzynarodowe stanęły po 
stronie Japonii. Czy jest w ogóle ktoś, na kim mógłby się oprzeć tak mały i 
słaby kraj!? Takie były powszechnie wyrażane wątpliwości wśród 
robotników. 

Na podstawie tego, co usłyszałem z ust robotników, wyniosłem na użytek 
własny trzy ważne nauki. 

Po pierwsze - chcąc przeniknąć do duszy narodu, rewolucjonista 
powinien zawsze tkwić wśród mas. 

Po drugie - żeby zacząć walkę zbrojną trzeba przede wszystkim 
przyśpieszyć pracę w dziedzinie politycznego przebudzenia mas i zespolenia 
ich w organizacji. 

Po trzecie - żadna forma walki nie przyniesie sukcesu, dopóki masy nie 
będą pojmować jej znaczenia i ważności i dopóki nie wezmą w niej 
aktywnego udziału. 
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Naszła mnie - po wysłuchaniu nihilistycznych i desperackich wypowiedzi 
robotników - taka dojmująca refleksja, że komuniści koreańscy powinni 
przystąpić do walki zbrojnej możliwie jak najprędzej, by dać naszemu 
narodowi nadzieję odrodzenia i nadzieję niepodległości. 

Tego dnia w domu Czwe Song Huna, przewodniczącego Kwan-
menczhońskiego Stowarzyszenia Młodzieży, przeprowadziliśmy naradę, na 
którą poprosiliśmy pracowników politycznych, wysłanych przez nas do Korei, 
a także ludzi, kierujących bezpośrednio pracą podziemną. Omawialiśmy 
zadania, jakie stoją przed organizacjami rewolucyjnymi wewnątrz kraju, 
mające bezpośredni związek z zagadnieniami walki zbrojnej. 

Zwróciłem uwagę uczestników narady na to, że gwałtowne przemiany, 
jakie zachodzą w sytuacji po incydencie 18 września oraz historyczna lekcja 
anty japońskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego w naszym kraju wskazują, 
jak pilnym nakazem staje się rozpoczęcie zorganizowanej walki zbrojnej. 
Podkreśliłem, że podjęcie walki zbrojnej jest wymogiem prawidłowości 
naszej rewolucyjnej walki i skokiem w nowy jakościowo etap działania. 
Następnie wytyczyłem dwa ważne zadania - pełnego przygotowania 
wszystkich sił wojskowych oraz zbudowania mocnej bazy dla walki zbrojnej 
w masach. 

Uczestnicy narady nie byli w stanie ukryć swego wzruszenia, gdy 
zapowiedziane zostało podjęcie zorganizowanej walki zbrojnej. Uznali to za 
doniosłe wydarzenie. Wystąpili z wieloma płomiennymi przemówieniami, 
twórczymi propozycjami o współdziałaniu przy powoływaniu do życia 
oddziałów zbrojnych. 

Zagadnienie przygotowania rewolucyjnych sił, potrzebnych do 
zorganizowania i rozwoju walki zbrojnej, dyskutowane już było i uściślone 
podczas narady w Konsudoku w maju 1931 roku. Na jej podstawie narada w 
Kwanmenczhonie omawiała praktyczne zadania rewolucyjnych organizacji 
wewnątrz kraju u progu nowego wydarzenia, jakim staje się walka zbrojna. 
Narada ta była czymś w rodzaju wstępnego rozkazu, sygnału do rozpoczęcia 
walki zbrojnej, skierowanego do rewolucjonistów i całego narodu wewnątrz 
kraju. Na naradzie tej rewolucjoniści, działający w Korei, wyrazili aktywne 
poparcie dla idei walki zbrojnej. Natchnęło mnie to wielką siłą. 

Po przenocowaniu jednej nocy w Czhongsongu, powróciłem natychmiast 
do Jiandao i rozstaliśmy się z Czhe Su Hangiem i O Binem. Umówiliśmy się, 
że ponownie spotkamy się w połowie grudnia w Myongjuegou. Chcieliśmy 
tam podsumować przebieg przygotowań do walki zbrojnej oraz 
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przedyskutować konkretne przedsięwzięcia i taktyczno-strategiczne kwestie, 
łączące się z walką zbrojną. 

 Następnie wszystkie moje dalsze działania codzienne ogniskowały się 
wokół przygotowań do narady w Myongjuegou. 

Gdy mówię o przygotowaniach do narady, każdy może pomyśleć, iż 
chodzi tu przede wszystkim o referat, rezolucje i inne dokumenty. Wszelako, 
trzeba tu mieć na uwadze takie prace, jak proces przemyślenia linii 
rewolucyjnej, definiowania strategii i taktyki. Ujęcie tych idei w formie 
pisanej - to już proces drugorzędny. 

Poświęciłem wiele czasu na rozważania, dotyczące formy, jaką 
należałoby nadać walce zbrojnej. 

Jest rzeczą ogólnie znaną, iż w teorii marksizmu - leninizmu w sposób 
szczególny podkreśla się znaczenie walki zbrojnej. Jednakże nie zdefiniowała 
ona pod względem formalnym kształtu i metod prowadzenia takiej walki 
zbrojnej. Dlatego, że nie może być gotowych rozwiązań, które by pasowały 
do każdej epoki i nadawały się do zastosowania w każdym kraju. W toku 
poszukiwania formy dla czekającej nas walki zbrojnej, starałem się, aby nie 
popełnić błędu dogmatyzmu. 

Chcąc w sposób bardziej pogłębiony omawiać problemy walki zbrojnej i 
zadania, przed jakimi stawia nas nowa sytuacja, udałem się do Wschodnio-
Mandżurskiego Komitetu Specjalnego, aby spotkać się z Tong Dżang 
Yongiem. Ponieważ na mandżurskiej ziemi tworzyć będziemy swoje siły 
zbrojne i tu też zaczniemy tę anty japońską wojnę, nie wolno nam było 
ignorować współdziałania z komunistami Chin. 

Problem walki zbrojnej znalazł się na porządku dnia również u 
komunistów chińskich w Mandżurii. Po wydarzeniach 18 września, 
Komunistyczna Partia Chin i Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona Chin 
wystąpiły z wezwaniem do mobilizowania zorganizowanych mas, by 
stosowały opór i przeciwstawiły się agresji japońskich imperialistów oraz, 
chwyciwszy za broń, bezpośrednio atakowały najeźdźców. 

Dla komunistów Korei i Chin, pilnym zadaniem było teraz solidarne 
skierowanie karabinów do tego samego celu. Wyłoniła się aktualna potrzeba 
sformowania mocnego i trwałego wspólnego frontu, którego nie zniszczyłaby 
najtwardsza nawet żelazna pięść, a także umacniania wzajemnej współpracy i 
wzajemnego udzielania sobie poparcia. 

Tong Dżang Yong, będący sekretarzem Wschodnio- Mandżurskiego 
Komitetu Specjalnego, cudem uniknął śmierci podczas jednej z zasadzek, 
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urządzonych przez "oddziały karne", skierowane przez japońskich 
imperialistów, a znajdując się w mieście Luncin chciał się ze mną spotkać. 
Niebezpiecznie było udać się do tego miasta, omotanego, dosłownie, gęstą 
siecią tajnej agentury, a jednak udało mi się przekazać mu prośbę, aby 
przyjechał do Myongjuegou. 

Tymczasem jednak Wschodnio-Mandżurski Komitet Specjalny przekazał 
mi wiadomość, że Tong Dżang Yong - jak dotychczas - nie zorientowany w 
sytuacji w Jiandao i nie wiedzący jeszcze nic o przeniesieniu się Komitetu 
Specjalnego na inne miejsce, błąkał się w jego poszukiwaniu, aż wpadł w 
łapy szpiegów i trafił za kraty. Nieoczekiwana to była wieść i bardzo boleśnie 
mnie ugodziła. Okazało się również, że sekretarz Mandżurskiego 
Prowincjonalnego Komitetu Partii - Lo Densjan i sekretarz jego Komisji 
Wojskowej -Jan Rim, po incydencie 18 września, wymknęli się z Szenjangu i 
ukrywali się, zaś Jan Dżing-ju cierpiał jeszcze za kratami więzienia. Jednym 
słowem, nie było można do nikogo zwrócić się o radę. 

Zdecydowałem się, aby za wszelką cenę ratować Tong Dżang Yonga i w 
tej sprawie naradzałem się z towarzyszami. 

W tym samym mniej więcej czasie, pewien człowiek, nazwiskiem Ko Bo 
Be (Bo Be - przezwisko) zgłosił się na ochotnika, mówiąc, że chce uwolnić 
Tong Dżang Yonga. Sztukmistrz - iluzjonista odznaczał się niezwykłą 
zręcznością, zasłynął, jako niedościgły w swym fachu "kieszonkowiec". 
Potrafił niepostrzeżenie z kieszeni swego rozmówcy wyciągnąć na przykład 
pióro wieczne. Ko Bo Be lubił popisywać się swymi "trickami'7 i wszędzie 
gdzie się pojawiał, natychmiast wynikały kłopoty, bo coś komuś "ginęło". 

Ko Bo Be stanął więc na ulicy w Luncinie i tym razem łatwo dał się 
aresztować policji przy próbie dokonania nieudanej kradzieży. W więzieniu 
spotkał się z Tong Dżang y on gem, a następnie w krótkim czasie poddał 
strażników więziennych takiej "obróbce", że sekretarz Komitetu Specjalnego 
szybko odzyskał wolność. Dzięki temu miał możność wziąć jeszcze udział w 
naradzie w Myongjuegou. 

W połowie grudnia 1931 roku zwołaliśmy do Myongjuegou naradę kadr 
kierowniczych z organizacji partyjnych i Komunistycznego Związku 
Młodzieży. Dla wygody nazywaliśmy ją "zimową naradą w Myongjuegou". 

W naradzie brali udział: Czha Gwang Su, Li Gwang, Czhe Su Hang, Kim 
Ił Hwan, Rian Song Ryong, O Bin, O Dżung Hwa, O Dżung Song, Ku Bong 
Un, Kim Czhol, Kim Czhung Gwon, Li Czhon San, Kim Ił Ryong, Kim 
Czhon Ryong, Han Ił Gwang, Kim He San, łącznie zebrało się ponad 
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czterdziestu młodych bojowników, którzy dzięki swej ofiarnej, pełnej 
poświęcenia działalności, zyskali sobie miłość i zaufanie mas. 

W Myongjuegou miałem okazję posmakować po raz pierwszy coś, co 
miejscowi nazywają ,jongezhe kimczhi" (rodzaj miejscowej zieleniny, 
przygotowanej w specjalnej marynacie - red.). Wieczorem, zaraz po moim 
przyjeździe do wąwozu pod Myongjuegou, rodzina Li Czhong Sana 
podejmowała mnie zupą kukurydzianą z fasolą i owym ,jongczhe kimczhi". 
Jadłem z ogromnym apetytem. Potrawę tę potrafią po mistrzowsku 
przygotowywać mieszkańcy Kildżu i Myongczhonu w prowincji północny 
Hamgyng. Obecnie ta typowa sałatka z jarzyn jest stałym składnikiem na 
bankietach o charakterze państwowym. 

Pewnego dnia, w okresie gdy odbywała się nasza narada, Li Gang zjawił 
się wśród nas, mając w ręku pięć bażantów, które udało mu się - z kilkoma 
aktywistami z Komunistycznego Związku Młodzieży - upolować w okolicy. 
Żal mu nas było - obradujemy, mając za pożywienie tylko kukurydzianą zupę 
i kaszę z prosa. 

Tak więc na kolację tego wieczoru Li Czhong San przygotował Kuksu 
(makaron po koreańsku - red.), mówiąc, iż mięso z bażanta będzie dobrze się 
komponowało z kuksu. Ryż w tych okolicach był rzadkością, natomiast mąki 
kartoflanej było pod dostatkiem. 

Czha Gwang Su, który nade wszystko uwielbiał kuksu, hałaśliwie 
nagabywał Li Gwana, mówiąc: - Stary człowieku z Wancynyu, pięć 
bażantów na tyle osób - to za mało. Powiedz, do ilu ust trafić mają te ułomki 
dziczyzny? Nawiasem mówiąc, Czha Gwang Su cierpiał na chroniczne bóle 
żołądka i zwykł był jadać niewiele, ale gdy znalazł się w tak wielkim gronie 
młodzieży, chciał uchodzić za śmiertelnie głodnego obżartucha. 

- Posłuchaj, ty jaśnie panie z Kirinu, ty sobie nie poradzisz nawet z jedną 
miską zupy kukurydzianej - odparował pół żartem Li Gwang. 

- Posłuchaj, Czha! Jestem wykończony. Przyniosłem na plecach worek 
ziarna, a do tego jeszcze taki ciężar - te pięć bażantów. Umęczony jestem na 
śmierć! 

Czha Gwang Su dowodził jednak nadal namiętnie, że ponieważ pięć 
bażantów to za mało, żeby obdzielić nimi wszystkich, więc delegaci powinni 
się podzielić na dwie grupy. Jedna z nich zasiadłaby w osobnym pokoju do 
jedzenia kuksu z mięsem bażanta, druga zaś - w odrębnym pokoju dostałaby 
kuksu z kurczakiem. 

Wszelako, delegaci sprzeciwili się tej propozycji. Ostatecznie ustalono, że 
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mięso z bażanta zostanie wymieszane z mięsem z kurczaka, zaś wszyscy 
delegaci w biesiadnym, wesołym nastroju, zasiądą do jedzenia w jednym 
pokoju. Pak Hun, wielki amator jedzenia, pochłonął tego wieczoru aż trzy 
miski kuksu i zyskał miano "miłośnika kuksu" . 

W celu zapewnienia naradzie sukcesu, odbyliśmy w domu Li Czhong 
Sana najpierw rodzaj przedwstępnego spotkania, podczas którego 
omówiliśmy tematy, jakie podejmować będziemy na naradzie, a także 
zagadnienia związane z mandatem uczestników oraz porządek narady. 

Po tym przygotowawczym posiedzeniu, główna narada nasza trwała 
dziesięć dni. Dyskusje koncentrowały się wokół problemu, jaką formę 
powinna przyjąć nasza walka zbrojna. Wiadomo było, że dopiero wówczas, 
gdy ten problem zostanie rozstrzygnięty całkowicie, możliwe stanie się 
decydowanie o innych sprawach, takich jak formy zbrojnej organizacji, bazy 
wypadowe itp. 

Ponieważ pozbawieni byliśmy własnego kraju, nie wchodziły w rachubę 
plany stawiania oporu przy użyciu regularnej armii. Oprócz tego nie 
dojrzewały jeszcze warunki, które pozwoliłyby na natychmiastowe 
zmobilizowanie wszystkich ludzi do powstania zbrojnego. Z tego względu, 
rzeczą naturalną było, że moje myśli kierowały się ku idei prowadzenia 
działań wojennych w formie walki partyzanckiej. 

Lenin zdefiniował działania partyzanckie, jako formę pomocniczą, która 
znajduje nieodmiennie zastosowanie, gdy ruch masowy przybierać już 
zaczyna faktycznie stadium powstania, lub gdy w wojnie domowej następuje 
stadium pośrednie między wielkimi zmaganiami. Było mi bardzo żal, że 
Lenin traktował wojnę partyzancką nie jako podstawową formę działań 
bojowych, lecz jako tylko tymczasową i wspomagającą formę walki. Ja 
bowiem w owym czasie - dzień w dzień - studiowałem i zgłębiałem tematykę 
nie wojny regularnej, lecz właśnie wojny partyzanckiej. 

Jeśli uznamy partyzancką wojnę, prowadzoną przy zaangażowaniu 
stałych rewolucyjnych sił zbrojnych, za podstawową formę czekającej nas 
walki zbrojnej, to zachodzi pytanie: czy forma ta zgodna jest z realnymi 
warunkami w naszym kraju, czy nie? - na ten temat wciąż rozmyślałem i 
poświęciłem mu wiele czasu. W toku takich poszukiwań zgłębiłem "Sztukę 
wojny Sun-tzu"18 i raz jeszcze przeczytałem "Trzy wojujące Królestwa"19. 
Spośród ksiąg koreańskich na tematy wojenne przeczytałem "Księgi 
wojskowe Kraju Wschodniego,,20 i "Instrukcje na temat wiedzy wojennej"21. 

Są ludzie, którzy wskazują, że wojna partyzancka sięga swymi 
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korzeniami początków N stulecia naszej ery. Nie wiedzieliśmy jednak, w 
jakim kraju to się działo i w jaki sposób wojna taka była prowadzona. 

Marks i Engels z wielkim zainteresowaniem studiowali przebieg działań 
partyzanckich w okresie wojny rosyjsko-francuskiej 1812 roku - praktykę 
chłopskiego pospolitego mszenia Rosji. Opowiadania na temat 
partyzanckiego bohatera rosyjsko-francuskiej wojny - Denisa Dawydowa i 
wodza Kutuzowa, który dowodził w sposób wytrawny wspólnymi operacjami 
wojsk regularnych i oddziałów o charakterze partyzanckim, jeszcze bardziej 
umacniały we mnie zainteresowanie wojną partyzancką. 

"Historia imczyńskiej wojny ojczyźnianej"22 wiele mi dała do myślenia i 
wiele podpowiedziała w dziedzinie zdefiniowania i ustalenia charakteru 
wojny partyzanckiej, jako podstawowej formy walki. Uważałem, że walka 
prowadzona przez Armię Sprawiedliwości, wieńcząca tę wojnę zwycięstwem, 
znajdzie się na kartach dziejów wojen partyzanckich, jako szczególnie 
wyrazisty i żywy przykład. W szczególny sposób oczarowały mnie przykłady 
męstwa i różnorodności działań bojowych, jakich dokazywali znani 
przywódcy Armii Sprawiedliwości: Kwak Czhe U, Sin Dol Sok, Kim Yn So, 
Czhong Mun Bu, zakonnik Sosan, Czwe Ik Hyon, Riu Rin Sok i inni. Sam 
termin "wojna partyzancka" owładnął całą moją istotą - bądź, co bądź, 
staliśmy u progu wielkiej wojny z uzbrojonymi po zęby japońskimi 
imperialistami. 

Nieszczęście polegało na tym, że podane zostało tylko do wierzenia, iż 
wojna partyzancka możliwa jest wyłącznie w warunkach istnienia 
państwowego zaplecza lub, gdy zapewnione jest wsparcie ze strony wojsk 
regularnych. Uwarunkowania te, ustalone przez klasyków marksizmu-
leninizmu, zmuszały mnie do przebycia złożonego procesu poszukiwań i 
wyboru formy prowadzenia walki zbrojnej. Czy możliwa jest wojna 
partyzancka w warunkach Korei, w której nie ma ani zagwarantowanego 
państwowego zaplecza, ani regularnych wojsk? N a to pytanie nikt nie był w 
stanie udzielić odpowiedzi. Pozostawało to dla nas wciąż sprawą poważną i 
kontrowersyjną, niczym równanie z wieloma niewiadomymi w matematyce. 
Toczyliśmy wokół tej kwestii poważne dyskusje. 

Tymczasem zaś wokół nas rozgrywały się - w szerszym tle - wydarzenia, 
które popychały nas w objęcia rewolucji. Doszło do rozruchów wśród 
myślących kategoriami patriotycznymi żołnierzy starej Północno-Wschodniej 
Armii, wyrażających niezadowolenie z kapitulanckiej postawy Czang Kai-
szeka i Czhan Sjueljana. Tacy ludzie, jak Wang Dok -rim, Tan Czujo, Ri Du i 
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inni żołnierze podnieśli bunt i oderwali'się od starej Północno-Wschodniej 
Armii. Generał Ma Czhan-szań również wywołał rebelię wojskową i z bronią 
w ręku - wezwał do stawiania oporu Japonii. Ludzie ci stali się główną siłą, 
na jakiej oprzeć się mogły powstające w różnych rejonach Mandżurii 
oddziały antyjapońskie. W wielu rejonach Mandżurii zaczął się rozszerzać i 
rosnąć ruch Armii Ocalenia Narodowego. 

Wypadki te stwarzały sprzyjające warunki dla nas, dążących do podjęcia 
walki zbrojnej. 

Podkreślałem: 
- W historii form walki zbrojnej odnotowuje się – wojnę regularną i 

wojnę partyzancką. Pierwsza uchodziła za formę dominującą, druga - za 
wspomagającą. Będziemy zmuszeni do dokonania wyboru jednej z tych dwu 
form. Wojna partyzancka - wedle mojego osobistego zdania - wydaje się 
bardziej odpowiadać warunkom, w jakich znajduje się nasz kraj. W naszym 
kraju, gdzie niemożliwe jest prowadzenie wojny regularnej, dominującą 
formą walki powinna być wojna partyzancka, niezależnie od dawniej 
panujących zwyczajów. 

W dalszym ciągu mówiłem: 
- Niezwykła różnorodność form walki, jakie stwarza wojna partyzancka, 

przemawia za tym, żeby uznać, iż właśnie tę formę prowadzenia walki 
zbrojnej powinniśmy wybrać. W obecnym położeniu naszego kraju, gdzie nie 
ma własnego państwa, jest rzeczą niemożliwą stawienie oporu japońskim 
imperialistom na drodze regularnej wojny. Jesteśmy w sytuacji, że mając 
słabe pod względem militarno-technicznym i ilościowym siły, musimy 
walczyć z potężnym wrogiem - agresywnymi wojskami japońskiego im-
perializmu. Dlatego jest rzeczą ważną prowadzenie w niezwykle 
zróżnicowany sposób naszej partyzanckiej wojny. Innego wyjścia być nie 
może. 

Młodzież, która dotychczas oglądać mogła tylko wojska soldateski Czhan 
Sjueljana, oddziały Armii Niepodległości i wojska japońskie, nie miała 
żadnego pojęcia o armii partyzanckiej. 

Po wyjaśnieniu różnic między armią regularną a armią partyzancką, 
kontynuowałem swoje wywody: 

- Jeżeli chcemy pobić silną armię japońskiego agresora, musimy stosować 
różnorodne, wszelkie możliwe rodzaje aktywności militarnej, politycznej i 
ekonomicznej. Na przykład: znakomicie zaaranżowane kombinowane 
operacje mieszanych małych i dużych jednostek, ataki z zaskoczenia, 
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zasadzki, działalność polityczna, podziemna praca polityczna, aktywność w 
dziedzinie produkcji. Aby stosować te możliwości powinniśmy nieustannie 
posiadać umiejętność rozpraszania i zmobilizowania swych żołnierzy. W ten 
sposób winniśmy zorganizować armię partyzancką, która by mogła 
prowadzić wojnę. 

Po wysłuchaniu mnie, niektórzy ludzie wyrażali wątpliwości: czy jest 
możliwe pokonanie wroga, stosując taką właśnie formę walki zbrojnej? Czy 
możliwe jest pobicie przez nieregularne siły zbrojne - jak armia partyzancka - 
potężnej wielomilionowej armii, wyposażonej w nowoczesne, wysoce 
efektywne rodzaje broni: czołgi, artylerię, samoloty wojskowe, jeśli walczyć 
będziemy bez państwowego zaplecza, lub bez wsparcia ze strony armii 
regularnej, w dodatku - na obcym terytorium? 

Stawianie takich pytań, wyrażanie takich wątpliwości nie było z ich 
strony bynajmniej czymś niedorzecznym. 

W istocie rzeczy, ja sam wielokrotnie brałem pod uwagę możliwość 
wystąpienia takich wątpliwości. Myślałem: Czy nie wystawimy się wobec 
świata na śmieszność, jeśli my, uzbrojeni w niewielką ilość karabinów, 
ośmielimy się stawić opór takiej militarnej potędze, jak Japonia? Armia 
Sprawiedliwości, Armia Niepodległości, licząca 300 tysięcy żołnierzy armia 
soldateski Czhan Sjueljana nie uniknęły swego losu w postaci klęski zadanej 
im z rąk potężnej armii japońskiej. Na czym zatem my mamy opierać nasze 
rachuby, kiedy snujemy plany jej zwyciężenia? Czy mamy własną władzę 
państwową, własne terytorium, bogactwa? 

Powiedziałem do zebranych: 
- Jesteśmy synami doprowadzonego do ruiny narodu, pozbawionymi 

własnego państwa, własnego terytorium, własnych surowców i zasobów 
naturalnych. Jesteśmy młodymi ludźmi z gołymi rękami, żyjącymi w obcym 
kraju, Jednak nie zawahaliśmy się rzucić wyzwania imperialistom japońskim. 
A w co wierzyliśmy? W naród! Natchnieni tą wiarą zdecydowaliśmy 
rozpocząć anty japońską wojnę. Naród jest państwem, naród stanowi 
zaplecze, naród - to regularna armia! Jeśli dojdzie do starcia - żołnierzem 
staje się każdy obywatel, a więc cały naród. Oto dlatego wojna partyzancka, 
którą chcemy prowadzić, będzie wojną narodową! 

W ten sposób przebiegała nasza wielogodzinna dyskusja. Doszliśmy 
jednak zgodnie do jednomyślności poglądów odnośnie organizacji i 
rozwijania walki zbrojnej, której podstawową formą jest wojna partyzancka. 

Wojna partyzancka - to taka metoda prowadzenia walki zbrojnej, która 
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pozwalałaby - przy zachowaniu sił własnych – na zadawanie wrogowi jak 
największych militarnych i politycznych ciosów, która pozwalałaby przy 
użyciu niewielkich sił na zniszczenie wroga, dysponującego przewagą 
liczebną i technologiczną. Wierzyliśmy głęboko, że będziemy w stanie 
odnieść zwycięstwo nad wrogiem, jeśli zorganizujemy i rozwiniemy naszą 
walkę zbrojną w postaci walki partyzanckiej, przy równoczesnym poparciu ze 
strony mas ludowych oraz przy wykorzystaniu sprzyjających warunków 
naturalnych i topograficznych. 

Podczas, gdy wielu traktowało wojnę partyzancką, jako działanie 
wspomagające regularną wojnę, myśmy uściślili i sprecyzowali jej naturę, 
jako podstawowej formy walki, która, wyznaczać powinna bojowy kurs 
naszej polityki. Była to formuła, oparta na naukowo udowodnionych 
podstawach, zdefiniowana w twórczy sposób, przy uwzględnieniu naszych 
realnych warunków. 

Po omówieniu zagadnienia rozwijania zorganizowanej walki zbrojnej, 
której podstawą winna być wojna partyzancka, przystąpiliśmy do dyskusji 
nad wcielaniem w życie nakreślonego kursu. 

Pierwszym zagadnieniem, które znalazło się na porządku dnia było 
tworzenie rewolucyjnych sił zbrojnych. W toku omawiania tego tematu 
uzgodniliśmy, że z początku organizować będziemy w każdej miejscowości 
niewielki oddział partyzancki, który uzbroimy, a potem, stopniowo, podobne 
oddziały będziemy przekształcać w coraz większe rewolucyjne jednostki 
zbrojne - na pierwszym etapie w bataliony, później zaś w jeszcze większe, na 
Ludowej Armii Rewolucyjnej kończąc. Kolejnym tematem dyskusji była 
kwestia zaopatrzenia w broń. 

Omawianie problemów, związanych z organizacją armii, ustąpiło miejsca 
rozważaniom, poświęconym sprawie tworzenia głównych baz wypadowych. 
Gdzie winny być rozlokowane przyszłe oddziały antyjapońskiej armii -' w 
górach, w miastach, czy na wsiach? Gdzie powinny być urządzone główne 
bazy dla rozwijania działań partyzanckich - w Korei czy w Mandżurii? 
Przecież zarówno Korea, jak i Mandżuria znajdowały się pod okupacją 
japońską. Wokół tego problemu wymieniano wiele poważnych uwag. 

Każda armia musi posiadać swe bazy wypadowe. Jest to kwestia 
zrozumiała nawet dla ucznia szkoły podstawowej. 

Nasze siły zbrojne będą walczyć, nie mając zagwarantowanego dla siebie 
zaplecza, jakim jest własne państwo, nie mogą liczyć na wsparcie ze strony 
wojsk regularnych. Dlatego potrzebne nam takie bazy, w których po 
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każdorazowej walce ludzie mogliby bezpiecznie odetchnąć, zaprowadzić 
porządek we własnych szeregach, uzupełnić ubytki w uzbrojeniu i 
wyposażeniu bojowym, prowadzić szkolenie w rzemiośle wojennym, leczyć 
rany i choroby. Z tych względów musieliśmy - równolegle z budowaniem 
armii partyzanckiej - budować własnymi siłami bazy wypadowe i 
szkoleniowe. Jakie bazy zagwarantowałyby nam możliwość długoletniego 
prowadzenia wojny partyzanckiej. 

Na zakończenie ożywionych dyskusji podjęta została decyzja zbudowania 
bazy dla naszej partyzantki wśród górzystych obszarów Jiandao, gdzie 
dysponowaliśmy solidnym poparciem ze strony mas, klarownymi 
możliwościami dopływu zaopatrzenia, korzystnym ukształtowaniem terenu. 
Postanowiliśmy ustanowić bazę najpierw w Jiandao, ponieważ w rozległej 
terytorialnie Mandżurii sieć władzy wrogiego reżimu japońskiego nie była 
tak gęsta, jak w samej Korei. Przyjęliśmy jednocześnie założenie, iż we 
właściwym czasie kolejne bazy tworzyć będziemy wewnątrz Korei, w rejonie 
Góry Pektu i łańcucha górskiego Rangnim, otoczonych wielkimi 
przestrzeniami nieprzebytych, drzemiących lasów. 

Bazy wypadowe winny - niejako z samego swego założenia - powstawać 
jako wyzwolone rejony, do których nie ma dostępu władza wroga. Winny być 
rozlokowane koniecznie w okolicach górskich, w basenie rzeki Tuman. 
Stwarza to najlepsze warunki dla prowadzenia operacji wojennych w Korei i 
umożliwia w razie potrzeby, nadejście pomocy ze strony narodu naszej 
Ojczyzny. Na terenach, położonych w dorzeczu rzeki Tuman sporo było wsi 
u podnóża gór, gwarantujących nam nieskrępowany dopływ zaopatrzenia. 
Były one niedostępne i trudne do zdobycia przez atakującego wroga. Nam 
natomiast zapewniały korzystne warunki skutecznej obrony własnych pozycji. 

Gdy zaczęliśmy wybierać konkretne miejsca przyszłych baz, Li Gwang, 
O Bin, Kim I1 Hwan i wielu innych towarzyszy na wyścigi wypowiadało 
niemało rozsądnych propozycji. Zgodnie z tymi propozycjami postanowiono 
stworzyć bazy wypadowe w najbardziej niedostępnych rejonach. Ze względu 
na warunki naturalne były one, jak twierdze. Przykładem tego - takie 
miejscowości, jak Jujlancun, Ufudun, Wanjujgou, Hajlancju, Jaoingou, 
Dahuangou, Jantun1ancy Gajacho, Jojongou, Dachyangou, Yontuncy. 
Mieszkało tam wielu ludzi, masa rewolucjonistów. Chronili się po walce 
o ,jesienne plony" w obawie przed prześladowaniami ze strony "oddziałów 
operacyjnych" japońskich wojsk. Działała tam już nawet "Czerwona 
gwardia", której zadaniem było ochranianie organizacji rewolucyjnych i 
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mieszkańców. 
W miarę pogłębiania się dyskusji i wchodzenia w szczegóły poruszanych 

zagadnień, okazywało się, iż coraz więcej jest praktycznych spraw o bardzo 
złożonym charakterze. Wiązały się one z długoterminowym 
funkcjonowaniem i zachowaniem przyszłych baz. Przedmiotem rozważań 
były takie sprawy: na jakich zasadach oprzeć organizację produkcji rolniczej i 
inne rodzaje działalności gospodarczej, jak tworzyć warsztaty, mające się 
zająć przygotowaniem i naprawą broni, jak ma wyglądać organizacja służby 
medycznej i szpitali, komu powierzyć i jak zorganizować administrację 
cywilną, sprawującą opiekę nad ludnością. 

Na naradzie tej omawialiśmy także inne zagadnienia, np. potrzebę 
zamocowania w masach idei walki zbrojnej, konieczność utworzenia 
wspólnego anty japońskiego frontu narodów Korei i Chin, kwestię 
zaktywizowania pracy organizacyjnej w partii i w Komunistycznym Związku 
Młodzieży. 

Uznaliśmy, że wszystkie wymienione problemy powinny zostać 
rozwiązane, jako warunek wstępny podjęcia walki zbrojnej, której 
ukoronowaniem - wojna partyzancka. Na naszej naradzie zdefiniowaliśmy 
wszystkie te zagadnienia, jako wytyczne obowiązującej nas linii politycznej. 

Dokonaliśmy, rzeczywiście, gigantycznego, poważnego i twórczego 
dzieła. Historia wojny partyzanckiej w żadnym innym kraju na świecie i w 
żadnej epoce, nie dostarczyła takiego przykładu, który mógłby być 
porównywalny z tym, co myśmy dokonali w praktyce rewolucyjnej w 
naszym kraju. Wszystko to - było dziełem naszej własnej myśli, dlatego też 
stworzyliśmy nasze własne bazy swym własnym wysiłkiem. Było to 
nieuchronnym - a powiedziałbym jeszcze: rozstrzygającym - zadaniem 
koreańskich komunistów, którzy zmuszeni byli prowadzić wojnę partyzancką 
w bezprecedensowych w historii, trudnych warunkach, gdy nie posiadaliśmy 
zaezpieczonego zaplecza państwowego, ani poparcia ze strony wojsk 
regularnych. 

Gdybyśmy przy rozwiązywaniu tego zadania kopiowali dogmatycznie 
cudze doświadczenia - a na marginesie warto dodać, że w innych krajach, w 
planowaniu walk oddziałów partyzanckich zakładano z góry, że wsparte one 
zostaną przez wojska regularne, współdziałające z nimi - to nie 
uniknęlibyśmy niepowetowanych, poważnych klęsk. 

Któregoś roku, dokładnie nie pamiętam, przyjechał do nas z Ameryki 
Łacińskiej jeden z przywódców ruchu oporu i poprosił mnie, abym 
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opowiedział o doświadczeniach z czasów prowadzenia wojny partyzanckiej. 
Po zapoznaniu mego rozmówcy z niektórymi aspektami praktyki wojny 

antyjapońskiej, podkreśliłem: 
- W wojnie partyzanckiej nie ma uniwersalnych formuł. To gigantyczna 

twórcza walka, która wymaga od człowieka całkowitego zaangażowania w 
nią wszystkich twórczych wartości rozumu. Nasze doświadczenie, być może, 
mogłoby wam posłużyć, jako rodzaj określonej pomocy, wszelako nie 
powinniście go absolutyzować i mechanicznie kopiować. Każdy kraj podlega 
właściwym tylko sobie, specyficznym uwarunkowaniom. W związku z tym, 
ja rekomenduję wam stworzyć i stosować w praktycznym działaniu własne 
metody i formy walki, które byłyby najbardziej odpowiednie w warunkach 
waszego kraju. W tym właśnie tkwi tajemnica zwycięstwa. 

Po wysłuchaniu mnie, mój rozmówca zadumał się na dłuższą chwilę i 
powiedział: 

- W moim kraju jest wiele górskich rejonów, dotychczas jednak tych 
szczególnych uwarunkowań nie braliśmy pod uwagę, koncentrując się na 
działaniach partyzanckich w miastach. Z tego też względu - należy sądzić - 
nie mogliśmy się pochwalić zbyt wieloma sukcesami, zaś straty były duże. W 
przyszłości będziemy rozważać dobrze istniejące realnie warunki i kierować 
ruch oporu na drogi walki partyzanckiej przeważnie w rejonach osiedli 
górskich. 

Faza dyskusji na naradzie została zakończona takim uzgodnieniem, że po 
powrocie z narady przystąpimy natychmiast do organizowania - każdy na 
własnym terenie - oddziałów partyzanckich. Staliśmy u progu narodzin naszej 
armii, naszych sił zbrojnych. Z ulgą przyjęli to uzgodnienie młodzi ludzie, 
którzy po każdorazowej śmierci bliskich z rodziny oraz swych 
współtowarzyszy, zamordowanych w wyniku represji i operacji karnych, 
organizowanych przez japońskich imperialistycznych agresorów, bili się 
zaciśniętymi pięściami we własne piersi, z pałającym uczuciem bezsilności. 
Teraz powstanie ojczystej, ukochanej armii stało się sprawą niedalekiej 
przyszłości, sprawą dnia jutrzejszego. Młodzi uczestnicy narady powstali i 
pełnym głosem zaintonowali "Hymn Rewolucji" i "Między narodówkę". 
Podniośle i głośno rozbrzmiewała melodia - była to, w rzeczy samej, 
przysięga wobec ukochanej Ojczyzny, wobec Rewolucji. 

W naradzie w Myongjuegou uczestniczył Tong Dżang Yong i pewna 
liczba komunistów chińskich. Oni to uosabiali sobą tych dalekowzrocznych 
rewolucjonistów chińskich, którzy znając doskonale specyfikę Mandżurii 
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Wschodniej, gdzie absolutną większość ludności stanowili przesiedleńcy z 
Korei - a wśród nich komuniści - od samego początku przywiązywali 
ogromne znaczenie do idei przyjaźni między narodami obu krajów oraz 
współpracy w tym regionie komunistów koreańskich i chińskich. 

Tong Dżang Yong parokrotnie prosił, aby z ważnymi przemówieniami 
wystąpili ci koreańscy towarzysze, którzy, jak się wyraził, dużo czasu 
poświęcili walce we Wschodniej Mandżurii i zgromadzili już wiele 
doświadczeń. 

Wygłosiłem, nacechowane pasją, przemówienie w języku kolejno: 
chińskim i koreańskim. Mówiłem na temat naszych planów powołania do 
życia oddziałów zbrojnych i o inicjatywie podjęcia walki z bronią w ręku, 
ujmując tę problematykę w kontekście dyskusji i postanowień, podjętych na 
naradzie w Myongjuegou. 

Nasze plany spotkały się z pełną aprobatą chińskich towarzyszy. W wielu 
sprawach nasze poglądy były zbieżne. Przede wszystkim w spawie formuły 
wojny partyzanckiej, zorganizowania armii partyzanckiej i budowy baz 
partyzanckich. 

Od tego czasu wieść o walce zbrojnej ludu koreańskiego i chińskiego 
przeciwko wspólnemu wrogowi - japońskim imperialistom, wstrząsnęła, jak 
burza, całym kontynentem, zaś tradycje wielkiej przyjaźni koreańsko-
chińskiej zakorzeniły się jeszcze bardziej w toku krwawych bitew. 

Zimowa narada w Myongjuegou w 1931 roku oznaczała początek 
antyjapońskiej walki zbrojnej. Była to narada o znaczeniu historycznym. 
Dokonał się kolejny zwrot w antyjapońskim narodowo-wyzwoleńczym i 
komunistycznym ruchu w naszym kraju. Podczas narady w Myongjuegou 
pogłębiona została i rozwinięta linia naszej polityki, nakierunkowanej na 
podjęcie walki uzbrojony - ta linia, która wytyczona została na naradzie w 
Kałunie. Jeśli w Kałunie uprawomocniona została wola narodu koreańskiego 
w sprawie przestawienia antyjapońskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego 
na wyższy szczebel walki zbrojnej, to w Myongjuegou ponownie w sposób 
zdecydowany to potwierdzono i oficjalnie proklamowana została wojna, 
której celem było rozgromienie japońskich imperialistów pod hasłem: N a 
przemoc zbrojną odpowiemy siłą zbrojną! Przemoc rewolucyjna przeciwko 
przemocy kontrrewolucji! To właśnie na tej naradzie opracowano i 
zdefiniowano główne strategiczno-taktyczne pryncypia, określające kierunki 
wojny partyzanckiej, zaś na ich podstawie – cały arsenał nadzwyczajnych 
wielorakich metod i sposobów prowadzenia walki zbrojnej. 
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Po naradzie usiadłem wraz z Tong Dżang Yongem pod Białą Skałą i 
rozmawialiśmy o wielu sprawach. Wtedy - jeśli dobrze pamiętam - 
usłyszałem od niego o przebywającym w więzieniu w Daljanie, Kim Ri 
Gabie i o jego żonie - Czhon Gyong Suk, która pomagała mu, pracując 
jednocześnie w fabryce tekstylnej i udzielając się w działalności 
Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Tong Dżang Yong powiedział, że z analizy kompozycji ludnościowej we 
Wschodniej Mandżurii wynika, że większość mieszkańców, a również 
większość członków organizacji partyjnych w tym regionie - to Koreańczycy 
i poprosił mnie, żebym - reprezentując ich - starał się mu pomagać. 

Powiedział: 
- Główną siłą walki rewolucyjnej w Mandżurii Wschodniej są 

Koreańczycy . Wojna, prowadzona metodami partyzanckimi, zakończy się 
zwycięstwem tylko wtedy, kiedy jej główną siłą oparcia będą mieszkający tu 
Koreańczycy. Nie ma wątpliwości, iż bez względu na to, jakich metod 
chwytać się będą Japończycy, by podzielić nasze narody, komuniści obu 
krajów zdolni będą przezwyciężyć wszelkie uprzedzenia narodowe. Komitet 
Specjalny w przyszłości nadal poświęcać będzie szczególną uwagę sprawie 
dobrej współpracy z towarzyszami koreańskimi. Dlatego tak bardzo liczymy 
na wielką z waszej strony pomoc. Wierzę w was, towarzyszu Kim Ir Sen! 

Z radością obiecałem spełnić jego prośbę. 
Powiedziałem: 
- My również kładziemy szczególny nacisk na sprawę jedności naszych 

dwóch narodów. Możecie być o to spokojni. Wystrzały karabinów w wojnie 
partyzanckiej rozwieją przejściową nieufność między narodami Korei i Chin. 

Uścisnęliśmy sobie ręce i uśmiechnęliśmy się. 
W okresie późniejszym Tong Dżang Yong ija często wspominaliśmy ten 

dzień. 
Ilekroć składałem wizyty w Chinach, premier Czou En-lai podkreślał w 

swych wystąpieniach na oficjalnych bankietach i w rozmowach ze mną, że 
przyjaźń Korei i Chin rozwinęła się na tak wielką skalę, dzięki stworzeniu na 
początku lat 1930-ych anty japońskiej armii partyzanckiej i wspólnej walce 
koreańskich i chińskich sił zbrojnych przeciwko japońskim imperialistom. 
Wypowiadał on wiele wzruszających słów o głęboko zakorzenionych 
tradycjach tej przyjaźni. 

Każdorazowo, gdy przypominał te prawdy i zdarzenia, myślami swymi 
powracałem do pamiętnych dni narady w Myongjuegou, jej pełnej żaru 
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atmosfery przyjaźni koreańsko-chińskiej, wspominałem z ogromnym 
wzruszeniem zażyłą przyjaźń, łączącą nas z chińskimi komunistami, z 
którymi przeszliśmy szlaki walk pod gradem kul, wśród dymiących luf 
armatnich. Należeli do nich: Wej Czhen-min, Tong Dżang Yong, Czen Han-
zhang, Wan Detae, Zhang Wei-hua, Jan Cinjue, Czhou Bao-dżun, Hu Csemin 
i wielu innych. 

Uczucia przyjaźni są ludzkimi uczuciami i płyną z ludzkich serc. Dlatego 
są one trwałe tylko wtedy, kiedy kształtują się one na podstawie konkretnych 
stosunków międzyludzkich. Takie gorące uczucia przyjaźni nie ostygną bez 
względu na upływ czasu. 

 

4. Przygotowania do krwawej bitwy 
 
Podczas narady w Myongjuegou podjęto decyzję o rozpoczęciu 

zorganizowanej walki zbrojnej. Uczestnicy narady wyrazili pragnienie, żeby 
mnie przypadła w realizacji tego dzieła czołowa, awangardowa rola. 

- Kim Ir Sen! Ty musisz dać początek temu dziełu! W każdej pracy, w 
każdej sprawie musisz być wzorcem i przykładem. 

Tymi słowami towarzysze zastąpili słowa pożegnania ze mną. 
Pozostałem w Myongjuegou dopóki ostatni uczestnicy narady nie 

rozjechali się, a następnie, po pożegnaniu się z Tong Dżang Yongem, udałem 
się do Antu, które z każdego punktu widzenia wydawało mi się 
najdogodniejszym miejscem dla prowadzenia walki partyzanckiej. 

Postanowiliśmy, że głównymi miejscami rozlokowania naszych sił winny 
być Antu i Wancyng, ze względu na to, iż w toku tworzenia oddziałów 
zbrojnych sprawą priorytetową było dla nas rozwijanie współpracy z Armią 
Ocalenia Ojczyzny - Co było również omawiane podczas grudniowej narady 
w Myongjuegou - a więc z antyjapońskimi siłami zbrojnymi Chin, które w 
różnych rejonach Mandżurii aktywizowały się po incydencie 18 września. 
Zdecydowaliśmy tak również i dlatego, że Antu i Wancyng były głównymi 
centrami dyslokacji oddziałów Armii Ocalenia Ojczyzny. 

Powróciłem do Sinłuncunu. Przez pewien czas zatrzymałem się tu z 
rodziną w domu rodziny Ma Czhun Uka, następnie przeniosłem się do 
położonej wśród szuwarów wsi w dolinie Tucidjan-Saoszahe. Tu 
przystąpiłem do aktywnych przygotowań do utworzenia Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej. W Saoszahe zamieszkiwały dobrze już 
zorganizowane masy. Sytuacja była tam zatem znacznie dogodniejsza, niż w 
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Sinłuncunie. Była to wieś, w której zapuściła już mocno swoje korzenie nasza 
podziemna organizacja. Różnego rodzaju szpicle nie mieli tu łatwego dostępu, 
nie psuły atmosfery spokoju szepty rozmaitych sługusów, zaś wojsko i 
policja prawie nigdy nie organizowały tu "ekspedycji karnych". 

Nasza walka o stworzenie Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej 
napotykała już od samego początku trudności i przeszkody. Stały przed nami 
zadania, dotyczące składu osobowego armii, broni, szkolenia w rzemiośle 
żołnierskim, żywności, zakotwiczenia w masach, stosunków z Armią 
Ocalenia Ojczyzny i mnóstwo innych trudnych problemów o charakterze 
ściśle militarnym i politycznym, rozwiązania których nie wolno było 
odwlekać. 

W procesie tworzenia oddziałów zbrojnych były dwa elementy, które 
uznaliśmy za kluczowe: kadry i broń. Obu nam brakowało. 

Przez kadry rozumieliśmy tych, którzy mieli odpowiednie przygotowanie 
wojskowe i polityczne. Potrzebni nam byli młodzi ludzie, którzy znali się na 
polityce i na sprawach wojskowych i którzy byliby gotowi walczyć z bronią 
w ręku długi czas za kraj i za naród. 

W ciągu półtora roku utraciliśmy niemal cały kadrowy aktyw, stanowiący 
jądro Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. Ludzie, stanowiący główną siłę 
rewolucyjnej armii, wśród nich Kim Hyok, Kim Hyong Gwon, Czwe Hyo 11, 
Kong Y ong, Li Czhe U, Pak Czha Sok w ciągu jednego roku padli w akcjach 
bojowych lub wtrąceni zostali do więzień. W styczniu 1931 roku został 
aresztowany przez policję konsulatu japońskiego Li Dżong Rak, który był 
dowódcą kompanii. W chwili aresztowania miał przy sobie plik broszur na 
temat Koreańskiej Armii Rewolucyjnej i udawał się na poszukiwanie źródeł 
nabycia broni. Wraz z nim aresztowani byli Kim Gwan Ryol, Czang So Bong, 
Pak Byong Hwa. Uwięziony został także Kim Ri Gab, który był biegłym w 
sprawach wojskowych, a Pek Si Han padł w boju. Zaginął wszelki słuch o 
Czwe Czhang Golu i o Kim Won U - nie wiadomo było, co się z nimi dzieje. 

Tych, którzy znali się na sprawach wojskowych i mieli jakieś 
doświadczenie militarne było wśród pozostających na wolności członków 
rewolucyjnej armii tak niewielu, iż można by ich było zliczyć na palcach obu 
rąk. Ponieważ jednak zaangażowani oni byli w pracy politycznej wśród mas, 
nie można ich było włączyć do oddziałów zbrojnych. W okresie formowania 
jednostek partyzanckich w Antu, gdy praca waliła mi się wprost na głowę, 
jedynym człowiekiem z Koreańskiej Armii Rewolucyjnej, który stał blisko 
mnie, był Czha Gwang Su. 
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Tym, którzy sprawują władzę państwową łatwo jest pozyskać ludzi do 
wojska. Mogą to uczynić na drodze powszechnej mobilizacji lub przez 
wprowadzenie systemu obowiązkowej służby wojskowej. My nie mogliśmy 
rekrutować ludzi do wojska takimi metodami. Nie można przecież mas 
wcielać do rewolucji za pomocą poboru, zarządzonego mocą prawa lub na 
siłę. Rząd Tymczasowy w Szanghaju włączył do swej konstytucji artykuł, 
stwierdzający, że wszyscy obywatele zobowiązani są do płacenia podatków i 
podlegają obowiązkowi służby wojskowej, ale ludzie - w rzeczy samej - 
nawet nie wiedzieli, że prawo takie zostało ustanowione. Oczywiste jest więc, 
że wszelkie dekrety i zarządzenia, wydawane przez rząd na emigracji, 
sprawujący władzę państwową na skrawku obcego kraju, a zatem przez rząd 
pozbawiony państwowej suwerenności nie mogą być skuteczne. 

W rewolucji narodowo - wyzwoleńczej w koloniach jest niemożliwe 
zmuszenie ludzi do chwycenia za broń za pośrednictwem obwieszczenia 
mobilizacyjnego lub systemu obowiązkowej służby wojskowej. W takiej 
rewolucji wezwania, wydawane przez przywódcę rewolucji lub przez ludzi o 
dalekosiężnych horyzontach myślowych, zastępują prawa. W takich 
sytuacjach wyłącznie tylko świadomość polityczna i moralna każdego 
indywidualnego człowieka decyduje o tym, czy chce dobrowolnie przyłączyć 
się do armii. Masy chwytają za broń w imię wyzwolenia - z własnej woli i 
spontanicznie, bez niczyjego wezwania, czy ukierunkowania. Jest to 
naturalny akt działania ludu, który uznaje samodzielność za najważniejszy 
składnik swojego istnienia, za który gotów jest oddać życie. 

Opierając się na tej zasadzie, rozpoczęliśmy poszukiwania ludzi, 
gotowych przystąpić do oddziałów partyzanckich w Antu i w jego okolicach. 
W wielu organizacjach, mających charakter paramilitarny, takich jak 
Czerwona Gwardia, Dziecięce Awangardy, Robotnicze Drużyny, Miejscowe 
Oddziały Uderzeniowe, było wielu dzielnych chłopców, którzy pragnęli 
wstąpić do armii. Organizacje paramilitarne rosły w tym czasie, jak grzyby 
po deszczu pod wpływem burz, jakie rozpętane zostały w toku walk 
o ,jesienne plony" i walk okresu wiosennego głodu. W wirze tych wydarzeń 
wyrastali - wprost nie do poznania - młodzi ludzie. 

Wszelako, niemożliwością było werbowanie każdego, kto zapragnął 
wstąpić do oddziałów partyzanckich, nie biorąc pod uwagę stopnia 
rzeczywistego przygotowania. Wielu młodych i będących w średnim wieku 
mężczyzn we Wschodniej Mandżurii nie było tak na prawdę przygotowanych 
do rzemiosła wojskowego. Chcąc zagwarantować sobie dopływ rezerw do 
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partyzantki, trzeba było zintensyfikować polityczne i wojskowe wyszkolenie 
młodych ludzi w organizacjach paramilitarnych, takich jak Czerwona 
Gwardia, czy Dziecięce Awangardy. 

Nie było jednak - wokół mnie - ani jednego człowieka, któryby się 
odważył wziąć na siebie odpowiedzialność za szkolenie wojskowe. Szkolenie 
całej młodzieży rejonu Antu w sztuce wojennej dla mnie samego było ponad 
moje siły. Wprawdzie zetknąłem się z problematyką szkolenia wojskowego 
na uczelni "Hwasong Uisuk", ale przecież nawet mnie trudności nastręczały 
takie zagadnienia militarne, związane ze sztuką wojenną, jak manewrowanie 
większymi zgrupowaniami partyzanckimi, czyli wojskami nowego typu. 
Czha Gwang Su, człowiek, który dopiero niedawno rozstał się z ławą szkolną, 
znał się na sprawach militarnych gorzej ode mnie. Zabrany został do 
więzienia Li Dżong Rak. Obecnie nie było już nikogo, na kim mógłbym 
polegać. Gdybyśmy mieli wśród nas chociażby jeszcze jednego takiego, jak 
Li Dżong Rak, to mógłbym mu powierzyć prowadzenie spraw wojskowych, 
sam natomiast bez reszty poświęciłbym cały swój czas wyłącznie pracy 
politycznej. Postąpić tak - nie było jednak można. I to napełniało mnie wielką 
goryczą. 

Każdorazowo, ilekroć stawałem w obliczu trudnych problemów, 
odczuwałem ostry brak towarzyszy. 

W okresie, kiedy przeżywaliśmy te trudności, przybył do nas słynny 
absolwent Akademii Wojskowej w Huangpu - Pak Hun. Komendantem tej 
Akademii był Czang Kai-szek, a dyrektorem do spraw politycznych - Czou 
En-lai. W Akademii tej było wielu Koreańczyków. W powstaniu w 
Guangdżou, nazywanym przez Chińczyków "trzydniową radą", przewodzili 
młodzi ludzie, wywodzący się z tej Akademii. 

Pak Hun i An Bun brali udział w powstaniu w Guangdżonu, zaś po jego 
upadku - zbiegli do Mandżurii. Pak Hun był człowiekiem o mocnej budowie 
ciała, w zachowaniu swobodny i otwarty w swoich osądach, w każdym calu 
prawdziwy żołnierz. Częściej mówił po chińsku, niż po koreańsku, chiński 
mundur nosił częściej, niż koreański. Stał się moim "wojskowym doradcą". 

W wyniku zdrady przez Czang Kai-szeka sprawy rewolucji (wydarzenie 
12 kwietnia) zerwana została współpraca Kuomintangu z Partią 
Komunistyczną i klęską zakończyła się pierwsza wojna rewolucyjna. Jan Rim, 
Czwe Yong Gon, O Song Ryun (Czhon Gwan), Czhan Dżi Rak, Pak Hun i 
wielu innych uczestników chińskiej rewolucji, którzy byli absolwentami 
takich uczelni wojskowych, jak Akademia Wojskowa w Huangpu, Akademia 
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Wojskowa w Kwantunie, Szkoła Wojskowa w Junanie - pragnąc uniknąć 
odwetu ze strony kliki Czang Kai-szeka - zbiegło z południowych obszarów 
Chin i schroniło się w Mandżurii. 

Mówiąc otwarcie, wiele sobie obiecywałem po Pak Hunie, gdy 
dowiedziałem się, że jest absolwentem Akademii Wojskowej w Huangpu. 

Pak Hun wyróżniał się ogromną zręcznością w strzelaniu z pistoletu z obu 
rąk w toku walki. Jego sztuka strzelania była najwyższej próby. Strzelał, jak 
"szatan". 

Drugą umiejętnością, którą opanował wręcz po mistrzowsku była sztuka 
dowodzenia. Kiedy wydawał komendy - a był on instruktorem, 
wyróżniającym się zdumiewająco donośnym głosem, to - bez używania 
mikrofonu - normalnym swym głosem mógł z łatwością wprawiać w ruch 
kolumny wojska, liczące dziesięć, nawet dwadzieścia tysięcy ludzi. Kiedy 
wydał okrzyk w dolinie w rejonie Tucidjan, wówczas cała wieś mogła go 
usłyszeć. 

Wszyscy młodzi ludzie w Antu byli zafascynowani dźwiękiem 
wydawanych przez niego komend. 

- Jego stentorowy głos był tak donośny, tubalny, że nawet cesarz japoński 
w Tokio mógł go usłyszeć. Skąd gwiazda taka spadła ku nam? - powiedział, 
pełen podziwu Czha Gwang Su na widok Pak Huna, dowodzącego 
ćwiczeniami wojskowymi Czerwonej Gwardii. 

Czha Gwang Su bardzo polubił Pak Huna. Obaj mężczyźni zostali 
bliskimi przyjaciółmi, mimo, że często dochodziło między nimi do sprzeczek 
na tle kwestii teoretycznych. 

Pak Hun, rzeczywiście, potrafił znakomicie kierować przygotowaniami 
wojennymi w Antu, dlatego zorganizowany przez nas później oddział, który 
stacjonował już w Wancyngu, zyskał sobie reputację "studenckiego oddziału". 
Partyzanci z naszego oddziału przez cały okres wojny anty japońskiej cieszyli 
się szacunkiem, jako ludzie, wyróżniający się przyzwoitością, wysokim 
zdyscyplinowaniem, grzecznością i uprzejmością w obejściu, schludnością 
odzieży. 

Jan Dzing-ju nie ukrywał uczucia pewnej zawiści, gdy zachwycał się 
przyzwoitością zachowania się, sprawnością i kulturą naszej rewolucyjnej 
armii. Każdorazowo w takich przypadkach przypominał mi się Pak Hun i 
jego głos, rozlegający się w dolinie, nieopodal wsi Tucidjan. 

Kolejna, charakterystyczna cecha osobowości i jego talentu, jako 
instruktora wyszkolenia wojskowego - to wysokie, surowe wymagania, jakie 
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stawiał swoim podopiecznym, przyszłym bojownikom. Niezaprzeczalnym 
zarazem faktem było to, że dzięki wysokim wymaganiom i surowości, jakie 
stosował, nowicjusze potrafili szybko przyswoić sobie znajomość rzemiosła 
wojskowego. 

Wszelako, bywało od czasu do czasu, że Pak Hun nie stronił również od 
egzekwowania kar wobec podopiecznych. Jeśli któryś z rekrutów nie sprostał 
wymaganiom musztry lub naruszył dyscyplinę, to Pak Hun nigdy nikomu 
takiego przewinienia nie puścił płazem. Potrafił - spoglądając na delikwenta 
swym przeszywającym do szpiku kości wzrokiem - zbesztać, nie stroniąc od 
wyzwisk lub kopniaków i innych kar. Zwracałem mu uwagę, że stosowanie 
takich kar, zwłaszcza cielesnych, jest w wojsku rewolucyjnym nie do 
zaakceptowania, jednak - nie odnosiło to skutku. 

Pewnego dnia, po zakończeniu ćwiczeń, wracałem do domu wraz z Pak 
Hunem, który był trochę zachrypnięty od wydawanych komend w czasie 
ćwiczeń. 

- Pak Hun, masz w sobie coś z ducha soldateski. Gdzie nauczyłeś się 
takiego stylu pracy z rekrutami? - zapytałem. 

Popatrzył na mnie, uśmiechając się w odpowiedzi na słowa o "duchu 
soldateski". 

- Nas uczył bardzo surowy i srogi instruktor wojskowy, do tego wielki 
służbista i Niemiec. Wydaje mi się, że może to dziedzictwo po tym Niemcu 
przeszło na mnie. W każdym razie rózga zawsze była pomocna w tym, żeby z 
człowieka zrobić dobrego żołnierza. 

Ślady wyszkolenia i wychowania wojskowego wedle wzorców 
niemieckich objawiły się w zachowaniu się Pak Huna w różnych formach. W 
jego lekturach, poświęconych teoretycznym zagadnieniom prowadzenia 
wojen, najwięcej miejsca zajmowały dzieła, opisujące armie Prus. Wiele 
czasu mógł poświęcić dyskusjom na ten sam temat. Opowiadał także o 
męstwie brytyjskich żołnierzy, o manewrowości francuskich wojsk, o 
dokładności i wręcz precyzji, z jaką wykonują swoje zadania żołnierze 
niemieccy, o zaciętości żołnierzy rosyjskich. Każdorazowo, gdy poruszał te 
tematy, zwracał się do rekrutów, by stawali się bojownikami 
wszechstronnymi, którzy przyswoili sobie wszystkie te wartości. 

Większość ćwiczeń, jakie przeprowadzał w dziedzinie wyszkolenia 
wojskowego, nie odpowiadała specyfice wojny partyzanckiej, jaką mieliśmy 
prowadzić. Pak Hun wyjaśniał rekrutom, co to są napoleońskie formacje 
kolumn i brytyjskie formacje liniowe. Taki system nauki stosował wobec 
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chłopców, których najczęściej miał przed sobą nie więcej, niż dwudziestu. . 
Po zapoznaniu się z tokiem, prowadzonych przezeń ćwiczeń, 

powiedziałem mu półgłosem podczas przerwy w zajęciach: 
- Pak Hun, odnośnie formowania angielskiego liniowego frontu, którego 

przed chwilą uczyłeś rekrutów, to czy nie należałoby raczej temat ten 
pominąć, poświęcając mu najwyżej krótką wzmiankę? Czy my kiedykolwiek 
prowadzić będziemy taką wojnę, jak bitwa pod Waterloo? Przecież my 
musimy prowadzić w górach wojnę partyzancką z wrogiem, uzbrojonym w 
armaty i karabiny maszynowe. Po co zatem uczyć partyzantów prowadzenia 
walk metodami dawnych czasów? 

- Chcąc prowadzić wojnę, trzeba posiadać choć odrobinę fachowej 
wiedzy wojskowej. Tak mi się wydaje - odpowiedział. 

- Oczywiście, jest rzeczą ważną posiadanie ogólnej wiedzy na temat 
doświadczeń innych krajów, ale trzeba umieć dokonywać wyboru i uczyć 
najpierw tego, co jest natychmiast potrzebne. Byłoby lepiej, gdybyś nie uczył 
ich tego wszystkiego, co sam usłyszałeś podczas studiów w Akademii 
Wojskowej. 

Dałem mu, tymi słowy, wyraźnie do zrozumienia, aby wystrzegał się 
dogmatyzmu w prowadzeniu wykładów na tematy wojskowe. 

Pewnego razu oddałem mu do dyspozycji kilku bojowników z Czerwonej 
Gwardii, aby nauczył ich techniki strzelania. A on, ustawiwszy na placu 
tarcze strzelnicze, przez cały dzień powtarzał w kółko te same słowa: Po 
pojawieniu się wroga - strzelać poniżej pasa. 

Powiedziałem do Pak Huna: 
- Nie można ćwiczenia prowadzić w ten sposób. Musimy odłożyć na 

dalszy plan wszystko, co nie odpowiada aktualnej sytuacji, w jakiej żyjemy i 
działamy. Dajmy zatem w mustrze i ćwiczeniach pierwszeństwo zajęciom, 
przydatnym w walkach partyzanckich. Szczególnie zwracać powinniśmy 
uwagę na doskonalenie metod walki w warunkach górskich. Zatem, zmieńmy 
metody, które nie odpowiadają naszym wymogom. Sami stwórzmy, kierując 
się własnym rozumem, takie metody prowadzenia walk, których nie 
wymyślono jeszcze w podręcznikach. 

Pak Hun poważnie i z uwagą odnosił się do moich słów. 
Od tego czasu prowadziliśmy szkolenie wojskowe, kładąc główny nacisk 

na umiejętności niezbędne w walce partyzanckiej. A więc - obok musztry i 
obchodzenia się z bronią - uczyliśmy rozmaitych metod maskowania się, 
sygnalizacji, posługiwania się kopią, sposobów rozpoznania dyslokacji wroga 
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i metod zwiadowczych, umiejętności chodzenia po górach, posługiwania się 
pałką, metod zdobywania broni, rozróżniania swoich od wroga w nocnych 
warunkach bojowych. W ten sposób szkoliliśmy naszych bojowników w 
dyscyplinach i umiejętnościach, potrzebnych im aktualnie podczas walk. 

Z początku Pak Hun szkolił bojowników - jak to się mówi - trochę 
chaotycznie i na chybił trafił, kierując się tym, co przyszło mu do głowy, 
później jednak zaczął sporządzać plan zajęć i zgodnie z nim prowadzić 
szkolenie. 

W czasach znacznie późniejszych, Pak Hun, wspominając te dni, często 
podkreślał: 

- Sztuka wojenna, której mnie uczono w Akademii Wojskowej w 
Huangpu - to była synteza wiedzy, wypracowanej przez pięć militarnych 
potęg świata, ujmująca w sposób wszechstronny, wykrystalizowane w ciągu 
wieków metody taktyki, stosowanej w wielu krajach. Byłem dumny, że 
zdobyłem tę wiedzę w znakomitej Akademii Wojskowej w Huangpu, będącej 
prawdziwym przybytkiem wiedzy wojskowej nowoczesnych Chin. Zdawało 
mi się, że jeśli dokonam posiewu tej wiedzy we Wschodniej Mandżurii, 
ludzie powitają to z aplauzem. Ale okazało się, że pomyliłem się. Spotkałem 
się nie z oklaskami, lecz z lodowatą reakcją. Młodzi ludzie traktowali moje 
wykłady, jako pozbawione zdrowego rozsądku i oderwane od rzeczywistości. 
Zrozumiałem, że wiedza wojskowa, jakiej nabyłem w ciągu paru lat studiów, 
była bezużyteczna w działaniach wojennych, prowadzonych metodami 
partyzanckimi. Mimo, że miała charakter uniwersalny, poczułem się 
rozczarowany niejako samym sobą, iż zdolny byłem ją absolutyzować. 
Zrozumiałem, że istnieje potrzeba wypracowania nowej teorii militarnej dla 
potrzeb wojny partyzanckiej. Dlatego uwolniłem się od myślenia kategoriami 
dogmatyzmu, zacząłem stosować w praktycznym działaniu nowy sposób 
myślenia, zgodny z rewolucją koreańską. 

Innym wybitnym instruktorem w dziedzinie szkolenia wojskowego w 
rejonie Antu był Kim Ił Ryong. Nie dysponował on tak dużą wiedzą, jak Pak 
Hun, zwłaszcza na temat wojny współczesnej, ale potrafił świetnie sobie 
radzić w szkoleniu bojowników zgodnie z doświadczeniami walki, nabytymi 
przezeń w szeregach Armii Niepodległości. 

W miarę nasilania przez nas szkolenia wojskowego w takich 
paramilitarnych organizacjach, jak Czerwona Gwardia, Dziecięce Awangardy, 
Dziecięce Ekspedycje, a także w miarę powiększania się ich szeregów, 
zaczęło skupiać się wokół nas coraz więcej, wypróbowanych pod względem 

 241



polityczno - wojskowym, wiernych nam młodych ludzi. Były ich dziesiątki. 
Postanowiliśmy zgromadzić w Antu towarzyszy, pracujących w różnych 
powiatach w basenie rzeki Tuman i wytypowanych przez nas chłopców, 
zahartowanych już i wypróbowanych podczas wystąpień w 
obronie ,jesiennych plonów" oraz w walkach okresu wiosennego głodu. 
Zgłosiło się ich bardzo wielu z Antu, Dunhua i innych rejonów Wschodniej 
Mandżurii. 

Z grona tych młodzian wybraliśmy grupę 18 aktywistów, w ich liczbie 
Czha Gwang Su, Kim Ił Ryonga, Pak Huna, Kim Czhola (Kim Czhol Hi), Li 
Yong Be i najpierw stworzyliśmy z nich niewielki oddział partyzancki. 
Jednocześnie wydane zostało zarządzenie w sprawie organizowania 
podobnych oddziałów w Jandżinie, Wancyngu, Hwaryongu, Hunczunie. Tym 
sposobem w powiatach powstawały, jedna za drugą, jednostki zbrojne, 
składające się z dziesięciu- dwudziestu ludzi. Droga, jaką obraliśmy w 
tworzeniu naszych sił zbrojnych wytyczona została na naradzie w 
Myongjuegou. Jej kierunek był następujący: organizować oddział zbrojny, 
złożony z niewielkiej ilości ludzi i - działając niezwykle dyskretnie, - 
zdobywać broń, pogłębiać doświadczenie, powiększać swoje szeregi, by w 
momencie, jak dojrzeją ku temu właściwe warunki, można było sprawnie 
powoływać do życia duże jednostki zbrojne w poszczególnych powiatach. 

Procesowi tworzenia niewielkich oddziałów partyzanckich towarzyszył - 
niestety - przelew krwi w walkach o pozyskanie broni. Spośród licznych 
trudności, na jakie napotykaliśmy w swej pracy, nie było większych, niż 
walka o zdobycie broni. 

Imperialistyczne agresywne wojska Japonii nieprzerwanie umacniały siłę 
bojową swoich trzech podstawowych rodzajów broni. Zaopatrywane były w 
nowoczesne bronie i w sprzęt techniki wojennej, które produkowano metodą 
taśmową w fabrykach zbrojeniowych w Japonii. My natomiast nie tylko, że 
nie posiadaliśmy niezbędnego nam zaplecza w postaci państwa, które 
dostarczałoby nam broń, ale nie dysponowaliśmy również koniecznymi na 
zakup broni pieniędzmi. Nie byliśmy w stanie kupić chociażby jednego 
karabinu. Nie były nam potrzebne armaty i czołgi. Wystarczyłyby w danej 
chwili chociażby lekkie rodzaje uzbrojenia: karabiny, pistolety, granaty. 
Gdyby na terenie naszego kraju zlokalizowane były fabryki zbrojeniowe, to 
moglibyśmy - z pomocą klasy robotniczej - pozyskiwać ją dla naszych 
potrzeb. Takich fabryk nie było. Ku naszemu nieszczęściu, nigdy nie udało 
się nam uzyskać czegokolwiek dla własnych naszych celów z przemysłu 
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krajowego. 
W związku z tym nie mieliśmy innego wyjścia, jak wcielać w 

praktycznym działaniu twardy nakaz, wyrażony w haśle: Jeśli chcesz mieć 
broń - zabierz ją wrogowi! 

Po powrocie z Antu wykopałem z ziemi dwa pistolety, pozostawione 
przez ojca u matki. 

Podnosząc do góry te dwa pistolety, powiedziałem do towarzyszy: - Oto 
spuścizna po moim ojcu. Ojciec mój nie należał ani do Armii 
Sprawiedliwości, ani do Armii Niepodległości, wszelako do ostatniej minuty 
swego życia nosił je przy sobie. Dlaczego? Rozumiał on, że tylko walka 
zbrojna - ta najwyższa forma walki, przyniesie naszemu krajowi niezawisłość. 
Stąd się brało żarliwe dążenie mojego ojca do rozwinięcia walki zbrojnej. 
Kiedy przekazane mi zostały te dwa pistolety, powziąłem twarde 
postanowienie: nieugięcie doprowadzić do wcielenia w życie tego pragnienia 
mojego ojca. I teraz oto wybiła godzina czynu! Uzbrojeni w te dwa pistolety, 
rozpoczniemy nasz pochód - walkę o niezawisłość kraju. Tak! Dziś 
wprawdzie mamy tylko owe dwa pistolety. Ale popuśćmy wodze wyobraźni: 
pomyślmy o tym, może niedalekim dniu, kiedy będziemy ich mieć dwieście, 
dwa tysiące i dwadzieścia tysięcy! Jeśli w naszym posiadaniu znajdzie się 
dwa tysiące jednostek broni - wyzwolimy kraj! Musimy zwielokrotniać nasz 
stan posiadania - do dwóch tysięcy, a potem do dwudziestu tysięcy!... 

Nie byłem w stanie wypowiedzieć więcej słów. Czułem, jak serce 
podchodzi mi do gardła na wspomnienie mojego ojca, który wcześniej musiał 
odejść z tego świata, nie osiągnąwszy - niestety swego celu. 

Kiedy sprawa pozyskiwania broni stała się wydarzeniem dnia, Pak Hun 
zapytał mnie: 

- A gdzie są te dziesiątki sztuk broni, które - jak mówią tu niektórzy - 
jakiś syn bogatych rodziców ofiarował ci w Fuszunie? 

Ów, jakiś tam syn bogatych rodziców - to był Zhang Wei-hua. 
Kiedy znajdowaliśmy się w Wujiazi, przyszedł on do nas, przynosząc 

czterdzieści sztuk broni, należącej do prywatnej domowej armii swego ojca. 
Wszystką tę broń rozdaliśmy bojownikom Koreańskiej Armii Rewolucyjnej. 

Pak Hun, gdy się o tym dowiedział, bardzo ubolewał z tego powodu i 
rzekł, że jedynym wyjściem jest kwestia: jak uzyskać pieniądze na broń. 
Zaproponował zbiórkę pieniędzy na ten cel drogą apelu do ofiarności 
chłopów tych wsi, które przekształciliśmy we wsie rewolucyjne. 

Nie zgodziliśmy się z tym. Gdybyśmy mieli zwrócić się z podobnym 
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apelem do ludzi majętnych - to byłaby inna sprawa. Ale wyciąganie 
pieniędzy z kieszeni biednych robotników i chłopów, nie było najlepszym 
sposobem zbiórki funduszów na broń. Łatwiejszym sposobem pozyskiwania 
broni byłoby zdobywanie pieniędzy na ten cel na naszym wrogu - choćby 
ryzykiem czyjegoś życia. 

Odrzucając łatwe sposoby, wybraliśmy trudniejszą drogę. Zdobywania 
broni drogą jej zakupywania za pieniądze, ale też niezbyt mocno do tego 
zachęcałem. . 

Wyciągać rękę do ludności po pieniądze - to nie w naszym stylu, to 
metoda postępowania Armii Niepodległości. Załóżmy, że udałoby się 
gromadzić jakieś pieniądze, ale czy stanowiłyby one kapitał adekwatny w 
stosunku do potrzeb? Przecież byłyby to dosłownie okruchy. 

Jakimś sposobem, po pewnym czasie, udało się Czwe Hyonowi odkupić 
od leśnego oddziału karabin maszynowy za 1500 won ów . Jeśli przeliczyć 
wydatkowaną na ten cel sumę pieniędzy, porównując z cenami rynkowymi 
tamtych czasów, kiedy za jednego wołu rolnik płacił przy zakupie 50 wonów, 
to uzyskamy właściwe proporcje naszej transakcji: w celu zakupienia jednego 
karabinu maszynowego musielibyśmy sprzedać 30 wołów. Nie wolno było 
nam bagatelizować tych, zmuszających do zastanowienia się, liczb i 
porównań. 

Po dłuższych rozważaniach, zdecydowaliśmy się skierować nasze kroki w 
rejon góry Nedo, gdzie odkopaliśmy pewną ilość broni, ukrytej w ziemi przez 
bojowników Armii Niepodległości. Na podobne znaleziska natrafiono 
również w innych powiatach. Była to także broń zakopana przez ludzi z 
Armii Niepodległości. 

Wojska Armii Niepodległości, dowodzone przez Hong Bom Do, po 
bitwie pod Czhongsanli ukryły w ziemi, w okolicach Dakańcy, duże ilości 
broni i amunicji i wycofały się w kierunku radziecko-mandżurskiej granicy. 

Miejscowy garnizon japoński, na skutek donosów swoich szpiclów, 
wiedział o wszystkim, w efekcie - dziesiątki ciężarówek, ściągniętych 
natychmiast na ten obszar wywiozły masę broni i amunicji. Po naradzie w 
Myongjuegou towarzysze z Wancyngu skierowali swoich ludzi do Dakańcy. 
Zebrali około 50 tysięcy sztuk amunicji, już po tym, jak Japończykom z 
miejscowego garnizonu udało się wcześniej odkopać te wielkie ilości broni. 

Gdy tylko do naszych rąk trafiło trochę broni, przystąpiliśmy - uzbrojeni 
w nią - do bezpośrednich działań bojowych, celem wydarcia wrogowi jego 
broni. 
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Pierwszym obiektem, który postanowiliśmy zaatakować była siedziba 
bogatego właściciela ziemskiego - Szuan Bindżuna. Dysponował on 40-
osobowym oddziałem straży przybocznej. Dowodził nim, Li Do Son, który w 
późniejszym czasie zasłynął, jako dowódca grupy "Sinsonde" , rozgromionej 
przez partyzantów oddziału Czwe Hyona. Koszary straży przybocznej Szuan 
Bindżuna znajdowały się na zewnątrz jego siedziby i w obrębie rezydencji, 
ogrodzonej wysokim wałem, usypanym z ziemi. 

Naszą akcję poprzedziło rozpoznanie obiektu i na jego podstawie 
zorganizowaliśmy grupę szturmową, złożoną z niewielkiego oddziału 
partyzanckiego i członków Czerwonej Gwardii. Plon z nienacka 
przeprowadzonego ataku na siedzibę Szuan Bindżuda, usytuowaną w samym 
centrum najbardziej zaludnionej części wsi Saoszahe - to ponad dziesięć 
sztuk broni. 

Walka o pozyskiwanie broni przybierała już wówczas charakter 
aktywnego, masowego ruchu we wszystkich rejonach basenu rzeki Tuman. 

Masy, ożywione coraz większym duchem rewolucyjnym - do słownie 
wszyscy: bez względu na wiek i płeć, pod hasłem: broń naszym życiem! - 
broń przeciwko broni! podrywały się - pod przywództwem bojowników 
niedużych oddziałów partyzanckich, Czerwonych Oddziałów Ochotniczych, 
Dziecięcych Awangard, Miejscowych Oddziałów Uderzeniowych - do 
decydującej walki o zdobycie broni na agresywnych wojskach 
imperialistycznej Japonii, na japońskiej i mandżurskiej policji, 
kolaborujących z władzą japońską bogatych posiadaczach ziemskich i na 
reakcyjnych urzędnikach aparatu ucisku japońskiego. 

W owych czasach pojawiło się jakże znamienne zawołanie: ,Jaocjan 
bujaomin!", co w przekładzie po koreańsku znaczyło: potrzebna nam jest 
tylko wasza broń - wasze życie nie jest nam potrzebne! Po wtargnięciu do 
urzędu celnego lub do dyżurki, w której znajdowali się funkcjonariusze 
ochrony, czy do jakiegoś urzędu bezpieczeństwa lub na posterunek policji 
albo rezydencji bogatego posiadacza ziemskiego, trzeba było natychmiast 
wyciągnąć jakąkolwiek broń i krzyknąć: ,Jaocjan bujaomin!", a tchórzliwe, 
drobne urzędasy, reakcyjni obszarnicy, policjanci, trzęsąc się ze strachu, 
oddawali bez słowa sprzeciwu wszelką broń będącą w ich posiadaniu. 

Zawołanie ,Jaocjan bujaomin!" bardzo się upowszechniło, zapanowała na 
nie – można by tak rzec - moda, zwłaszcza w tych rejonach Wschodniej 
Mandżurii, gdzie aktywne były organizacje rewolucyjne. 

Ojciec towarzysza O Dżung Hwa (O The Hi) i jego wujek wyciągnęli coś 
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w rodzaju straszaków, zrobionych z nóżek, pochodzących ze zwykłego 
niskiego stolika i grożąc nimi policjantom i ochroniarzom ze 
słowami: ,Jaocjan bujaomin!", zabrali im broń i przekazali Czerwonej 
Gwardii. Słuchy o podobnych zdarzeniach dochodziły również do Antu. Ich 
zuchwałość i spryt budziły w nas niekłamany zachwyt. 

Po pewnym czasie spotkałem się w Wancyngu z O The Hi spytałem go: 
- W jaki sposób wpadliście na tak błyskotliwy pomysł? Starszy człowiek 

odpowiedział z uśmiechem: 
- Po ciemku, w nocy nawet nóżka od stolika wyglądała jak lufa pistoletu. 

W rzeczywistości, nie mamy ani jednego pistoletu ani jednego granatu. Ale 
od czego pomysłowość? Jak mówi przysłowie: ,Jeśli zachce ci się pić - to 
potrafisz wykopać również studnię!" N a tej zasadzie przyszedł mi do głowy 
pomysł z nóżką od stolika. Jeśli człowiek znajdzie się w ślepym zaułku - 
zawsze musi znaleźć jakieś wyjście. 

O The Hi miał rację. W istocie rzeczy, my sami w ówczesnej sytuacji 
znajdowaliśmy się w położeniu człowieka, któremu zachciało się pić i 
zmuszony był wykopać sobie studnię. Kierując się własnym instynktem 
przetrwania, oddawaliśmy się z całym poświęceniem walce o zdobycie broni. 
Była to niezwykle trudna walka, która wymagała maksimum twórczej 
aktywności i rozumu. 

Rewolucjoniści i owładnięte rewolucyjnym duchem masy Wschodniej 
Mandżurii uciekały się do różnych sposobów, by zdobyć na wrogu broń. 
Często trzeba było - by ją wydrzeć przeciwnikowi - występować w 
przebraniu, udając żandarmów lub urzędników konsulatu japońskiego, 
niekiedy bojowników Armii Ocalenia Ojczyzny, handlowców, ludzi 
wielkiego kapitału. Sukces zależał od umiejętności zręcznego znalezienia się 
w różnych, nieprzewidzianych sytuacjach. W niektórych stronach kobiety 
atakowały żołnierzy i policjantów, posługując się kijankami do prania 
bielizny lub zwykłymi kijami. Tym sposobem także odbierały im broń. 

Walka o pozyskanie broni była prologiem do rozpoczęcia ogól-
nonarodowego oporu. Wszystkie organizacje rewolucyjne i cały naród stanął 
do tej walki. Ponieważ, gdy rewolucja potrzebowała broni, masy bez wahania 
przystąpiły do walki o jej zdobycie. W toku tej walki nastąpił wśród mas 
proces przebudzenia świadomości ideologicznej - uświadomiły sobie one, jak 
wielka drzemie w nich siła. 

Nasze hasło: "sam zdobywaj broń dla siebie!" zyskało sobie wszędzie 
ogromną, przekonywającą siłę życiową. 
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Oczywiście, w walce tej straciło życie wielu towarzyszy - rewolu-
cjonistów. Każdy karabin, zdobyty na wrogu, nosił na sobie znamię gorącej 
krwi, żarliwego patriotyzmu naszych rewolucyjnych towarzyszy. 

Jednocześnie przystąpiliśmy - pod hasłem polegania na własnych siłach - 
do walki, na rzecz stworzenia własnej bazy produkcji broni. 

Na początku wyrabialiśmy metodą kowalską włócznie i miecze, pistolety 
i bomby. 

Przykładem tego - pistolet "pidżike", który był sporym osiągnięciem 
technicznym, a zarazem bardzo użytecznym. Wykonany został przez 
członków organizacji Antyimperialistycznego Związku Młodzieży w 
Nanjancun, w powiecie Wancyngu. Ludność prowincji Północny Hamgyong 
mówiła na zapałki - z rosyjska - "pidżike". Proch potrzebny do naboi 
pochodził z zapałek - stąd nazwa "pistoletu z pidżike". Lufy wyrabiane były z 
blachy. 

Najbardziej znane warsztaty, zajmujące się wytwarzaniem broni we 
Wschodniej Mandżurii - to mieszczące się w jaskini Suripawi Szensjandze, 
we wsi Cingu w powiecie Hwaryong, a także we wsi Nancjuj w powiecie 
Wancyngu oraz we wsi Nanjancun w Ilangou, w powiecie Jandżin. 

W warsztatach rusznikarskich, usytuowanych w jaskini Suripawi 
produkowano bomby, do których używano prochu, pochodzącego - dzięki 
naszej rewolucyjnej organizacji - z kopalni rudy Badaogou, w powiecie 
Jandżin. 

Pierwszą bombę nazwano "bombą dźwiękową". WywołYwała ona 
wprawdzie ogłuszający huk, nie posiadała jednak prawie żadnej siły rażenia. 
Jej udoskonaloną następczynią była "bomba z pieprzem". Trochę lepsza od 
pierwszej, ale również nie miała odpowiedniej siły rażenia - jedynie 
właściwości trujące, efekt zapachu. 

Towarzysze z H waryongu wyprodukowali kolejną bombę - nafa-
szerowali ją tym razem nie pieprzem chilli, lecz metalowymi odłamkami. 
Była to bomba rozpryskowa z dużą siłą rażenia, znana pod nazwą ,jandżińska 
bomba". 

Po wyprodukowaniu tej bomby, wezwaliśmy z Hwaryongu Pak y ong 
Suna i zorganizowaliśmy dwudniowe seminarium w Dafancy w 
Sjaowancynie, którego tematem było upowszechnienie w różnych rejonach 
Mandżurii Wschodniej techniki wytwarzania granatów własnej roboty. W 
zajęciach seminaryjnych brali udział pracownicy warsztatów rusznikarskich i 
dowódcy oddziałów partyzanckich z różnych powiatów Jandao. 
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Pierwszego dnia seminarium wygłosiłem odczyt na temat metod 
produkcji prochu. W owym czasie partyzanckie warsztaty zbrojeniowe 
uzyskiwały proch tajnymi kanałami z kopalni rudy. Wiązało się to zawsze z 
dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, ponieważ wrogowie sprawowali 
surową kontrolę nad zmagazynowanym prochem. Nam udało się to, że w 
miejscach gęsto zaludnionych mogliśmy z łatwością wydobywać na własne 
potrzeby surowiec, który z powodzeniem przerabialiśmy na proch. Podczas 
zajęć na seminarium zapoznawaliśmy zebranych z sekretami wytwarzania 
prochu naszymi metodami, aby można je było upowszechnić także w innych 
rejonach. 

Pak Yong Sun mówił o sposobach wyrabiania granatów i zasadach ich 
eksploatacji, magazynowania i posługiwania się nimi. Wszyscy uczestnicy 
seminarium wyrażali ogromny zachwyt, gdy dowiedzieli się, że produkowano 
granaty w Hwaryongu, kierując się ideą polegania na własnych siłach. Pak Y 
ong Sun i Son Won Gym, zarządzający warsztatem zbrojeniowym w jaskini 
Suripawi, byli szczególnie utalentowanymi towarzyszami. W okresie 
późniejszym ten właśnie warsztat, zajmujący się produkcją zbrojeniową, 
odegrał ważną rolę w prowadzonej przez nas antyjapońskiej wojnie, jako 
pewna i niezawodna baza zbrojeniowa i jako warsztat remontowy 
Koreańskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej. 

Jeśli jakiś pisarz zechce zebrać poszczególne epizody bezprzykładnego 
samozaparcia i ofiarności, zuchwałości, zdolności do przystosowywania 
poczynań ludzkich w zmieniających się okolicznościach i niezwykłej wręcz 
aktywności naszego narodu w walce o zdobycie broni, a następnie utrwali 
owe epizody w formie dzieła artystycznego, stanowiącego żywy obraz 
przeszłości, to powstałaby wielka epopeja. Prosty lud, który przez dziesiątki 
tysięcy lat zmuszony był pracować, jako tania siła robocza, strącony w 
otchłań ciemnoty, ignoracji, analfabetyzmu i który cierpiał boleść 
upokorzenia, jako naród pozbawiony własnej państwowości, ronił krwawe 
łzy, był kłamliwie utwierdzany w przekonaniu, iż tak musi być niezmiennie, 
bo taki jest jego los. Ten właśnie lud poderwał się i wkroczył na drogę 
szlachetnej walki o wyzwolenie, aby odtąd własnymi rękami wykuwać swoje 
przeznaczenie. 

Ilekroć brałem do ręki broń, zdobytą na wrogu lub wytworzoną przez 
nasze lokalne organizacje, to za każdym razem napełniała mnie duma i 
przekonanie co do prawidłowości naszego stanowiska, jakie kazało nam w 
sposób zdecydowany wkroczyć na drogę rewolucji koreańskiej w oparciu o 
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swój naród, polegając na jego siłach. 
Przyśpieszając przygotowania do stworzenia stałych sił zbrojnych, nie 

zaniedbywaliśmy równocześnie skupiać szczególniejszej uwagi na sprawie 
budowania w masach mocnej bazy, na jakiej moglibyśmy się oprzeć w swej 
antyjapońskiej walce zbrojnej. Palącą potrzebą rozwoju naszej rewolucji było 
działanie na rzecz nieustającego rozbudzania świadomości mas ludowych w 
toku praktycznej walki i stwarzanie im możliwości hartowania się, a tym 
samym niezawodnego przygotowania do antyjapońskiej wojny. Uważaliśmy, 
że gwarancja ostatecznego zwycięstwa leży przede wszystkim w świadomej i 
powszechnej, ogólnonarodowej mobilizacji szerokich mas. 

Niesłychany nieurodzaj w 1930 roku i jego bezpośrednie następstwa w 
postaci okropnego głodu, stwarzały warunki do zrywu nowej masowej walki 
we Wschodniej Mandżurii w ślad za wystąpieniami wokół 
sprawy ,jesiennych plonów". Podjęliśmy przedsięwzięcia, mające na celu, by 
- nie osłabiając bojowego ducha mas, jaki objawił się w okresie wystąpień w 
obronie ,jesiennych plonów" - rozwinąć nową walkę, tym razem na fali 
wzrastającego buntu, wywołanego wiosennym głodem, skierowanego 
przeciwko japońskim imperialistom i projapońsko nastawionym sferom 
obszarnictwa. W alka, towarzysząca wiosennemu głodowi zaczęła się od 
żądań, wysuniętych wobec wielkich posiadaczy ziemskich, aby dzielili się z 
chłopami żywnością, dawaną im w formie pożyczki, czy na kredyt. Szybko 
jednak przekształciła się ona w walkę pod hasłem konfiskowania zasobów 
żywnościowych, pozostających w posiadaniu japońskich imperialistów i 
projapońskich kręgów obszarniczych, osiągając nową fazę walki z 
wszelkiego rodzaju poplecznikami japońskiego imperializmu.  

W ogniu walki, toczonej w okresie wiosennego głodu wzniosła się na 
nowy, wyższy stopień praca, poświęcona podnoszeniu rewolucyjnej 
świadomości różnych lokalnych wspólnot mieszkańców Wschodniej 
Mandżurii. Nawet w warunkach, gdy ofensywa kontrrewolucji, skierowanej 
przeciwko rewolucji, przybierała coraz bardziej bezczelny charakter, 
komuniści koreańscy nie zwalniali kroku w marszu ku coraz ściślejszym 
swym więziom z masami. Trafiając w gąszcz mas, prowadzili cierpliwie swą 
pracę, szerząc wśród nich oświatę i podnosząc ich świadomość. Masowe 
organizacje zaczęły śmielej wychodzić zza zamkniętych drzwi, porzucając 
dawne tendencje do samoizolowania się. Otwierając teraz przed masami na 
oścież swe drzwi, hartowały je niezachwianie w praktycznej walce. 

Rzecz oczywista, praca nie przebiegała lekko jak żaglowiec na wietrze. 
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Zdarzyło się, że podczas transformacji jednej ze wsi w wieś rewolucyjną, 
kilku rewolucjonistów przypłaciło to własnym życiem. Nieznośny ból 
sprawiały nieraz zniewagi i niewiara w nas ze strony części ludności. Trzeba 
było z pokorą znosić to wszystko, żeby się nie wydało, że jest się 
rewolucjonistą. 

Potwierdzeniem tego są również moje osobiste doświadczenia, 
wyniesione z pracy we wsi Fuerhe. 

Fuerhe - było to ważne osiedle, zajmujące kluczową pozycję na drodze z 
Antu do Dunhua. Bez zahaczenia o tę miejscowość niemożliwe było 
przedostanie się do Dunhua i do Południowej Mandżurii. Dopóki wieś ta nie 
była wsią rewolucyjną - dopóty nie było można zapewnić bezpieczeństwa 
takich wsi, jak Saoszahe, Daszahe, Liuszuhe oraz innych sąsiadujących z nią 
miejscowości. 

Organizaja skierowała tam kilku zdolnych pracowników, ale misja 
każdego z nich kończyła się niepowodzeniem. Musieliśmy założyć tam 
własną sieć naszej organizacji, ale ktokolwiek z nas znalazł się w Fuerhe był 
aresztowany i stracony. Nikt nie widział drogi wyjścia z tej sytuacji. Kim 
Czhon Yong, określając Fuerhe "wsią reakcyjną", mówił z nieukrywaną 
złością, iż widocznie działa tam szpicel lub jakaś organizacja białych. Trudno 
jednak całą prawdę było rozszyfrować. Ilekroć nazwa tej wsi pojawiała się w 
naszych rozmowach, tylekroć nie mogłem opędzić się od różnorakich 
wątpliwości. 

W Fuerhe znajdował się towarzysz, nazwiskiem Song, który był 
członkiem naszej organizacji, jednak sam jeden nie był w stanie 
zdemaskować działających tam reakcyjnych elementów, a tym bardziej 
prowadzić pracy wychowawczej w duchu rewolucyjnym wśród mieszkańców 
wsi. Potrzebny był ktoś, kto powinien - za cenę ryzyka własnego życia - 
przedostać się do Fuerhe, znaleźć szpicli, założyć naszą organizację i tym 
samym podjąć pracę na rzecz transformacji wsi z reakcyjnej w wieś 
rewolucyjną. 

W takich okolicznościach zgłosiłem się na ochotnika na wyjazd do 
Fuerhe. 

Wezwałem towarzysza Songa do Saoszahe i w szczegółach omówiłem z 
nim wszystkie łączące się z tym planem sprawy. 

- Kiedy powrócisz na wieś, powinieneś głośno rozpowiadać dookoła, że 
potrzebujesz więcej rąk do pracy i dlatego wynajmiesz sobie parobka. Wtedy 
ja zjawię się u ciebie w domu, jako twój pomocnik. 
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Towarzysz Song z wyrazem niedowierzania w oczach spojrzał na mnie. 
- Wieś to wyjątkowo reakcyjna. Jak możecie się decydować na tak 

ryzykowne przedsięwzięcie? Do tego jeszcze byłoby nonsensem angażować 
się osobiście do pracy w charakterze parobka! Potrząsnął przy tym głową z 
wyraźnym odruchem negacji. Także organizacja przeciwna była mojemu 
wyjazdowi do Fuerhe. 

Towarzysz Song i, ja udaliśmy się saniami, zaprzężonymi w woły do 
Fuerhe, mimo stanowczych sprzeciwów moich towarzyszy. 

Wśliznąłem się do "legowiska reakcji", przybierając pozę nieroz-
garniętego, nieokrzesanego prostaczka, nieostrzyżonego, z pobrudzoną 
twarzą. 

W parę godzin później, kiedy towarzysz Song jadł ze mną kolację, kilku 
ludzi z konnej policji nieoczekiwanie przygalopowało do wsi, wznosząc za 
sobą tumany kurzu. Władze w Antu zdążyły już wysłać za nami policję do 
wsi? Nie wiedziałem, jakim sposobem zostały one o tym powiadomione. 

Kiedy dzieci, bawiące się na podwórku zaczęły wykrzykiwać, że 
nadjeżdżają policjanci z konnej, wyszedłem z siekierą na podwórko rąbać 
drzewo na opał. Sytuacja przypominała owo zdarzenie, jakiego 
doświadczyłem w domu nieznanej mi kobiety w Jiaohe! 

Policjanci, wskazując na mnie palcem, zapytali, kim jestem? Towarzysz 
Son powiedział, że jestem jego parobkiem. 

Jeden z policjantów dopowiedział, przechylając głowę na jedną stronę, 
dla podkreślenia swego powątpiewania: - Słyszałem, że przywódca partii 
komunistycznej przybył do wsi, by pokierować tu pracą ich organizacji. 
Można się domyśleć, że bardzo śpieszyli się, dosiadając swoich koni, w 
nadziei, że zastaną na miejscu jakiegoś dżentelmena, odzianego w garnitur 
uszyty w dobrym zachodnim stylu i widać było, iż są rozczarowani 
niepotrzebną stratą czasu, patrząc na mnie, ubranego w wyświechtany płaszcz, 
z twarzą umazaną w sadzy. 

Zrodziło się wówczas we mnie podejrzenie, czy do naszych szeregów nie 
przeniknął ktoś, kto - jako obcy element - utrzymuje tajne kontakty z 
wrogiem? Przecież o moim przedostaniu się do Fuerhe wiedziało zaledwie 
parę osób o niekwestionowanej pozycji. 

Gdy tylko policjanci z konnej odjechali, spojrzałem na Sona - twarz jego 
pociemniała, na jego czole wystąpiły kropelki potu. 

Od następnego dnia wstawałem skoro świt, wychodziłem po wodę, 
rąbałem drwa, zamiatałem podwórko, przygotowywałem paszę dla bydła. 
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Codziennie Song udawał się wraz ze mną w góry na swych zaprzężonych w 
woły niskich saniach. W górach przeprowadzałem kontrolę dokumentów, 
poza tym zbierałem drewno opałowe, dyskutowałem o różnych sprawach, 
wyznaczałem Songowi zadania do wykonania. 

Po kilku dniach traktowano mnie w całej wsi jako dobrodusznego, 
pracowitego parobka. Jeśli studnia pokryta była lodem, miejscowe kobiety 
przywoływały mnie machaniem rąk, prosząc, bym pomógł im rozbić twardą 
jego pokrywę. Czyniłem to z wielką chęcią. Postępowałem tak, bo uważałem, 
że jeśli ludzie ze wsi dawali mi coś do roboty, wzmacniało to moją 
wiarygodność, jako parobka, tym samym zaś utrudniało tajnym agentom 
rozpoznanie mnie, jako rewolucjonisty. 

Pewnego dnia odbywało się wesele w domostwie, położonym na 
przeciwko domu Songa. Wieśniacy zwrócili się do mnie, abym im pomógł 
ubijać ciasto na placuszki. Najwidoczniej uważali że, jako "parobek", potrafię 
dobrze wykonać taką robotę. 

Mój dziadek, który przez całe życie pracował na roli, mawiał, iż tylko ten, 
kto potrafi trzy rzeczy: posługiwać się pługiem, ciąć słomę na sieczkami i 
ubijać drewnianym młotem ugotowany ryż, by wyrobić go na chleb, może 
być godnym miana prawdziwego rolnika. Ale mnie, osobiście, ani razu w 
życiu nie przydarzyło się ugniatać w ten sposób ciasta na chleb. Rodzina 
nasza nie żyła w takim luksusie, by jadać ciastka ryżowe. Obawiałem się, że 
jeśli zastosuję się do ich prośby – to skompromituję się brakiem umiejętności 
i tym samym zdemaskuję. Z drugiej strony, czy "parobkowi" wypadałoby 
odmawiać ich prośbie? Najpierw okazałem wahanie, wymawiając się, iż nie 
mogę im pomóc, potem zacząłem zasłaniać się kieratem codziennych zajęć i 
przepracowaniem. 

Wszelako przyszli kilka razy i znów zaczęli naciskać na mnie. Nie 
miałem wyboru i zgodziłem się. 

Gdy zjawiłem się na podwórku domu, w którym przygotowywano wesele, 
jego gospodarze klasnęli w dłonie z radości, że teraz już cała robota nie 
będzie taka trudna - pójdzie, jak z płatka. Nie namyślając się długo, wyrwali 
drewniany młot z rąk chuderlawego, będącego już w podeszłym wieku 
mężczyzny, ich sąsiada, i niemal na siłę ów młot wcisnęli w moje ręce. Mało 
tego, zaczęli mi przymawiać: 

- No teraz ty pokażesz swoją klasę! Smak dzisiejszych placuszków 
zależeć będzie od twoich umiejętności w wyrabianiu i wytłuczeniu ciasta. 

Sytuacja stawała się śmieszna, ale dla mnie bardzo niezręczna. Gospodyni 
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domu nie domyślała się nawet, co działo się w mojej duszy, tak więc szybko 
się uwinęła i postawiła przede mną dużych rozmiarów koryto, wypełnione 
dopiero co ugotowanym ryżem, z którego - po wytłuczeniu młotem - miało 
powstać ciasto. Duża grupa ciekawych talentów "parobka" otoczyła mnie po 
obu stronach. Interesowało ich, jak z drewnianym młotem poradzi sobie 
przybyły niedawno do wsi parobek. Zresztą, obyczaj obserwowania tłuczenia 
ryżu na ciasto stał się od dawna swego rodzaju spektaklem dla ludzi. 

Trzymając ów drewniany młot w swoich rękach, pomyślałem: - Co ma 
być - to będzie. Spróbuję uderzać młotem ze wszystkich sił, jak tylko potrafię. 
Ubijanie ryżu, to przecież zajęcie dla ludzi. A zresztą, gdzie napisano, że 
parobek musi wszystko umieć robić. W najgorszym wypadku - jeśli mi się 
nie powiedzie - będą mi to wypominać, że mamy ze mnie mistrz... W tym 
jednak momencie Song jakby czytając w moich myślach, wybawił mnie z 
nieszczęścia. 

- Ej, ty, co ty wyprawiasz ze swoją ręką. Taką ręką chcesz ubijać młotem 
ryż na ciasto? Ile razy mam ci powtarzać, że masz ją oszczędzać! - krzyknął 
na mnie z udawaną powagą i złością, następnie zwrócił się do gospodarzy: 

- Zaledwie wczoraj stłukł sobie ramię, kiedy rąbał drzewo w lesie, teraz 
nie wolno mu tego robić. Dajcie, ja sam za niego ugniotę ciasto chlebowe. 
Dla mnie będzie to prawdziwa radość w taką uroczystość sąsiedzką! 

Tego dnia kobiety wiejskie, rozdzielając ciastka wśród gości, 
potraktowały mnie - istotnie - jak parobka. Innym podawały je na tackach i 
talerzykach, podczas, gdy mnie - prosto do ręki. Z powodu tej zniewagi nie 
pomyślałem jednak, że ludzie na wsi są źli. Uważałem raczej, że całe to 
zdarzenie było mi bardzo pomocne w mojej pracy. 

Tak, nie było łatwo przekształcić Fuerhe w wieś rewolucyjną. Proces 
zrewolucjonizowania Wuijazi również napotykał na rozmaite trudności, ale 
praca tam szła składniej, łatwiej niż w Fuerhe. 

We wsi tej przeżyłem około półtora miesiąca, stworzyłem w niej 
organizację, udało mi się, dzięki zmobilizowaniu młodych aktywistów, 
zlikwidować szpicla i donosiciela. 

Po powrocie do Saoszahe, opowiedziałem w szczegółach o wszystkich 
moich przejściach współtowarzyszom. Pokładali się ze śmiechu. Wówczas 
już na poważnie, dodałem: 

- Nie ma takich miejsc, do których nie mógłby dotrzeć rewolucjonista. 
Jeśli do tej pory nie udawało się wam przeniknąć do Fuerhe, to znaczy, że 
działaliście na podobieństwo kropli oliwy na wodzie, nie chcieliście 
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wchodzić w sam gąszcz mas, prowadziliście rewolucję po dżentelmeńsku. 
Po utworzeniu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej, ja - 

wówczas partyzancki dowódca oddziału - jechałem na koniu i przejazdem 
zatrzymałem się w Fuerhe. Zwołałem wiec, podczas którego wystąpiłem z 
przemówieniem. Zebrani na mityngu ludzie byli bardzo poruszeni, albowiem 
rozpoznali mnie. 

Młoda kobieta, która kiedyś machała do mnie rękami, wzywając żebym 
pomógł jej zrąbać lód w zamarzniętej studni, tym razem zawołała wielce 
zaskoczona: 

- Czyżby to ten sam młody "parobek", który był kiedyś w naszej wsi? - 
Nie wiedziała co dalej robić. - Teraz okazuje się, że to dowódca armii 
rewolucyjnej. 

Tak często przełamywane były trudności, na jakie napotykaliśmy w 
naszej pracy. 

Ale problem najtrudniejszy wciąż był nie rozwiązany. Praca z Chińską 
Armią Ocalenia Ojczyzny była przyczyną tego, że komuniści koreańscy 
zmuszeni byli jeszcze przelać niemało krwi. 

 

5. Narodziny nowych sił zbrojnych 
 
Wiosna 1932 roku była okresem wielkich wstrząsów, wywołanych 

burzami i buntami, które przetaczały się po całym świecie. Imperialiści 
japońscy, po podboju Mandżurii, sfabrykowali marionetkowe państwo 
Mandżukuo, a na jego tronie usadowili ostatniego cesarza Chin - Pu Yi który 
był zdetronizowany w wyniku nacjonalistycznej rewolucji, kierowanej przez 
Sun Jat-sena. Służalcze środki masowego przekazu Japonii i projapońska 
prasa Chin i Mandżurii głosząc publicznie "zgodę pięciu narodów" oraz 
stworzenie "ziemi obiecanej", nie szczędziły pochwał pod adresem 
Mandżukuo. Odmiennego jednak zdania była opinia postępowej społeczności 
Azji i całego świata, która zdecydowanie potępiała całą tę farsę. 

Szczególniejszą uwagę świata przykuwała wówczas Liga Narodów, której 
Komisja do zbadania sytuacji w Mandżurii, przybyła dopiero co do Japonii z 
misją wyjaśnienia przyczyn incydentu 18 września i ustalenia 
odpowiedzialnych za ten incydent. 

Na czele Komisji stał lord Lytton, starszy radca Rady Tajnej Królestwa 
Wielkiej Brytanii, a w jej skład wchodzili przedstwiciele wielkich mocarstw - 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Włoch. Komisja przyjęta została 
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przez cesarza Japonii, odbyła spotkania z premierem Japonii, ministrem 
wojsk lądowych i ministrem spraw zagranicznych. Następnie udała się do 
Chin, gdzie przeprowadziła rozmowy z Czhang Kai-szekiem, Czhan 
Sjueljanem, by z kolei w Mandżurii spotkać się z dowódcą Armii K 
wantuńskiej - generałem dywizji Hondżo i dokonać inspekcji terenów, na 
których doszło do incydentu 18 września. Obie konkurujące ze sobą strony - 
Japonia i Chiny w celu przyciągnięcia Komisji Lyttona na swoją stronę, 
witając i podejmując ją nie szczędziły wysiłków przypodobania się jej. N a 
tym tle zrodziło się domniemanie, że Japonia może zostać zmuszona do 
wycofania swoich oddziałów z Mandżurii, jeśli Komisja ujawni fakty i całą 
prawdę, a Liga Narodów zastosuje odpowiednie naciski na Tokio. 
Przypuszczenia takie bulwersowały różne kręgi polityczne, szeroką opinię 
publiczną i środki masowego przekazu, ba, docierały nawet do młodzieży 
szkolnej, wciągały do dyskusji starych ludzi na wsi. Interesowały każdego, 
kto zdradzał choć cień ciekawości spraw polityki. 

Ale my, którzy w rejonie Antu zajęci byliśmy przygotowaniami do walki 
zbrojnej, nie dawaliśmy posłuchu żadnym pogłoskom, ani domniemaniom i 
skupiliśmy się na szkoleniu wojskowym. Codziennie członkinie Towarzystwa 
Kobiet w Saoszahe, mając na głowach drewniane pojemniki z obiadem, 
przedzierały się na leśną polanę w pobliżu Tucidjanu. 

W połowie marca przeprowadziliśmy w rejonie Antu krótkoterminowe 
kursy specjalnie dla zespołu dowódczego niewielkich oddziałów 
partyzanckich, powołanych do życia w powiatach Wschodniej Mandżurii. N 
a leśnej polanie Tucidjanu, położonej w Saoszahe, spotkało się około 
dwudziestu dowódców lokalnych oddziałów. 

Cały kurs trwał dwa dni. Dnia pierwszego - wykłady teoretyczne. 
Drugiego - nauka walki w praktycznym działaniu. Ja wygłosiłem odczyt 
podczas zajęć politycznych na temat linii i kursu rewolucji koreańskiej oraz 
na temat prawideł i norm, obowiązujących w służbie partyzanckiego oddziału. 
Przygotowaniami do wyuczenia w rzemiośle wojskowym zajmował się, w 
większości przypadków, Pak Hun. 

Zajęcia prowadziliśmy, poczynając od spraw elementarnych, jak musztra, 
demontaż i składanie broni, potem stopniowo pogłębialiśmy zagadnienia 
trudniejsze, jak problemy taktyczne, organizowanie ataków i zasadzek. 

Antu stało się kwaterą główną komunistów koreańskich, centrum 
formowania Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. Wciąż napływali 
do nas, w Saoszahe, z powiatów położonych wzdłuż rzeki Tuman, ludzie 
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pracujący w podziemiu i łącznicy, chcący ustanowić z nami stałe więzi. 
Wieści o tym, że tworzymy w Antu oddział partyzancki podawane były z ust 
do ust, dotarły one również do Korei. Niosąca się po różnych rejonach 
Mandżurii i Korei wieść o naszej organizacji porywała do czynu młodych, 
dwudziestoletnich ludzi o płomiennym sercu i duchu. Ryzykując własnym 
życiem, przedzierali się do Antu, prosząc nas o przyjęcie ich do oddziału. 

W owym czasie Pen Dal Hwan wraz z ośmioma młodymi ochotnikami, 
pochodzącymi z Wujiazi podjęli próbę przedostania się do Antu. Po drodze 
zostali jednak aresztowani przez żołnierzy i policjantów japońskich. 
Wtrącono ich do więzienia. W pierwszych dniach po wyzwoleniu Korei, 
podczas spotkania ze mną starszy już człowiek - Pe De U wyrażał wielki żal, 
że jego syn nie miał tego szczęścia, by trafić do oddziału, przez wiele 
bowiem lat znosić musiał katusze za kratami. 

Najwięcej ochotników napłynęło do nas z różnych powiatów Jiandao, w 
szczególności z Jandżin. Jandżin w tamtych czasach było ośrodkiem 
skoncentrowania się wielu urzędów i aparatu represyjnego wroga, zwłaszcza 
zaś jego szpiegowskich służb. Z początkiem kwietnia 1932 roku Jandżin i 
inne rejony Jiandao zaroiły się od żołnierzy tymczasowego oddziału do zadań 
specjalnych pod dowództwem pułkownika Ikedy, złożonych z 75 pułku 38 
brygady 19 dywizji w Ranam, wspieranych przez artylerię, wojska saperskie i 
oddziały łączności. Przedostały się one przez rzekę Tuman. Ich zadaniem 
było przeprowadzenie we Wschodniej Mandżurii represyjnych "operacji 
karnych" . 

W tej sytuacji miejscowa organizacja podziemna w Jandżin kierowała 
coraz więcej młodych ochotników do Antu. Liczne rzesze młodzieży, gdy 
dowiedziały się o naszej działalności, nie czekając na niczyje rekomendacje, 
same się do nas zgłaszały. 

Przyjechał do mnie również Czen Han-zhang z Dunhua z młodym 
Chińczykiem - Hu Cseminem, który był nauczycielem w szkole 
pedagogicznej w H waryongu. 

Bywały dni, gdy ochotnicy zgłaszali się do nas całymi grupami, liczącymi 
powyżej dziesięciu osób. 

Nieszczęście tkwiło jednak w tym, że wielu młodych ludzi nie dotarło do 
nas nigdy. Byli bowiem wyłapywani i nagminnie zabijani przez żołnierzy 
Chińskiej Armii Ocalenia Ojczyzny. 

W owym czasie w północno-wschodnich rejonach Chin działały liczne, 
rozmaitej maści antyjapońskie oddziały chińskie. Wśród nich były: Północno-
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Wschodnia Armia Samoobrony, Antykirińska Armia, Antyjapońska Armia 
Ocalenia Ojczyzny, Antyjapońska Armia Ochotnicza, Leśny Oddział, 
Oddział Dadaohuen (Związek Wielkich Mieczy), Oddział Huncjanhuen 
(Związek Czerwonych Włóczni). Wszystkie te antyjapońskie oddziały 
składały się z żołnierzy o nastawieniu patriotycznym, którzy wyłamali się 
spod zależności od dawnej Północno-Wschodniej Armii i postanowili 
walczyć pod sztandarem antyjapońskiego ruchu ocalenia ojczyzny z chwilą 
zagarnięcia przez Japonię Mandżurii. W szeregach wymienionych oddziałów 
znajdowali się także ludzie, zatrudnieni w instytucjach rządowych, a także 
chłopi. Wszystkie te jednostki, razem wzięte, znane były jako Armia 
Ocalenia Ojczyzny 

Pośród tych, tak licznych jednostek w Mandżurii, szczególnie znane były 
oddziały, kierowane przez Wang De-lina, Tan Cju-u, Wang Fenga, Sju Bin-
wena, Ma Zan-szania, Ding Czhao i Li Du. 

Największą jednostką wśród nich we Wschodniej Mandżurii był oddział 
Wang De-lina. W latach swojej młodości Wang był powstańcem i jako 
"bohater zielonych lasów" działał na obszarach leśnych w okolicach Mulinu i 
Sujfenhe. Nie kierował się wówczas żadnymi przesłankami ideologicznymi, 
zanim nie trafił wraz ze swymi stronnikami do Kirińskiej Armii Zang 
Zuoksiang. Awansował wówczas do stopnia oficera regularnej armii. Przed 
incydentem 18 września służył jako dowódca 3 batalionu w siódmym pułku 3 
brygady dawnej Kirińskiej Armii. Ludzie często nazywali jego jednostkę 
"starym trzecim batalionem". . 

Po dokonaniu okupacji Mandżurii przez Japonię, jego zwierzchnik - 
dowódca brygady, Csi S:n skapitulował i spotkał się z głów-
nodowodzącym K wantuńską Armią. Po złożeniu ślubowania wierności 
cesarzowi Japonii, wyznaczony został na dowódcę garnizonu w Kirinie. 

Oburzony zdradą, jakiej dopuścił się jego najwyższy stopniem 
wojskowym zwierzchnik, Wang De-lin natychmiast podniósł bunt i 
proklamował antyjapońską walkę oporu w imię ocalenia Ojczyzny. Wraz ze 
swymi przeszło 500 żołnierzami poszedł do lasu i stworzył Chińską Armię 
Narodową Ocalenia Ojczyzny. Po pewnym czasie, i po wyznaczeniu Wu 
Iczenga na dowódcę oddziałów bojowych, rozpoczął działania, których celem 
było stawienie oporu agresywnym wojskom japońskiego imperializmu. 

Wiernymi mu podkomendnymi byli: Wu Iczeng, Szi Dżunhen, Czhe 
Szeyong, Kun Sjanjun, których bazy znajdowały się w rejonie Laosygou. Ich 
oddziały miały zadanie powstrzymywania naporu głównych sił wroga, 
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skoncentrowanych w okolicach Jiandao, zaś w okresie późniejszym ustaliły 
się między nimi a naszymi oddziałami partyzanckimi więzy, 
przypieczętowane wspólnie przelewaną krwią. 

Na górzystych obszarach Południowej Mandżurii prowadziła swoją 
działalność Armia Samoobrony pod dowództwem Tan Cju-u, a w prowincji 
Hejluncjan oddziały Ma Zan-szana stawiały opór wojskom japońskim, 
posuwającym się w kierunku północnym. W górzyste rejony Antu schronił 
się oddział dowodzony przez Yu, który był podkomendnym Wu Iczenga. 
Postępowanie tego oddziału było okrutne. 

Wszystkie te oddziały upatrywały w komunistach koreańskich 
wspólników imperializmu japońskiego i myśleli, że Koreańczycy są 
głównymi winowajcami tego, że agresywne wojska imperialistycznej Japonii 
przewalały się po bezkresnych przestrzeniach Mandżurii. W owym czasie 
żywe były jeszcze w pamięci Chińczyków niekorzystne wspomnienia o 
Koreańczykach z okresu Powstania 30 Maja i incydentu spod Wanbaoszanu. 
Nie zasypiali gruszek w popiele także sami Japończycy i nieustannie wbijali 
klin między narodami obu krajów - Korei i Chin. 

Twardogłowi przywódcy Armii Ocalenia Ojczyzny nie byli obdarzeni 
niezbędną siłą intelektu, by w sposób właściwy pod względem politycznym 
oceniać rzeczywistość, nie byli na tyle przenikliwi i dalekowzroczni, by na 
drodze analizy rozwoju sytuacji, zrozumieć prawdę: naród koreański i naród 
chiński są narodami uciśnionymi, które zmuszone są znosić nieszczęścia i 
cierpienia, jakie narzuca im agresor w postaci imperializmu japońskiego. 
Zarówno Chińczycy, jak i Koreańczycy nie mogą być poplecznikami 
japońskich imperialistów. Podobnie jak Chińczycy nie mogą być wrogami 
narodu koreańskiego, tak samo Koreańczycy nie mogą być wrogami narodu 
chińskiego. 

Twardogłowe kierownictwo Chińskiej Armii Ocalenia Ojczyzny 
zaślepione było wrogością wobec komunizmu. Wynikało to głównie z tej 
przyczyny, że w swej większości ludzie ci wywodzili się z klas posiadających. 
W wygodny dla siebie i nieskomplikowany sposób wykoncypowali sobie 
teoryjkę: Koreańczycy - to komuniści, komuniści - to frakcjoniści, frakcjoniści - to 
psy łańcuchowe japońskiego imperializmu. Kierując się tym wzorcem, 
bezlitośnie prześladowali i zabijali młodych Koreańczyków. 

W miastach i na obszarach równinnych rozciągało się drapieżne i okrutne 
panowanie wojsk japońskich agresorów, natomiast we wsiach i w górzystych 
terenach, gdzie jeszcze nie stąpała noga japońskich agresorów, wszystkie 
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skrzyżowania i rozstajne drogi kontrolowane były przez dziesiątki tysięcy 
żołdaków Armii Ocalenia Ojczyzny. A gdzie w takiej sytuacji mieliśmy się 
my podziać? 

Wrogie akty, jakich dopuszczały się oddziały Armii Ocalenia Ojczyzny 
stanowiły poważne zagrożenie dla samej istoty istnienia naszego młodego 
oddziału partyzanckiego. 

Nie tylko imperialiści japońscy, ale również wszystkie Oddziały Leśne i 
Armia Ocalenia Ojczyzny występowały przeciwko komunistom koreańskim. 
Otoczeni ze wszystkich stron przez wrogów, popadliśmy w stan - dosłownie - 
pełnej izolacji. 

Bez poprawienia stosunków z antyjapońskimi oddziałami nie mogliśmy 
nawet marzyć o swego rodzaju zalegalizowania naszego istnienia i 
działalności naszych oddziałów partyzanckich. Bez spełnienia tego warunku, 
nasi partyzanci nie mogliby powiększać swoich szeregów i prowadzić w 
sposób bardziej otwarty działań bojowych. 

Oddział był stworzony, jednak nie zalegalizowany. A więc, sądzone nam 
było - jak na nieszczęście - działać za opłotkami. Nie mogliśmy wyjść z 
ciemnego kąta, a więc nie mogliśmy cieszyć się światłem. Wszyscy 
utyskiwali i narzekali: siedzimy, jak za opłotkami, jak w kącie cudzego 
mieszkania i do tego jeszcze nie w wojskowym uniformie, lecz w cywilnych 
ubraniach kręcimy się gdzieś na peryferiach ze swoimi mauzerami, a kiedy 
zaczniemy bić się z Japończykami? Co gorsza, w zasadzie mogliśmy się 
ukrywać tylko w domach Koreańczyków, na osiedlach koreańskich. Pod 
osłoną nocy mogliśmy się poruszać w niewielkich grupach. 

Oto dlaczego, od samego początku nazywaliśmy nasz oddział "tajnym 
oddziałem partyzanckim". 

W owych dniach zmuszeni byliśmy unikać japońskich żołnierzy, a także 
Armii Ocalenia Ojczyzny, nawet niedobitków Mandżurskiej Armii. 
Musieliśmy stronić również od zdeklarowanych reakcjonistów i części 
koreańskich nacjonalistów, którzy nie kryli swej wrogości wobec 
komunistów. Łatwo było na prawdę dostać bólu głowy, gdy wiedzieliśmy, iż 
pojawienie się w publicznym miejscu, na ulicy wystawia każdego z nas na 
zastrzelenie, bądź prześladowanie na tej podstawie, że jesteśmy komunistami. 
Podobną sytuację można było zaobserwować w Jandżinie, Hweryongu, 
Wancyngu, Hunczunie. 

Wszelako, nie sposób wchodzić wyłącznie do domów komunistów. 
Ogólnie rzecz biorąc - to przecież ludzie biedni. A przecież niejednokrotnie 
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całym hurmem, dziesiątkami ludzi bywaliśmy w ich domach, w których nie 
odmawiano nam jedzenia. W wyniku tego ich gospodarstwa stawały się 
jeszcze biedniejsze. I to był znasz problem. Świadomość tego nie dawała nam 
spokoju. 

Armia partyzancka powinna być legalna. Niechaj w biały dzień kroczy z 
pieśnią na ustach, witana i pozdrawiana przez masy, niechaj ma możność 
rozwijania swojej propagandy. Wówczas wszystko się dobrze ułoży. Wtedy 
wszyscy poznają sens życia bojowników. Ale było to po prostu przykre i 
uwłaczało nam to bardzo. 

Ilekroć zbieramy się wspólnie, od razu rozpoczynała się dyskusja: jak 
zalegalizować nasz oddział partyzancki, co robić, by doprowadzić do 
polepszenia naszych stosunków z antyjapońskimi oddziałami? 

Najważniejszym problemem takich rozmów było to, czy jest rzeczą 
słuszną podawać przez nas - komunistów - rękę nacjonalistom chińskim? 
Niektórzy towarzysze mieli wątpliwości co do sensu i trwałości takiego 
aliansu z nimi, biorąc pod uwagę, iż - ich zdaniem - oznaczałoby to 
zrezygnowanie przez nas z klasowych pryncypiów na rzecz kompromisów z 
ludźmi Armii Ocalenia Ojczyzny, której przywódcy wywodzą się z klas 
posiadających, zaś ich armia działa w interesie obszarników, kapitalistów i 
osób z kręgów biurokratycznych. Towarzysze ci przekonywali, iż nawet jeśli 
byśmy się zdecydowali na poprawę stosunków z nacjonalistami chińskimi, 
chociażby tylko na bazie tymczasowości, to w żadnym jednak wypadku nie 
powinniśmy wchodzić z nimi w alianse. Jednocześnie winniśmy 
przezwyciężać ich wrogie wobec nas działania, zduszając je przy użyciu 
naszej własnej siły zbrojnej. 

Była to już ekstremalnie niebezpieczna opinia. 
Zajęliśmy zatem następujące stanowisko: powinniśmy nie tylko dążyć do 

poprawienia naszych stosunków z nimi, ale co więcej - tworzyć winniśmy z 
nimi zjednoczony front, ponieważ byliśmy całkowicie przekonani, iż pomimo 
różnorakich samoograniczeń, jakimi są teraz spętani, są oni naszym 
strategicznym sojusznikiem w antyjapońskiej walce, w której łączy nas 
wspólny cel i podobna sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Kwestie, związane z 
formowaniem wspólnego frontu obu sił zbrojnych w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia ze skonfliktowanymi ideologiami i ideałami, były wyjątkowo kon-
trowersyjne, zwłaszcza w chwili, gdy w owych dniach pojawiły się po raz 
pierwszy na porządku dnia naszych dyskusji. 

Tworzenie wspólnego frontu z tymi jednostkami stanowiło także 
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poważny problem dla Komunistycznej Partii Chin. Wschodnio-Mandżurski 
Komitet Specjalny już od dawna przyglądał się bacznie działalności, jaką 
prowadziły jednostki wojskowe Wang De-lina Skierował też 7-8 
pierwszorzędnych pracowników, komunistów do współpracy z bojownikami 
Armii Ocalenia Ojczyzny. Z tego samego rodzaju misją, my skierowaliśmy 
tam Li Gwanga i kilku innych komunistów koreańskich. 

Przez naszych łączników informowany byłem o wysiłkach Li Gwanga, 
który rozwijał swą pracę w oddziałach Tun Szanhao, wśród żołnierzy Armii 
Ocalenia Ojczyzny. 

W miarę tego, jak wrogie akty z ich strony stawały się coraz bardziej 
niegodziwe i oburzające, nasi towarzysze uznali, iż wspólny front sojuszniczy 
jest niczym innym, jak jałową fantazją i że nam nie wypada już niczego robić, 
poza tym, iż należy skierować przeciwko nim nasze karabiny, by pomścić 
zabitych przez nich naszych ludzi. Kosztowało mnie wiele wysiłku, aby 
wyperswadować im to, że musimy się powstrzymać od realizacji takich 
pomysłów. Stawianie na jednej płaszczyźnie Chińskiej Armii Ocalenia 
Ojczyzny z japońskim wrogiem, czy stosowanie taktyki odwetu wedle miary 
jeden za jednego, byłoby krańcowym brakiem rozwagi i odpowiedzialności. 
Takie posunięcia byłyby w jawnej niezgodzie z wielką ideą, walki z Japonią, 
sprzeczne z moralnym obowiązkiem, jaki na nas spoczywa, byłyby po prostu 
zaproszeniem do wygubienia i zatracenia naszego partyzanckiego oddziału 
jeszcze u jego kolebki. 

Komuniści i partyzanci nie tylko w Jiandao, ale właściwie w całej 
Mandżurii przeżywali duchowe katusze z powodu aktów zła, jakich 
dopuszczała się Chińska Armia Ocalenia Ojczyzny. 

W owym czasie w każdym oddziale partyzanckim w poszczególnych 
powiatach były zaledwie jednostki. W całym powiecie mogło być- 
kilkudziesięciu partyzantów. Po za tym jeśli popadli oni w ręce ludzi z 
Chińskiej Armii Ocalenia Ojczyzny - to wszyscy byli unicestwiani. Było 
rzeczą oczywistą, iż - mimo najlepszej woli z naszej strony - nie 
mogliśmy w tych warunkach pomnażać szeregów naszej partyzantki 

Przyszła mi wówczas do głowy następująca myśl: w takiej sytuacji, 
byłoby rzeczą racjonalną, gdybyśmy - przynajmniej na określony czas - naszą 
partyzantkę włączyli do jednostki, działającej pod dowództwem komendanta 
Yu, w charakterze oddziału do zadań specjalnych. Jeśli przystąpimy do jego 
oddziału, wówczas będziemy występować pod szyldem "Armii Ocalenia 
Ojczyzny". Odpadną nam w nowej sytuacji obawy przed dalszym narażaniem 
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się na straty i osłabienie, a prawdopodobnie zyskamy jeszcze trochę więcej 
broni. Jeśli zaś równocześnie uda nam się uzyskać także pewien wpływ na ich 
środowisko, to - być może - uda nam się ich skomunizować, dzięki czemu 
pozyskalibyśmy w nich również niezawodnych sojuszników. 

Hipotezę tę poddałem pod rozwagę naszych towarzyszy. Poświęcone 
temu zagadnieniu spotkanie trwało cały dzień w domu Kim Czhong Ryonga 
w Saoszahe, gdzie znajdowała się kwatera główna organizacji partyjnej. 
Zebranie to nazywane jest obecnie naradą w Saoszahe. Miało ono bardzo 
ostry, gorący przebieg. Od samego rana do późnego wieczoru dyskutowano 
nad problemem: czy możliwe i korzystne byłoby dla nas rozwijanie 
działalności w formie oddziału do specjalnych zadań, afiliowanego przy 
Chińskiej Armii qcalenia Ojczyzny. Z powodu gorącej dyskusji gardła 
wszystkich rozbolały. Nie tylko nałogowi palacze, ale również nie palący 
wypalili wiele ręcznie skręcanych papierosów, że od dymu w gardłach 
wszystkim zasychało, a oczy bolały. Do tej pory nie paliłem papierosów. 

Ostatecznie, moja propozycja spotkała się z poparciem towarzyszy. 
Zadecydowano o wysłaniu do jednostki komendanta Yu delegata celem 

podjęcia negocjacji z Armią Ocalenia Ojczyzny. Za najbardziej 
odpowiedniego wysłannika uznano mnie. Precyzyjnie mówiąc, moi 
towarzysze mnie nie wybierali - ja sam wyraziłem gotowość udania się tam. 
w owym czasie nie było wśród nas jakiejś osobistości, która mogłaby się 
pochwalić pewnym doświadczeniem w prowadzeniu dyplomacji wojskowej. I 
w rzeczywistości, miały miejsce wśród nas poważne rozmowy wokół 
zagadnienia: kogo należałoby skierować w charakterze delegata. Wyrażano 
obawy, iż jeśli wyślemy delegata z wyboru, to czy strona chińska dopuści go 
do siebie? A jeśli nie mający doświadczenia delegat naszej strony pozwoli się 
zapędzić w ślepy zaułek na skutek nadmiernych i wygórowanych żądań, jakie 
mu druga strona postawi? A kto może zaręczyć, że delegat nasz nie zostanie 
zabity, jeśli coś zmąci atmosferę negocjacji? Jednomyślnie zgodzono się, że 
może być i powinien być delegatem taki człowiek, który potrafiłby w sposób 
umiejętny znaleźć się w każdej nieprzewidzianej sytuacji. 

Wśród nas nie było osoby tej kategorii. Na spotkanie z komendantem Y u 
należałoby wybrać człowieka w dojrzałym wieku. Do takich zaliczam Pak 
Huna, Kim Ił Ryonga, Hu Csemina. Kim Ił Ryong był starszy ode mnie o 
ponad dziesięć lat, ale słabo władał językiem chińskim. Pozostali - to w 
wieku 18-20 lat zuchowaci młodzi ludzie, którzy dopiero co pokończyli 
szkoły, jak Dzo Abom. 
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Zaproponowałem towarzyszom skierowanie mnie. Moi przyjaciele nie 
zgodzili się na to. 

- Ty, Song Dżu jesteś naszym dowódcą, nie możesz ryzykować własnym 
życiem w razie, gdyby komendant Yu zamierzał Cię zabić dlatego, że jesteś 
komunistą. Należałoby raczej wybrać wytrawnego "dyplomatę" z grona 
chińskich towarzyszy, takich jak Czen Han-zhang, Dzo Abom i H u Csemin. 

Zapytałem towarzyszy: 
- Dlaczego komendant Yu miałby mnie zabijać, jeśli ja tam pójdę? 
I w odpowiedzi usłyszałem: 
- Kto wie? Bóg jeden tylko wie. Jeśli jednak pójdziesz - zabiją cię jako 

"gaolibangcy" (po chińsku: Koreańczyk w uwłaczającym, pogardliwym 
znaczeniu - red.) i po wszystkim. Zabijają innych a ciebie nie? Wszak oni nie 
są zainteresowani, żebyś pozostawał wśród żywych. Od czasu incydentu z 
oddziałem Guana w Wancyngu żołnierze Armii Ocalenia Ojczyzny krzywym 
okiem spoglądają na młodzież koreańską. Lepiej by było, gdybyś tam nie 
szedł. 

Mianem incydentu z oddziałem Guana określa się wydarzenie, podczas 
którego tajny oddział partyzancki Li Gwanga rozbroił w Wancyngu 
antyjapoński oddział Guana. Incydent ten wpłynął na rozjątrzenie naszych 
stosunków z oddziałami chińskimi i w następstwie doprowadził do powstania 
sytuacji wielce niekorzystnej dla dalszej aktywności naszej partyzantki. Nasz 
łącznik z Wancyngu poinformował nas, że po tym incydencie, żołnierze 
chińscy schwytali kilku naszych partyzantów - i - w odwecie - zabili ich. 
Działo się to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy towarzysz Kim Czek 
został pojmany przez chińskich rebeliantów z tzw. Leśnego Oddziału w 
Północnej Mandżurii i tylko o włos uniknął krwawej egzekucji. 

Pomimo tych wszystkich zaszłości, nalegałem, abym mógł prowadzić 
negocjacje. Jeśli nalegałem - to nie dlatego, że znałem się na sztuce 
dyplomacji lepiej niż inni, ani nie dlatego, żebym dysponował jakimiś 
środkami specjalnymi, przy pomocy których mógłbym zmusić komendanta 
Yu do ustępstw. Trzeba to powiedzieć, że egzystencja naszej partyzanckiej 
armii zależała od pomyślności negocjacji z komendantem Yu, że sukces 
naszej dalszej działalności uzależniony był od polepszenia naszych 
stosunków z Chińską Armią Ocalenia Ojczyzny i że dopóki ludzi tych nie uda 
się nam przekształcić w naszych sojuszników, my nie będziemy mogli wyjść 
nawet za próg naszych domów na ulicę, nie mówiąc już o tym, że niemożliwe 
będzie prowadzenie wojny partyzanckiej w otwartym polu we Wschodniej 
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Mandżurii. A poza tym, byłem zdania, iż jeśli nie potrafię pomyślnie 
przezwyciężyć wszystkich wymienionych trudności i przeszkód i jeśli nie 
zainauguruję walki zbrojnej, to nie będę godzien ani żyć ani uważać się za 
syna Korei. 

Tak przekonywałem moich towarzyszy: 
- Jeśli boi się śmierci - to nie może walczyć o rewolucję. Mówię płynnie 

po chińsku. Niejednokrotnie jeszcze w latach działalności w ruchu 
młodzieżowym udało mi się kilkakrotnie przezwyciężać trudności. Wydaje 
mi się zatem, że mam doskonałe możliwości do prowadzenia rozmów z 
komendantem Yu, a więc - ruszam w drogę. Udałem się tam wraz z Pak 
Hunem, Czen Han-zhangem, Hu Cseminem i jeszcze jednym młodym 
Chińczykiem - bez żadnych gwarancji naszego osobistego bezpieczeństwa. 

Kwatera główna jednostki komendanta Yu znajdowała się w Ljangjankou. 
Wcześniej - zanim dotarliśmy na miejsce - umówiliśmy się, że pytani 

przez żołnierzy Armii Ocalenia Ojczyzny, skąd przybywamy, będziemy 
mówić, iż z Kirinu, a nie z Antu. Uznaliśmy, że nie byłoby korzystne dla nas, 
gdybyśmy zbyt pochopnie wskazywali miejscowość we Wschodniej 
Mandżurii, gdzie stacjonują nasze oddziały partyzanckie. 

Po drodze, w Daszahe natknęliśmy się na jednostkę komendanta Yu. 
Oddział, liczący setki ludzi, w podniosłym nastroju i zarazem z wyzywająco 
groźnym nastawieniem zbliżał się ku nam, mając rozwiniętą flagę z napisem: 
"komendant Yu" na podobieństwo tego, co można już było wyczytać w 
książce "Trzy wojujące królestwa". Głośno dookoła było o nich w owym 
czasie, bowiem niedawno jednostka Yu rozgromiła w Namhutoujakiś oddział 
japoński, zdobywając na nim nawet karabin maszynowy. 

- Kryjemy się? - z przestrachem zwrócił się ku mnie Hu Csemin 
- Nie! Idziemy im na wprost! 
Przez cały czas szedłem naprzód, pozostała czwórka tuż obok mnie, 

dotrzymywała mi kroku. 
- Gaolibangcy! Podejdźcie tutaj! - ryknęli bojownicy Chińskiej Armii 

Ocalenia Ojczyzny. 
I bez chwili namysłu chcieli nas natychmiast aresztować. 
Zwracając się do nich w języku chińskim, zaprotestowałem:  
- Walczymy, jak wy, z Japończykami, dlaczego więc chcecie nas 

aresztować? 
- Ty nie jesteś Koreańczykiem? - zapytali. 
Bez chwili wahania z dumą odpowiedziałem, że jestem' Koreańczykiem i 
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że - tu wskazałem na Czen Han-zhanga i na Hu Csemina - moi dwaj 
towarzysze, to Chińczycy. 

- Udajemy się na spotkanie z waszym komendantem, aby przedyskutować 
z nim pilnie ważne sprawy. Zaprowadźcie nas do waszego komendanta - 
zażądałem głosem pełnym godności. 

Widać było, że z miejsca - pod wpływem przyjętej przeze mnie postawy - 
bardzo spokornieli i skulili się. Powiedzieli tylko, żebyśmy poszli za nimi. 

Po przejściu niewielkiego odcinka drogi, jeden z nich, ubrany w mundur 
dawnej Armii Północno-Wschodniej, zarządził dla swoich ludzi postój na 
obiad. Nas osadzili w domu jakiegoś wieśniaka. I tu - ku wielkiemu mojemu 
zaskoczeniu - wchodzi nagle do tego domu mój były nauczyciel z Kirinu - 
Lju Ben-cao, który uczył chińskiego w średniej szkole w Juwenie, później zaś 
w średniej szkole w Munguangu i w Dunhua. Utrzymywał on bliskie, 
przyjacielskie stosunki z nauczycielem Szan Jue, znał również dobrze Czen 
Han-zhanga. Był on człowiekiem wielkiego ducha. Znakomity erudyta, 
rekomendował nam do czytania wiele świetnych książek, sam pisywał 
całkiem dobre wiersze i lubił je deklamować przed swymi wychowankami. 
Cieszył się naszą niekłamaną miłością i szacunkiem. 

Poznawszy starego nauczyciela, obaj z Czen Han-zhangem rzuciliśmy się 
ku niemu z radością. Ucieszyliśmy się z tego spotkania również dlatego, że 
doszło do niego w tak trudnej dla nas sytuacji. 

Lju Ben-cao także nie skrywał radości i zaskoczenia. Zasypał nas od razu 
pytaniami: 

- Skąd się tu wziąłeś, Song Dżu? Dokąd prowadzą cię twoje drogi? 
Dlaczego cię aresztowali? 

W krótkich słowach wyjaśniłem, co zaszło. Po wysłuchaniu mnie, Lju 
Ben-cao zwrócił się do swoich podwładnych stanowczym tonem: - 
Traktować naszych gości grzecznie i uprzejmie. Zjem obiad razem z nimi. 
Podać najlepszy posiłek. Później zorientowałem się, że porzucił on zawód 
nauczycielski z chwilą inwazji Japończyków na Mandżurię i wstąpił do 
jednostki komendanta Yu. Został jego szefem sztabu. 

Przy obiedzie Lju Ben-cao opowiedział nam, że przywdział mundur 
żołnierski, bo nie mógł obojętnie patrzeć, jak kraj popada w ruinę. Przyznał 
zarazem, iż odczuwa ból z powodu wielu spraw. Musi walczyć razem z 
podwładnymi, którzy są często ludźmi prymitywnymi, niczego nie 
rozumiejącymi. - Może zechcielibyście prowadzić tę walkę razem z nami? - 
zapytał. 
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Wyraziliśmy zgodę i poprosiliśmy go, aby zorganizował nam spotkanie z 
komendantem Yu. Nauczyciel odrzekł, iż komendant jest obecnie w drodze z 
Ljangjankou do powiatowego miasteczka Antu, i że będziemy mogli spotkać 
się z nim, jeśli udamy się tam razem z nim. 

Zwróciłem się do Lju Ben-cao ze słowami: 
- Chcielibyśmy zorganizować oddział, złożony z Koreańczyków. Jak 

wam wiadomo, nienawiść Koreańczyków do japońskich imperialistów jest 
jeszcze bardziej zapiekła, niż u Chińczyków, prawda? Dlaczego zatem 
żołnierze z antyjapońskich oddziałów występują przeciwko Koreańczykom, 
walczącym z Japończykami? Dlaczego Koreańczyków prześladują, odnoszą 
się do nich z pogardą, a nawet ich zabijają? 

- Wiem o tym, a nawet często ich pouczam, aby tego nie czynili, ale 
trudno i mnie znaleźć u nich posłuch. Ale te nieuki, po prostu ignoranci, nie 
wiedzą nawet, jakim rodzajem ludzi są komuniści. Co może być złego w tym, 
że komuniści walczą przeciwko japońskim imperialistom? - odrzekł. 

Jak z tego wynika, Lju Ben-cao był także wzburzony z powodu tego, co 
się dzieje. Odczułem wewnętrzne zadowolenie, że obecnie - jak się wydaje - 
znaleźliśmy drogę wyjścia z tej sytuacji. Wysłałem więc natychmiast Pak 
Huna do Saoszahe, aby poinformował przebywających tam towarzyszy, że 
jesteśmy bezpieczni i że wydaje się możliwe, iż uda nam się nadać naszej 
armii partyzanckiej status legalności, ponieważ szef sztabu oddziału 
komendanta Yu udziela nam swego pełnego poparcia. 

Po obiedzie udaliśmy się wraz z Lju Ben-cao do miasteczka powiatowego 
Antu. 

Lju miał własnego konia, na którym odbywał swoje podróże. Tym razem 
jednak -mimo naszych nalegań, by dosiadł swego wierzchowca - nie chciał 
nawet o tym słyszeć. - Jeśli wy idziecie pieszo, mnie nie wypada inaczej, 
tylko iść obok was. Lepiej będzie nam sobie po drodze porozmawiać. 

Tak więc, aż do samego miasteczka odbyliśmy wraz z nim dość długi 
marsz. 

Większość towarzyszących nam jego żołnierzy miała na rękach opaski, na 
których wyczytałem: "Bupasi bużaomin" - co w tłumaczeniu znaczy: "Nie bój 
się śmierci i nie krzywdź nigdy narodu". 

W odróżnieniu od ich nieprzyzwoitego, wręcz paskudnego zachowania 
się, dewiza, jakiej mieli służyć, brzmiała rozsądnie i bojowo. 

Ta maksyma była dla mnie promykiem nadziei, że rozmowa z komen-
dantem Yu uwieńczona zostanie sukcesem. 
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Tego samego jeszcze dnia, bez zbędnych ceregieli, dzięki pomocy Lju 
Ben-cao, mogliśmy się spotkać z komendantem Yu. Przyjął nas z kurtuazją, 
zwracając się do nas jak do ważnych osobistości, zapewne dlatego, iż 
zależało mu aby tym samym uszanować autorytet i godność swego szefa 
sztabu, a może raczej dlatego, że zorientował się już wcześniej, iż warto 
zatrzymać nas przy sobie ponieważ wszyscy byliśmy jeszcze bardzo młodzi, 
byliśmy absolwentami szkół średnich, wszechstronnie uzdolnieni, umieliśmy 
wygłaszać przemówienia, pisać deklaracje, trafiać do mas, obchodzić się z 
bronią. 

Jak przewidywałem, komendant Yu rzeczywiście złożył propozycję, 
abyśmy wstąpili do jego oddziału. Mnie z miejsca zaproponował objęcie 
stanowiska szefa wydziału propagandy w kwaterze głównej. 

Wyrażona przezeń gotowość takich awansów zaskoczyła mnie i 
zaambarasowała, wszak moją intencją było utworzenie naszej własnej armii i 
zalegalizowanie jej, a on proponuje mi stanowisko szefa propagandy w jego 
oddziałach! Jeśli bym się uchylił od przyjęcia tej propozycji, z pewnością 
naraziłbym się na jego gniew i niezadowolenie i postawiłbym Lju Ben-cao w 
niezręcznej sytuacji. 

Pomyślałem sobie: sprawy przybierają zły obrót, ale przecież szczęście 
może się jeszcze do mnie uśmiechnąć, o ile uda mi się pozyskać jego 
zaufanie. Zaakceptowałem jego propozycję, mówiąc: - Dziękuję 
komendancie, postąpię tak, jak powiedzieliście! 

Yu był bardzo zadowolony i od razu rozkazał jednemu ze swoich ludzi 
napisać rozkaz w sprawie mojej nominacji. W ten sposób stałem się szefem 
propagandy dowództwa. Hu Csemin został asystentem oficera sztabowego, a 
Czen Han-zhang - sekretarzem. Był to - zaiste - dziwny, nieoczekiwany 
rozwój zdarzeń - nie to, na co liczyliśmy, ale skoro postawiliśmy już naszą 
stopę na tej drabinie, należało już tylko piąć się coraz wyżej. Mówiąc prawdę, 
te niespodzianki z moją nominacją i nominacjami moich towarzyszy 
właściwie dopomogły nam w legalizacji naszego partyzanckiego oddziału. 

Jeszcze dosłownie przed tym spotkaniem musieliśmy się ukrywać gdzieś 
za opłotkami cudzych domostw, a dziś - dzięki pomocy Lju Ben-cao - 
przeniknęliśmy do samego jądra oddziałów komendanta Yu! Porównując 
zmianę, jaka się dokonała dosłownie z dnia na dzień, zrobiło mi się na duszy 
jakoś lekko i przyjemnie. 

A jednak, wieczorem tego samego dnia, wbrew moim oczekiwaniom, 
zderzyliśmy się z przykrością i nieprzyjemnością. Żołnierze Armii Ocalenia 
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Ojczyzny aresztowali około 70-80 młodych Koreańczyków, którzy szli drogą. 
z Jandżinu do Fuerhe i przywiedli ich do miasteczka powiatowego. 

Patrzyłem na nich z pewnej odległości z uczuciem gniewu oburzenia, 
byłem widokiem tym zaszokowany. Pobiegłem natychmiast do Lju Ben-cao i 
powiedziałem: 

- Panie nauczycielu! Stało się nieszczęście. Wasi żołnierze znowu 
aresztowali dziesiątki Koreańczyków! Czy ktokolwiek wierzy w to, że mogą 
być wśród nich jakieś elementy projapońskie? Należałoby sprawdzić, czy są 
wśród nich zwolennicy Japonii. A wówczas - proszę - żebyście już sami 
powzięli odpowiednie decyzje. 

Po wysłuchaniu mnie Lju Ben-cao, odpowiedział: 
- Idź ty, Song Dżu, my ci wierzymy! 
- Mnie samemu będzie trudno się z tym uporać. Proszę was, zróbmy to 

razem! Jesteście znakomitym mówcą. Jeśli wy do nich przemówicie, to nawet 
projapońskie popychadło będzie tym poruszone. Powinniśmy ich uczyć, aby 
walczyli z Japończykami. Co w tym może być dobrego, jeśli zabija się ludzi, 
którzy przecież nie są żadnymi zwolennikami Japonii? 

- Jesteś również bardzo dobrym mówcą, nie ma więc potrzeby, żebym ja 
przemawiał. Idź sam! 

 Kategorycznie uciął dalszą rozmowę i pomachał mi ręką. 
 Jest faktem, że - jak powiedział nauczyciel- często zdarzało mi się 

wygłaszać przemówienia, ale działo się to jeszcze w czasach uczniowskich. 
W Kirinie, Dunhua, Antu, Fuszunie, Czangczunie i w wielu innych rejonach 
występowałem z przemówieniami. Demaskowałem w nich nienasycone 
ambicje japońskich imperialistów, ich " dążenia do agresji na Mandżurię, 
wzywałem do jedności i zwartości narodów Korei i Chin. Lju Ben-cao dobrze 
o tym wiedział. 

- Jeśli będę mówił po koreańsku, to co sobie pomyślą wasi oficerowie, 
którzy nie znają języka koreańskiego? Może to, że prowadzę jakąś akcję 
propagandową przeciwko nim? 

 Ponownie pomachał ręką i ponaglił mnie, abym do nich wyszedł. 
 - W najgorszym wypadku co możesz zrobić? Siać propagandę 

komunistyczną? W porządku! Zaręczę za ciebie, że nie było w tym złych 
intencji. A więc idź, przemów do nich, nie miej obaw! 

 Lju Ben-cao wiedział, że jestem blisko związany z partią komunistyczną 
i że zaangażowany jestem w pracy w ruchu komunistycznym. 

 - Jeśli zachodzi taka potrzeba - to można także uprawiać propagandę 
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komunistyczną. Czy jest w tym coś złego? 
Mówiąc otwarcie, nie ośmieliłbym się tak mówić, jeśli nie byłoby między 

nami wzajemnego zaufania. Oczywiście, trudno przewidzieć, co mi się 
jeszcze może przytrafić, łącznie z tym, że po prostu skręcą mi kark, mówiąc: 
jesteś komunistą, a to znaczy, iż służysz interesom japońskich imperialistów. 
Wszelako, między mną a moim dawnym nauczycielem istniały tak bliskie 
stosunki, że - koniec końców - nie spotkały mnie żadne nieprzyjemności. 

Jeszcze za czasów nauki w szkole średniej w Juwenie między mną, a 
nauczycielem Lju Ben-cao zrodziła się szczególna przyjaźń i nie mieliśmy 
między sobą wzajemnie nic do ukrycia - żadnych tajemnic. Gdy chodziłem 
do szkoły w Kirinie również okazywał mi wiele opiekuńczości. 

W szczytowym momencie naszej rozmowy pojawił się nagle w sztabie 
komendant Yu. Spoglądając przez okno na pojmanych młodych ludzi, kiwał 
głową jakby z niedowierzaniem i mówił: - Patrzcie, patrzcie, znowu 
aresztowali komunistów. Mimo wszystko, nie mogę zrozumieć, kiedy partii 
komunistycznej udało się na ziemi mandżurskiej zrodzić tylu młodocianych 
zwolenników! 

W tejże chwili Lju Ben-cao mrugnął do mnie porozumiewawczo: - Wyjdź 
ty, jako szef oddziału propagandy i porozmawiaj z nimi. Nie chce się wierzyć, 
żeby wszyscy Koreańczycy byli komunistami, a zatem - jak się wydaje - 
również nie wszyscy komuniści - to poplecznicy japońskich imperialistów. 

Po usłyszeniu tych słów szefa sztabu, komendant Yu, jak rozjuszony, 
zawołał: 

- Co ty pleciesz takie rzeczy? Co? Komuniści nie są projapońscy? Tak 
uważasz? Czy nic ci to nie mówi, że wzniecają bunty, usiłują zabierać nam 
ziemię, nasze grunty i do tego jeszcze, przecież to oni przywlekli tutaj tych 
wrednych Japończyków! 

Uprzedzenia, jakie żywił komendant Yu wobec Koreańczyków były 
znacznie bardziej bezwzględne, niż można było oczekiwać. To było już 
skrajne zaślepienie. Nie mniej zaciekły był także upór, z jakim trwał w swych 
całkowicie błędnych poglądach na temat komunistów. 

Postanowiłem, iż bez względu na konsekwencje, postaram się przekonać 
komendanta Yu do swego stanowiska w tych sprawach. Zebrawszy myśli, 
zapytałem, nie bez swego rodzaju zuchwałości: 

- Na jakiej podstawie, komendancie, wiecie, że komunistyczna partia - to 
coś tak bardzo złego? Z lektury książek czy kursujących pogłosek? A jeśli 
rzeczy mają się całkiem inaczej, to właściwie dlaczego nienawidzicie 
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komunistów? 
- Pal licho książki. Wiem to wszystko, co słyszałem od innych. Każdy, 

kto ma język i mowę w gębie potępia komunistów. Dlatego - zrozumiałe!? Ja 
również ich nienawidzę! 

Odpowiedź komendanta Yu mogła porazić niejednego, ale ja, osobiście 
odczułem pewną ulgę. Skoro jego błędne, niezrozumiałe wręcz poglądy na te 
sprawy opierają się nie na osobistych doświadczeniach, lecz na pogłoskach, 
na tym, co mówią inni ludzie, to istnieje doskonała szansa, iż uda mi się - być 
może - zburzyć jego dotychczasowe przekonania. 

- Jak w takim razie kieruje pan, komendancie, wielkimi przed-
sięwzięciami, jeśli na ślepo wierzy pan w to, co mówią inni ludzie i działa 
pan w oderwaniu od własnych doświadczeń? 

Ponieważ stojący obok Czen Han-zhang i Hu Csemin byli komunistami, 
zaś szef sztabu naszym sprzymierzeńcem, zatem komendant Yu znalazł się w 
tym momencie niejako w okrążeniu. 

Nadarzyła się więc unikalna okazja, by kontynuować dialog: 
- Jaki pożytek i jakie korzyści przynosi zabijanie wartościowych młodych 

ludzi - ot tak sobie, wedle czyjegoś widzimisię? A czy nie lepiej wypróbować 
ich w charakterze siły uderzeniowej w walce przeciwko wojskom japońskim? 
Dać im do rąk może nie od razu karabiny, ale przynajmniej dzidy? A jeśli 
spisywaliby się dzielnie i dobrze walczyli, to czegóż więcej wymagać? 
Zabijanie tych młodych ludzi bez żadnego powodu - to zbyt łatwa sprawa i 
zbyt poważna, by pozostawiać ją wciąż jako otwartą kwestię. 

Po chwili namysłu, komendant Yu powiedział: 
- Masz rację. Idź do nich i porozmawiaj z nimi! 
Udałem się do aresztowanych młodych ludzi i dyskretnie pod        

rzuciłem im świstek papieru ze słowami: skoro nie ma żadnych materialnych 
dowodów przeciwko wam, to nie przyznawajcie się w żadnym wypadku, że 
jesteście komunistami. 

Mówcie, że gdzieś tam wzięliście ulotki, zatytułowane: "Apel do 
antyjapońskich żołnierzy!", które znaleziono przy was podczas rewizji. Ci 
młodzi ludzie nie domyślali się, w jaki sposób trafił ów świstek papieru do 
nich. 

Kiedy stanąłem przed nimi, uderzyły mnie ich gniewne, skierowane ku 
mnie spojrzenia. Najwidoczniej uważali, że mają do czynienia ze swego 
rodzaju giermkiem komendanta Yu. 

Obserwując ich wrogą postawę, zapytałem: 
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- Czy są wśród was tacy, którzy słyszeli imię: Kim Song Dżu? Pytanie to 
rozwiało napięcie. Zaczęły się ściszone rozmowy. Jedni odpowiadali: "tak", 
inni "nie". 

- Ja jestem Kim Song Dżu. Pracuję teraz jako szef propagandy w 
dowództwie komendanta Yu. Komendant wydał mi właśnie przed chwilą 
rozkaz, żebym was zapytał, czy chcielibyście wstąpić do jego oddziału i 
prowadzić razem z nim walkę? Ci, którzy zdecydują się to uczynić, niech się 
też wypowiedzą. 

Wszyscy młodzi chłopcy niemal chóralnie odpowiedzieli: Chcemy! 
Poinformowałem komendanta Yu o tym, co powiedzieli młodzi ludzie. 

Następnie poprosiłem go, aby przyjął ich do swej jednostki i dał im możność 
prowadzenia walki przeciwko Japończykom. 

Chętnie się na to zgodził. W ten sposób zarówno los, jak i przyszłość 
młodych ludzi rozstrzygnęły się zgodnie z naszym życzeniem. 

Byliśmy więc w korzystniejszej sytuacji również, gdy idzie o nasz cel, 
jakim jest wspólny front walki przeciwko Japończykom. 

Gdy znaleźliśmy się więc u progu uprawomocnienia działalności naszej 
armii partyzanckiej, zza kulis wyłoniła się na scenie postać Koreańczyka, 
urzędującego przy komendancie Y u, jako jego doradca, który za jego 
plecami pociągał za sznurki wielu intryg i awantur. Był nim stary nacjonalista 
z ugrupowania Kim Czwa Dżina23. W Namhutou zajmował się uprawą roli. 
Przyłączył się do Chińskiej Armii Ocalenia Ojczyzny, kiedy doszło do 
wybuchu w postaci incydentu 18 września. Był to człowiek doświadczony, o 
gruntownej wiedzy, miał - jak to się mówi - głowę na karku i zapewne w 
wyniku tego cieszył się u komendanta Y u ogromnym zaufaniem. 

Intrygant pierwszej wody, przez cały czas podżegał i szczuł komendanta 
Yu ku coraz to nowym prześladowaniom komunistów. I on to wszczął hałas 
wokół sprawy przyjęcia do oddziału 70-80 nowicjuszy. - Co za 
lekkomyślność? Jak można bez należytego sprawdzenia przyjmować takich 
ludzi, a może są wśród nich wrogie projapońskie elementy? Bez 
powstrzymania tego skandalisty, musielibyśmy ponownie zderzyć się z 
nowymi wielkimi trudnościami. 

Pewnego razu, jakby przypadkowo, od niechcenia, spytałem komendanta 
Yu: 

- Słyszałem, że w waszej formacji służy pewien Koreańczyk. Dlaczego 
tak go ukrywacie? 

Yu odpowiedział pytaniem: 
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- Co, jeszcze nie widziałeś się z nim? 
I rozkazał jednemu z podwładnych przyprowadzić go do nas. 
Przyprowadzili. Patrzę - chłop, jak dąb, wysokiego wzrostu, o potężnej 

budowie ciała. Przedstawiłem się mu i powiedziałem: - Ponieważ jesteście 
starszym ode mnie i doświadczonym człowiekiem, liczę, że pomożecie nam 
młodym nowicjuszom na tyle, ile będziecie mogli. 

On również mi się przedstawił, następnie zaś powiedział, że słyszał o tym, 
że młody Koreańczyk, mówiący dobrze po chińsku trafił do kwatery głównej 
komendanta Yu, jako szef działu propagandy i że on - jako Koreańczyk 
ucieszył się bardzo na tę wiadomość. 

Ponieważ zaczął mówić o swojej narodowości, nazywając siebie 
Koreańczykiem, nie mogłem sobie odmówić satysfakcji dania mu po nosie: 

- Jeśli takie jest wasze podejście, to powinniście starać się o to, aby 
mobilizować jak najwięcej ludzi, pragnących walczyć przeciwko 
Japończykom. Dlaczego zatem wielu takich ludzi ginie z waszych rąk? Czy 
można uznać za słuszne zabijanie ludzi z powodu tego, że wyznają inną, niż 
waszą, ideologię? Jest sprawą żałosną dla Koreańczyków, że nie mogą żyć 
we własnym kraju. Bardziej żałosne jest jednak to, że zabijani są oni przez 
żołnierzy Armii Ocalenia Ojczyzny w Mandżurii. Powinniście działać na 
rzecz zapewnienia jedności, aby wszyscy bez względu na wyznawaną 
ideologię - niezależnie od tego, czy są komunistami, czy nacjonalistami - 
mogli wspólnie walczyć przeciwko Japończykom. Jakie dobro może się 
zrodzić w wyniku stosowania zasady ostracyzmu, przelewania krwi, zabijania 
ludzi? 

Odpowiedział, że mam rację i obdarzył mnie znaczącym spojrzeniem. 
W ten sposób udało mi się pokonać już drugą barierę. 
Komendant Yu uśmiechał się, obserwując naszą konwersację, 

zakończoną w przyjaznej atmosferze. 
Zwróciłem się do komendanta Yu z propozycją, czy - o ile mi ufa - 

mógłby zwolnić mnie ze stanowiska szefa oddziału propagandy i przekazać je, 
w ramach łączenia obowiązków, Hu Cseminowi, mnie zaś powierzyć zadanie 
formowania i kierowania jednostką, złożoną z Koreańczyków. 

Lju Ben-cao poparł mnie, mówiąc, że moja propozycja jest racjonalna i 
słuszna. Komendant Yu spytał mnie, w jaki sposób mam zamiar zdobyć broń 
dla proponowanego oddziału. 

Odpowiedziałem: 
- O broń proszę się nie martwić. Nie będziemy pana komendanta o nią 
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prosić. Uzbroimy naszą jednostkę w broń, którą zdobędziemy na wrogu. 
Komendant Yu był bardzo zadowolony z mojej odpowiedzi. - Zatem 

zgoda, możecie tworzyć tę jednostkę. Ale co się stanie, jeśli swoje karabiny 
skierujecie przeciwko nam? 

- O to może być pan spokojny. Nigdy nie dopuścimy się tak nieczystego 
czynu, jakim jest zdrada. A nawet, zakładając, iż zechcielibyśmy lufy 
naszych karabinów skierować przeciwko wam, waszej wielkiej armii, 
przecież bylibyście zdolni natychmiast stłumić bunt grupy żółtodziobów! 

Komendant, machając gwałtownie ręką i śmiejąc się hałaśliwie, zapytał 
mnie, czyżbym na prawdę jego żart potraktował tak poważnie? 

 Obawiając się, czy nie wywołam jego niezadowolenia, jeśli poproszę o 
wyrażenie przezeń zgody na oddzielenie nowotworzonego oddziału od Armii 
Ocalenia Ojczyzny, zwróciłem się doń, aby zechciał - jako komendant - 
nadać nazwę naszemu oddziałowi. 

 Lju Ben-cao, który stał na uboczu podczas tej rozmowy, powiedział: 
 - Nazwijmy go oddziałem do zadań specjalnych. A jeszcze lepiej byłoby 

nadać mu nazwę: koreański oddział do zadań specjalnych. 
 Z propozycją tą zgodziliśmy się wszyscy: komendant Yu i ja. 
 Fundamentalna praca nad legalizacją tajnego partyzanckiego oddziału 

pomyślnie została zakończona z chwilą narodzin oddziału do zadań 
specjalnych. Do nowego oddziału przyjęliśmy utajnionych partyzantów z 
Antu oraz tych 70-80 młodych ludzi, którzy zostali zatrzymani przez 
żołnierzy z jednostki komendanta Y u. W ten sposób zalegalizowane zostały 
działania naszego partyzanckiego oddziału. 

Opuściłem pokój komendanta Yu i, biorąc się pod rękę razem z Czen 
Han-zhangem i Hu Cseminem, przespacerowaliśmy całą noc wokół 
miasteczka, radując się, mówiąc: Zwycięstwo!, Wielki sukces! 

Hu Csemin poczęstował mnie papierosem, zachęcając, bym spróbował 
pooddychać trochę aromatem tabaki. W takim szczęśliwym dniu trzeba by się 
upić dobrą wódką, a jeśli nie ma wódki, to nawet wypada zaciągnąć się 
dymem papierosowym. 

Włożyłem papierosa do ust po raz pierwszy w mym życiu i po 
zaciągnięciu się zacząłem się dusić od dymu i przez dłuższą chwilę kasłałem. 
Zaczęliśmy się wszyscy śmiać. Hu Csemin, Czen Han-zhang i ja. Hu 
zażartował, mówiąc: - Jaki tam z ciebie będzie dowódca armii partyzanckiej, 
jeśli nie potrafisz nawet porządnie zaciągnąć się papierosem? 

Powróciłem do Saoszahe i kiedy powiedziałem, jaki odnieśliśmy sukces 
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podczas negocjacji, moi towarzysze podnieśli mnie do góry i na ramionach 
wynieśli na zewnątrz domu, a ich niekończące się wybuchy radości rozniosły 
się po całej wsi. 

Nasz znakomity "śpiewak" Kim Ił Ryong zaintonował nawet pieśń 
ludową "Arirang" . W tak fortunnym, mającym dla nas charakter wielkiego 
święta dniu, być może właściwsze byłoby zaśpiewanie czegoś w rytmie 
bardziej afirmującym życie, jak wesoły, skoczny walc, lub brawurowy marsz. 
A tu, jak na nieszczęście Kim Ił Ryong, chłopak z krzepą, śpiewa tak smutną, 
żałosną pieśń? Nikt nie wie, dlaczego? A sprawa prosta, choć zarazem trochę 
nieoczekiwana. 

Kim Czhol (Kim Czhol Hi), potrząsając lekko rękę Kim Ił Yonga pytał go 
ze zdziwieniem: 

- Bracie Ił Ryong, a skąd ci przyszło do głowy śpiewanie tak smutnej 
pieśni w tak radosnym dniu? 

- Sam nie wiem, dlaczego. Nawet nie zauważyłem, jak sama popłynęła mi, 
tak po prostu, z ust - Arirang! Wiesz najlepiej, ile w przeszłości musieliśmy 
przeżyć chwil goryczy, kryzysów? 

Kim Ił Ryong przestał śpiewać, spojrzał na Kim Czhola ze łzami w 
oczach. 

To, co powiedział, doprowadziło mnie do głębokich rozmyślań. Jak on 
powiedział, musieliśmy znieść i pokonać wiele trudnych szczytów, aby 
przybliżyć się wreszcie do tego wielkiego dnia, jaki teraz świętowaliśmy. W 
osobie samego właśnie Kim Ił Ryonga, a mówiąc bardziej precyzyjnie, w 
jego życiowej drodze, skupiały się, jak w soczewce te wszystkie zawiłe, 
splątane doświadczenia i próby. Przeszedł przez życie, jako zwolennik ruchu 
nacjonalistycznego, będąc żołnierzem Armii Niepodległości, a także jako 
uczestnik ruchu komunistycznego. Żyć przyszło mu w Korei, w Mandżurii i 
w Kraju Nadmorskim na Syberii. Całe jego życie - to jeden długi łańcuch 
pełen cierpień i łez, westchnień. 

"Arirang" była w rzeczywistości muzyczną interpretacją jego życia. W 
doniosłym momencie historii, kiedy mógł już tylko śmiechem pokryć 
wszystkie swe westchnienia i dokonać skoku od lat niepowodzeń i 
wyhamowania ku czasom ofensywy, wyśpiewywał pod błękitnym niebem 
pieśń, która stanowiła jakby podsumowanie jego pełnej meandrów 
przeszłości oraz zapowiedź nowego startu w nastroju radosnego uniesienia i 
triumfu. 

Gdybyśmy nie spotkali Lju Ben-cao na naszej drodze, co by się stało z 
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nami, jak potoczyłyby się losy naszej armii partyzanckiej? I teraz również, 
myśląc o tym, wyrażam niewymowną wdzięczność nauczycielowi, który już 
odszedł od nas na zawsze. 

Lju Ben-cao cieszył się chyba najbardziej ze wszystkich, gdy nasze 
pertraktacje w jednostce komendanta Y u zakończyły się pełnym 
powodzeniem. Kiedy opuszczaliśmy miasteczko, odprowadzał nas jeszcze 
daleko od bram koszar i na pożegnanie, biorąc mnie za ręce, powiedział 
tonem pełnym radości, jakby w natchnieniu: 

- A więc teraz jesteśmy już sobie tylko jak przyjaciel z przyjacielem. Już 
nie wrogowie, lecz bracia! Tworząc zaprzyjaźnione wojska będziemy 
wspólnie walczyć przeciwko agresorom - japońskim imperialistom. 

Kiedy dowiedziałem się o jego śmierci, gorzko, bardzo gorzko 
zapłakałem, napłynęły wspomnienia niezapomnianych rokowań w 
miasteczku Antu i lat mojego pobytu w Juweńskiej Średniej Szkole. 

W wyniku pomyślnie zakończonych rokowań z komendantem Yu, nasza 
partyzancka armia uzyskała uprawomocnienie swej egzystencji i działalności. 
Udało nam się zarazem pozyskać sprzymierzoną armię, która mogła 
prowadzić wspólnie z nami walkę przeciwko japońskim imperialistom. 
Powodzenie tych rokowań przekonywało także nas do wiary, że jeśli 
kierujemy się wielką wolą umiłowania swego kraju i narodu, możemy 
stworzyć zjednoczony front i rozwijać walkę wspólnie nawet z nacjonalistami 
innego kraju, mimo odmiennej ideologii i różnic ideałów. 

Myślę, iż przekonanie to znalazło wyraźne odbicie w mej ponad 
półwiekowej działalności politycznej. Ilekroć chodziło o to, aby przyciągnąć 
na naszą stronę nacjonalistów, kierujących się innymi ideałami i odmienną 
ideologią oraz działaczy z najróżniejszych kręgów, wywodzących się z klas 
posiadających, czy legitymujących się skomplikowanymi życiorysami, 
niektórzy pracownicy wykazywali wahania lub uprzedzenia. Wówczas 
zawsze przypominałem im nasze doświadczenia, wyniesione z rokowań, 
prowadzonych z komendantem Yu i starałem się im pomóc w rozszerzaniu 
ich horyzontów, w stawaniu się wspaniałomyślnymi. 

Po powrocie do Saoszahe, spotkałem się z Li Gwangiem, który w tym 
czasie miał problemy we współpracy z Armią Ocalenia Ojczyzny w rejonie 
Wancyngu. Zrelacjonowałem mu w szczegółach, jak przebiegały rozmowy z 
komendantem Yu i w jaki sposób stworzyliśmy koreański oddział do zadań 
specjalnych. Następnie zleciłem mu, aby natychmiast zorganizował w 
Wancyngu oddział do zadań specjalnych, kierując się doświadczeniami, jakie 
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wypracowaliśmy w czasie rokowań w Antu. 
Do owej chwili Li Gwang pracował w podziemiu. Skierowałem do niego 

jedną z moich kompanii i pomogłem mu zorganizować tam oddział do zadań 
specjalnych, co umożliwiło mu wyjście z podziemia i rozpoczęcie legalnej 
działalności. 

Pod mianem oddziału do zadań specjalnych należy rozumieć taki 
specjalny oddział, który utworzony był przez Koreańczyków. Wśród 
koreańskich oddziałów, tylko te, które dowodzone były przeze mnie i przez 
Li Gwanga, działały otwarcie we wzajemnej współzależności z Armią 
Ocalenia Ojczyzny. 

W owym czasie nasze oddziały nazywały się "oddziałami do zadań 
specjalnych". Mogę powiedzieć, że było to swego rodzaju taktyczne 
posunięcie. Chodziło nam bowiem o uprawomocnienie działalności naszych 
oddziałów partyzanckich oraz umocnienie więzi z Armią Ocalenia Ojczyzny i 
stworzenie z nią wspólnego antyjapońskiego frontu. 

Po utworzeniu takich oddziałów, prowadziliśmy aktywne przygotowania 
do jak najszybszego powołania do życia Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej na drodze rozszerzenia i przeformowania tych oddziałów. 

Tworzeniu oddziałów towarzyszyły różne dyskusje. 
W owych dniach niektórych towarzyszy niepokoiła zbyt mała ilości ludzi 

ze środowisk robotniczych w szeregach oddziału partyzanckiego. Badania 
wśród ponad stu ochotników do armii wykazały, że w większości byli 
uczniami lub chłopami z pochodzenia. Towarzysze ci uznali to za alarmujące 
zjawisko. Ich zdaniem, armia złożona z takich ludzi, może oznaczać 
pogwałcenie zasad marksizmu-leninizmu, obowiązujących przy tworzeniu 
rewolucyjnej armii, i prowadzi - jako czynnik sprawczy - do jej degeneracji. 

Wyjaśniałem im, iż mimo że ogólne zasady marksizmu-leninizmu w 
dziedzinie nauki wojskowej uznają klasę robotniczą, jako główny składnik 
armii rewolucyjnej, jednak nie ma potrzeby stosowania tej zasady w sposób 
mechaniczny. To prawda, klasa robotnicza w naszym kraju jest stosunkowo 
mała w porównaniu z dominującą pozycją chłopstwa w naszym 
społeczeństwie, ale przecież - jak to podkreśliłem - nie możemy odkładać 
formowania armii partyzanckiej do czasu aż wzrośnie liczba robotników. 
Powiedziałem im, że chłopi i uczniowie w naszym kraju ożywieni są 
podobnie silnym duchem rewolucyjnym i podobnie silnym duchem 
narodowym, jak klasa robotnicza. Jest rzeczą wskazaną i dobrą, jeśli ludzie 
różnego pochodzenia walczą pod sztandarem ideologii klasy robotniczej, zaś 
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przewaga ilościowa chłopów i ludzi inteligenckiego pochodzenia w armii 
rewolucyjnej nie spowoduje degeneracji armii. 

Jednocześnie, opracowując system dowodzenia, staraliśmy się nie 
traktować w sposób dogmatyczny istniejących już gotowych wzorców i 
formuł. Stroniąc od ich absolutyzowania, braliśmy pod uwagę cechy 
szczególne i wymogi wojny partyzanckiej. Chodziło nam o zdefiniowanie 
takiej struktury organizacyjnej, by zwiększyć do maksimum liczbę 
bojowników, wykonujących rozkazy, ograniczyć zaś liczbę rozkazujących i 
na tej zasadzie zorganizować oddziały stosownie do zadań prawdziwej 
partyzantki. Mówiąc krótko, maksymalnie uprościliśmy system dowodzenia. 
Niepotrzebny był nam departament zaopatrzenia, czy specjalny oficer 
zaopatrzeniowy. Zakładaliśmy, iż każdy potrafi gotować, prać, walczyć i - 
jeśli zajdzie potrzeba - prowadzić działalność polityczną. 

Ile pożytku mogła nam, w naszej ówczesnej sytuacji, przynieść książka 
Carla Clausewitza ,,0 wojnie"24. W owym czasie dysponowaliśmy zaledwie 
elementarną wiedzą wojskową. Wiedzieliśmy tylko, że system 3:3, 
obowiązujący przy formowaniu oddziałów, opracowany został przez 
Napoleona, a co się tyczy Clausewitza - to znane nam było ze słyszenia jego 
nazwisko. Jego praca ,,0 wojnie" trafiła do mych rąk dopiero w czasie drugiej 
wojny światowej. Sformułowaną przezeń zasadę, mówiącą, iż system 
dowodzenia winien być uproszczony, by zwiększyć siłę bojowo-uderzeniową 
armii, uważałem za racjonalną. 

W okresie początkowym organizowania Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej jej podstawową jednostką bojową była kompania. Zostałem 
wybrany dowódcą i, w drodze łączenia stanowisk, komisarzem politycznym. 

Mundury partyzanckie uszyte były z tkanin o barwach ochronnych, 
farbowanych na zielono i gotowanych w korze dębu. Po lewej stronie 
munduru, na piersiach, na pięcioramiennej czerwonej naszywce wypisany był 
numer kompanii. Zdecydowano, by na furażerkach znalazła się 
pięcioramienna czerwona gwiazda, na nogach miały być białe getry. Były to 
już ostatnie prace nad tworzeniem naszego oddziału partyzanckiego. Serce 
wszystkich przepełniała duma. 

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet szyły nasze mundury zgodnie z 
ustalonymi w toku ożywionej dyskusji wzorami. Moja matka, chora już 
poważnie od dłuższego czasu, kroiła materiał na uniformy, szyła je na 
maszynie do szycia. Wkładała, podobnie jak jej pozostałe koleżanki ze 
Stowarzyszenia Kobiet, wiele serca w tę pracę. 
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W drugiej połowie kwietnia 1932 roku odbyliśmy w Antu spotkanie, 
poświęcone zakończeniu przygotowań do sformowania Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej. Dyskusje dotyczyły daty i miejsca uroczystej 
ceremonii inauguracji działalności armii partyzanckiej, a także ostatecznego 
zatwierdzenia kandydatur nowych młodych ochotników. Określona została 
strefa przyszłej działalności armii, podjęto szereg przedsięwzięć ogólnych, 
związanych z działaniami naszej partyzantki. 

Po spotkaniu, ochotnicy zostali zgromadzeni w Ljugafenfangu 
(Facajtunie), na przedpolach Sandaobajhe, przeszli do Saoszahe. Łącznie 
było ich ponad stu. Nie wszystkich już nazwiska pamiętam. Spośród 
zapamiętanych, wymieniam niektóre: Czha Gwang Su, Pak Hun, Kim II 
Ryong (z Saoszahe), Czo Dok Hwa (z Saoszahe), Dziobaty (przezwisko, z 
Saszahe), Czho Myong H wa (z Saoszahe), Li Myong Su (z Saoszahe), Kim 
Czhol (Kim Czhol Hi, z Syńłuncunu), Kim Bong Gu (z Syńłuncunu), Li 
Yong Be (z Syńłuncunu), Kwak... (z Syńłuncunu), Li Bong Gu (z 
Saminbangu), Pang In Hyon (z Saminbangu), Kim Czhong Hwan, Li Hak 
Yong (z Korei), Kim Dong Dżin (z Korei), Pak Myong Son (z Jandżinu), An 
The Bom (z Jandżinu), Han Czhang Hun (z Południowej Mandżurii). 

Rankiem 25 kwietnia 1932 roku odbyła się na leśnej polanie w Tucidjanie 
uroczysta ceremonia, na której proklamowano powstanie Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej. 

Partyzanci, w swych nowych uniformach i z karabinami na ramieniu, 
uszeregowani w kolejności poszczególnych pododdziałów, stali na polance, 
otoczonej lasem modrzewiowym. Na jej skraju znalazła się spora grupa 
mieszkańców Saoszahe i Syńłuncunu, żywo reagująca na rozgrywające się 
wydarzenie. 

Z satysfakcją spoglądałem na stojący przede mną dumnie, pełen wigoru i 
gotowości bojowej kwiat naszej młodzieży. W mojej pamięci zaroiło się - jak 
podczas pojawienia się ulotnych obłoków na niebie - od falujących 
wspomnień. Ile setek mil musieli pokonać nasi towarzysze, ile mieli spotkań, 
rozmów z ludźmi, z masami, ile urwistych szczytów i ścieżek górskich zdolni 
byli przezwyciężyć, jak wiele ofiar z życia młodych ludzi trzeba było złożyć, 
byśmy dożyli chwili, jaką stało się powołanie do życia naszych sił zbrojnych! 
Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka była bezcennym, żywym dziełem 
naszej rewolucji, zrodzonym nadludzkim wysiłkiem, w walce zbroczonej 
naszą krwią, w wyniku niezrównanego poświęcenia i ofiar. 

Przepełniony pragnieniem zgromadzenia w tym dniu i na tej polanie w 
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Tucidjanie wszystkich ludzi, których ofiary złożyły się na obecny nasz triumf, 
rozpocząłem przemówienie, które dyktowało mi moje serce. 

Kiedy proklamowałem utworzenie Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej, żołnierze powitali moje słowa niemilknącymi okrzykami 
"Hura". Towarzyszyły im równie gorące oklaski zgromadzonych ludzi. 

W dniu 1 Maja - bojowego święta ludzi pracy na całym świecie - oddział 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej pod rozwiniętym szeroko 
czerwonym sztandarem wkraczał do powiatowego miasta Antu. 
Majestatycznym krokiem sunęły podczas parady wojskowej kolumny 
żołnierzy, grających na trąbach i bijących w bębny. 

Kim 11 Ryong, który wyznaczony został na oficera armii partyzanckiej, 
kroczył owego dnia na czele chóru. 

Na ulice wylegli nie tylko mieszkańcy, ale także oficerowie i żołnierze 
anty japońskich chińskich oddziałów, wznosząc w symbolicznym geście do 
góry duży palec, na znak aplauzu dla nas, i gratulowali nam. 

Po zakończonej defiladzie, nasz oddział powrócił do Tucidjanu. Czha 
Gwang Su i Kim 11 Ryong przybiegli do naszego domu, żeby przyprowadzić 
do nas, przykutą dotąd do łóżka, moją ciężko chorą matkę. 

Jej twarz nie wyglądała dobrze ze zmarszczkami i fałdami między 
brwiami, z siwymi włosami na głowie. Ale jej oczy były uśmiechnięte. 
Podeszła do Li Y ong Be i długi czas gładziła jego karabin, taśmę z nabojami, 
pięcioramienną gwiazdę. Następnie przeszła i zatrzymała się to przed Kim 
Czholem, to przed Czo Dok Hwa, Kim Ił Ryongiem, Pang In Hyonem i Czha 
Gwang Su. Dotykała ich broni, głaskała chłopców.. . 

I oto oczy jej stały się wilgotne. 
Powiedziała: 
- Brawo, chłopcy! Jestem dumna z was. Teraz mamy wreszcie naszą 

armię! To właśnie było nam potrzebne. Musicie pokonać Japończyków i 
odzyskać utraconą Ojczyznę! 

Jej głos był pełen wzruszenia owej chwili najpewniej zapomniała 
całkowicie o sobie, o swoim trudzie, jaki włożyła na rzecz naszej wspólnej 
sprawy, myślała o dążeniach i pragnieniach mego ojca, który umarł, 
pozostawiając nam w swym testamencie obowiązek odrodzenia Ojczyzny, 
wspominała wszystkich poległych patriotów naszego kraju. 

W Jandżinie, Wancyngu, Huńczunie, Hwaryongu i w wielu rejonach 
Wschodniej Mandżurii nieprzerwanie wyrastały coraz to nowe oddziały 
partyzanckie. Dzięki takim niezłomnym komunistom, jak Kim Czhek, Czwe 
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Yong Gon, Li Hong Gwang, Li Dong Gwang" i wielu innym im podobnym 
koreańskim towarzyszom, utworzono w Północnej i Południowej Mandżurii 
wiele oddziałów partyzanckich, które skierowały na naszego wroga 
śmiercionośny ogień. 

Wiosna 1932 roku dojrzewała przy wtórze gromów - wystrzałów wielkiej 
antyjapońskiej wojny. 
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1. Do Południowej Mandżurii 
 
W następstwie uprawomocnienia jednostek partyzanckich i formalnego 

założenia Antyjapońskiej Armii Partyzanckiej, wynikł wśród naszych 
towarzyszy poważny spór wokół sprawy: od czego powinna ona rozpocząć 
swoją działalność. 

Po powrocie do Saoszahe z defilady wojskowej w miasteczku, 
rozmieściliśmy bojowników w domach chłopskich, po trzech-czterech w 
jednym pokoju. Daliśmy im możliwość odetchnięcia przez kilka dni i 
zajęliśmy się dyskusją nad kwestią sprecyzowania kierunków dalszej 
działalności armii partyzanckiej. Jej omawianiu towarzyszyły podobnie 
zażarte spory, jak w Kałunie czy w Myongjuegou. 

Przyglądając się trochę z ubocza tym popisom krasomówczym, można 
byłoby pomyśleć, iż wielu z zabierających głos uważało się za oratorów, 
wedle najwidoczniej zasady, że kto potrafi coś zaśpiewać, uznany winien być 
za śpiewaka. Każdy miał swą własną opinię na temat omawianego 
zagadnienia. 

Różnice występowały nie tylko w wyobrażeniach, jak winna wyglądać 
wojna partyzancka, ale również w podejściu do jej taktyki. Zresztą, czy 
mogło być inaczej? Kolektyw nasz składał się z ponad stu młodych chłopców 
o różnym poziomie wykształcenia, odmiennej drodze życiowej i 
przynależności organizacyjnej. 

Reasumując zaprezentowane poglądy można podzielić je na trzy 
kategorie. 

Do pierwszej z nich zaliczyć trzeba teorię małych grup. Przewidywała 
ona odejście od sztampowych form walki: kompanii, batalionów, pułków i 
dywizji, a w miejsce tej struktury zorganizowanie większej ilości niewielkich, 
ale mobilnych grup zbrojnych, zdolnych do nękania wroga permanentnymi 
wyniszczającymi go atakami. 

Jej zwolennicy utrzymywali, że jeśli rozdrobnimy siły partyzanckie na 
małe grupy, złożone z trzech-pięciu ludzi, podporządkowanych jednolitej 
taktyce sztabu, to w efekcie ich wszechobecności w różnych rejonach, w 
postaci dziesiątków, a nawet setek małych oddziałów bojowych, będziemy w 
stanie - jakoby - rzucić okupantów, japońskich imperialistów na kolana. 

Przekonywali oni równocześnie, że taka wojna partyzancka, podstawą 
której staną się oddzielne, niewielkie grupy bojowe, może przysłużyć się w 
przyszłości procesom tworzenia nowej formy narodowo-wyzwoleńczej walki 
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w kraju, poddanym kolonialnemu panowaniu. 
Ideę taką popierali w szczególności liczni młodzi ludzie, którzy 

przyjechali do nas z Dunhua i Jandżinu. Chłopcy z tych dwóch miejscowości 
wciąż jeszcze znajdowali się pod wpływami lewackiej, awanturniczej linii Li 
Lip-sana. Złowieszczy jej jad nadal zatruwał ich sposób myślenia. 

Czha Gwang Su surowo krytykował koncepcję walki w formie 
oddzielnych grup zbrojnych, jako współczesny wariant blankizmu. Wyrażone 
przez Czha Gwang Su poglądy również ja podzielałem. 

Istota idei walki w formie osobno działających, niedużych grup zbrojnych 
zmierzała do tego, aby uniknąć czołowego zderzenia zbrojnego wielkich 
oddziałów, ponieważ - wiadomo - wojenna potęga japońskiego imperializmu 
jest bardzo groźna. Natomiast łatwiejsze stawało się - ich zdaniem - 
operowanie małymi grupami, rzucającymi granaty na hersztów sił wroga, jak 
to czynili Ra Sok Dżu i Kang U Giu, wzniecającymi podpalenia i pożary 
obiektów rządowych, karającymi projapońskich sługusów i zdrajców 
narodowych. 

Idea taka była odmianą terroryzmu, uprawianego pod szyldem wojny 
partyzanckiej. 

Gdyby zechcieć konsekwentnie trzymać się tej linii, to oznaczałoby to w 
rzeczywistości wyrzeczenie się prowadzenia wojny partyzanckiej przy użyciu 
wielkich jednostek bojowych, byłoby to odstępstwem od ustalonych metod 
walki. Nie mogliśmy takiego odstępstwa pokrywać milczeniem. 

Bezpośrednio przed, jak i po utworzeniu Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej miały miejsce w Japonii i w Chinach dwa sensacyjne 
wydarzenia, sprawcami których byli dwaj patrioci naszego kraju. Pierwsze 
wydarzenie - to heroiczny czyn męczennika sprawy niezawisłości Korei, Li 
Bong Czanga, który rzucił bombę w kierunku zaprzężonej w dwa konie 
karety, w której był cesarz Japonii. Miało to miejsce na zewnątrz Wrót 
Sakurada, wiodących do Pałacu Cesarskiego w Tokio. Zamach okazał się 
chybiony i próba rozprawy z cesarzem nie udała się. 

Drugie wydarzenie - to incydent, wywołany przez Yun Bong Gila w 
parku Hongkou w Szanghaju w dniu 29 kwietnia tegoż roku. Dokonał on 
zamachu bombowego na dygnitarzy japońskich, w wyniku którego zginęli 
dowódca japońskich wojsk w tym mieście - generał armii, Sirakawa, konsul 
generalny w Szanghaju - Murai, przywódca rezydentów japońskich - 
Kawahaszi. Ciężkie rany w wyniku zamachu odniosło wiele kluczowych 
osobistości politycznych i wojskowych Japonii, które zebrały się w parku dla 
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uczczenia rocznicy urodzin cesarza, a wśród nich, rezydujący w Chinach 
poseł w randze ministra, dowódca 9-tej dywizji i admirał z japońskich sił 
morskich. Czyn Jun Bong Gila wywołał wielką sensację w kraju i poza jego 
granicami. 

9 stycznia 1932 roku, następnego dnia po aresztowaniu Li Bong Czanga 
za rzucenie bomby podczas imperatorskiego pochodu, gazeta "Kuomin Ubo" 
- organ prasowy Kuomintangu w Chinach, opublikowała artykuł pod tytułem: 
"Próba zamachu Koreańczyka Li Bong Czanga na Cesarza Japonii. Niestety - 
nieudana!", złożony szczególnie tłustymi czcionkami. O patriotycznym 
wystąpieniu Koreańczyka informowały równie szeroko także inne pisma, 
poświęcając mu specjalne artykuły. Doniesienia te wywarły tak piorunujące 
wrażenie na miejscowych japońskich władzach wojskowych i na policji, że 
zorganizowały one najazd na redakcję "Kuomin - Ilbo" i zdewastowały ją. 
Wszystkie gazety, które na swych łamach wyraziły rodzaj zawodu i żalu z 
tego powodu, że zamach na cesarza się nie powiódł, zostały zamknięte! 

Odważny i patriotyczny czyn lun Bong Oila stał się przedmiotem dumy i 
zachwytu wszystkich Koreańczyków i Chińczyków. Po incydencie w parku 
Hongkou prominentni przedstawiciele chińskiej społeczności - jeden za 
drugim - zaczęli zwracać się do Kim Ou, organizatora i zakulisowego 
inspiratora tego zamachu, z prośbą o spotkanie z nim. Nawet prowodyrzy 
reakcyjnego kuomintangowskiego rządu chińskiego, którzy realizowali kurs 
kapitulanctwa wobec japońskiej agresji, poruszeni zostali duchem oporu i 
bohaterstwa narodu koreańskiego i obiecali współpracować w dziedzinie 
ekonomicznej z Koreańczykami, zamieszkującymi w Chinach. 

Li Bong Czang i Yun Bong Gil byli podporządkowani bezpośrednio Kim 
Gu i należeli do kierowanego przezeń Związku Patriotów Korei. Podstawową 
metodą antyjapońskiej walki tej grupy były akty terrorystyczne. 

Wkrótce po bohaterskich wyczynach Li Bong Czanga i y un Bong Gila 
doszło do kolejnego wydarzenia, jakim stało się aresztowanie w Dailjanie, 
skierowanych tam przez Kim Gu kilku członków Związku Patriotów, którym 
postawiono zarzut usiłowania zamordowania dowódcy Armii Kwantuńskiej. 
Mieli oni zamiar zgładzić dowódcę Armii Kwantuńskiej, prezydenta 
japońskiej Kompanii Południowo- Mandżurskiej Drogi Żelaznej i nowo 
mianowanego szefa wydziału spraw zagranicznych przy okazji pojawienia się 
japońskich dygnitarzy wojskowych i politycznych na dworcu kolejowym 
celem powitania przyjeżdżających z Mukdenu do Dailjanu członków Komisji 
Ligi Narodów, na czele z Lyttonem. Kim Gu zamierzał również wysłać 
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swoich ludzi z zadaniem zlikwidowania gubernatora generalnego w Korei. 
Terroryzm rozkołysał nastroje, zaślepiał wielu młodych Koreańczyków, 

którzy pałali nienawiścią do wroga w czasach, gdy An Dżung Gun, który 
zabił Ho Hirobumi, sławiony był jako bohater narodowy. Były to bowiem 
czasy, kiedy wszyscy nasi rodacy rozproszeni na kontynencie amerykańskim, 
w Kraju Nadmorskim na Syberii i w Mandżurii, nie wspominając o ludziach 
w kraju, ulegali fascynacji bohaterskimi czynami Li Bong Czanga i Yun 
Bong Gila. Nie może zatem dziwić, że teorie prowadzenia walki z wrogiem 
przy użyciu małych grup zbrojnych wysuwały się na czoło różnych dyskusji, 
jako główny kierunek aktywności Antyjapońskiej Ludowej Armii Par-
tyzanckiej. Rzecznicy teorii stosowania niewielkich grup utrzymywali z 
naciskiem, że podobne przejawy bohaterstwa, jakie zamanifestował Yun 
Bong Gil, potrafią wstrząsnąć warownią imperializmu japońskiego, jeśli 
sukcesywnie powtarzać się będą coraz częściej, w coraz to innych rejonach 
Korei, Japonii i Chin. 

Druga kategoria sprowadza się do poglądu, iż niezbędne jest 
natychmiastowe przejście do totalnej ofensywy zbrojnej na pełną skalę. Jeśli 
tacy, jak Kim 11 Ryong i inni skłonni byli uznawać ideę walki, prowadzonej 
przez niewielkie grupy zbrojne, to Pak Hun, Kim Czhol (Kim Czhol Hi) i 
młodzi ludzie gotowi byli gloryfikować ideę bezzwłocznej konfrontacji 
zbrojnej. Mogłem do pewnego stopnia zrozumieć, jeśli Pak Hun - który na 
własne oczy oglądał dziesiątki tysięcy żołnierzy regularnej armii i falujące 
tłumy buntowniczej demonstracji, przelewającej się przez wielkie miasto - 
domagał się natychmiastowego ataku zbrojnego na pełną skalę, a nie 
zadowalała go teoria działań, prowadzonych niewielkimi grupkami zbrojnymi. 
Wszelako, gdy Kim Czhol, który był żonaty i żył w domu rodziców swojej 
żony, rozprawiał z ferworem, co było zjawiskiem niezwykłym u tego raczej 
bardzo umiarkowanego człowieka, wzywając do podjęcia przez nas operacji 
na szeroką skalę, to wprawiło mnie to w zdumienie. 

Wszyscy ci, którzy wzywali do podjęcia totalnej ofensywy zbrojnej mieli 
sporo podstaw i argumentów dla uzasadnienia swego stanowiska. W efekcie 
incydentu 18 września, Japonii udało się w niezwykle łatwy sposób osiągnąć 
swój cel - okupować Mandżurię, zająć Szanghaj i szereg innych ważnych pod 
względem strategicznym ośrodków w Chinach Wewnętrznych. N a obszarze 
trzech prowincji północno-wschodnich Chin25 zawieszona została flaga 
nowo utworzonego marionetkowego państwa - Mandżukuo. A co będzie 
celem jej następnego ataku? Chiny Wewnętrzne czy Związek Radziecki? 
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Było rzeczą jasną, że chwilowo wojska japońskie przyhamowały wprawdzie 
furię swych ataków, niemniej, trzymając dyskretnie rękę na pulsie aktualnych 
wydarzeń, bacznie obserwowały trendy w zmieniającej się sytuacji, by w 
dogodnym momencie dokonać inwazji Chin lub Związku Radzieckiego. 
Dlatego podjęcie szeroko zakrojonych działań wojennych, przy użyciu 
istniejących obecnie jednostek zbrojnych, byłoby równoznaczne z zadaniem 
imperialistom japońskim ciosu w tył głowy w chwili, gdy ugrzęźli oni w 
trzęsawisku wojny. Zatem, zajęcie przez nasze partyzanckie oddziały 
postawy aktywnych działań ofensywnych - to nakaz historii. Do tego 
sprowadzała się ich argumentacja 

Kim Ił Ryong odrzucał te ekstremalne analizy, cytując znane przysłowie: 
Wyprostuj nogi na tyle, na ile wystarczy ci kołdry". Mówiąc poważnie, były 
to subiektywne, pozbawione jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia 
poglądy, które absolutnie nie uwzględniały realnego stanu gotowości bojowej 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. 

Należy podkreślić, iż zatwierdzona przez nas w Kałunie linia działania 
przewidywała prowadzenie walki zbrojnej w postaci zorganizowanej, totalnej 
konfrontacji zbrojnej z japońskimi imperialistami. Co do tego nie mogło być 
żadnych wątpliwości. Wszelako, jeżeli oddziały partyzanckie, które na 
drodze swych przygotowań do pełnej gotowości bojowej, stawiają dopiero 
pierwsze kroki, miałyby wejść od razu na taką drogę, to byłoby to 
równoznaczne z samobójstwem! 

Oprócz tych dwóch, wymienionych powyżej kategorii, funkcjonowała 
również trzecia kategoria, promująca ideę rozwagi i ostrożności. Jej 
zwolennicy utrzymywali, że zwycięstwo za zwycięstwem odnosić będziemy 
tylko wtedy, gdy będziemy znać dobrze nie tylko wroga, ale także siebie 
samych. Dopóki jednak nie poznamy dobrze ani wroga, ani siebie, dopóty 
czekają nas tylko klęski. 

Głosiciele idei rozwagi i ostrożności mówili: - Nasz wróg jest silny! A 
jacy my jesteśmy? My zaś jesteśmy dopiero młodymi pączkami, zarodkami, 
zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Oczywiście, nie ma 
wątpliwości, że w przyszłości dojdziemy do kolosalnej potęgi. Jednakże teraz 
powinniśmy nieustannie umacniać nasze siły w dziedzinie podnoszenia ich 
jakości, jak i powiększania ich stanu ilościowego, przy równoczesnym 
prowadzeniu tajnych operacji. Nasza walka ma charakter walki przewlekłej. 
Dlatego musimy zbierać siły cierpliwie, by w odpowiednim momencie, gdy 
przeciwnik będzie osłabiony, wykorzystać tę okazję i jednym uderzeniem 
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rozgromić go! Poglądy te poddane zostały krytyce, jako chwiejne, mgliste i 
nie osadzone w sprecyzowanych ramach czasowych. 

Tego rodzaju dysputy wiedliśmy w Saoszahe już nie po raz pierwszy. 
Podobne spory towarzyszyły nam także podczas omawiania zagadnień, 
związanych z organizowaniem armii rewolucyjnej w Gujuchu. Dyskusje takie 
toczyły się również wówczas, gdy po zatwierdzeniu w Kałunie linii walki 
zbrojnej, przyjęliśmy w Myongjuegou postanowienie w sprawie prowadzenia 
zorganizowanej wojny partyzanckiej. Dlatego ci, którzy nie wiedli wraz z 
nami życia organizacyjnego przez dostatecznie długi czas, nie mogli w pełni 
zrozumieć naszych intencji. 

Fakt, iż wiele różnorodnych opinii wyraża się w szeregach ruchu 
rewolucyjnego w odniesieniu do tak ważnej sprawy, jak linia polityczna, 
uznać należy za swego rodzaju dobry przykład, ukazujący młodą, będącą w 
początkowym stadium, naturę Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. 
W skład naszej jednostki wchodzili ludzie różnych zawodów, dysponujących 
różnym poziomem wykształcenia, wywodzili się z różnych miejsc urodzenia, 
należeli do rozmaitych organizacji. Mówiąc konkretnie, byli wśród nich 
chłopcy, którzy regularnie czytali gazety "Tong - A Ilbo" , "Czoson Ilbo" i 
inne wydawnictwa, a także konspekty lekcji w zakresie szkoły średniej, z 
uporem pracowali nad poszerzaniem swoich horyzontów. Byli również 
chłopcy, którzy pod wpływem lektury takich utworów literackich, jak 
"Zbłąkany chłopiec" autorstwa Ciang Guancy, czy "Spowiedź zbiega" pióra 
Czwe So He , zaczęli marzyć o transformacji społeczeństwa i, ożywieni tym 
pragnieniem, wstępowali do armii partyzanckiej. Ale jednocześnie byli wciąż 
i tacy, którzy nie mieli za sobą żadnej szkoły. Jednak ci, bardzo często 
przechodzili przez wiele lat proces samokształcenia politycznego w takich 
organizacjach rewolucyjnych, jak Czerwona Gwardia, czy Dziecięce 
Awangardy, potem zaś, po otrzymaniu broni do rąk, zasilali nasze szeregi 
zbrojne. W świetle tych faktów, było rzeczą nieuniknioną, że występowały 
wśród nas różnice w poziomie pojmowania różnych spraw i zjawisk. 

Uwarunkowania te zobowiązywały nas do skupienia szczególniejszej 
uwagi na potrzebie pracy organizacyjno-politycznej w dziedzinie 
zabezpieczenia w naszych szeregach jedności ideowej, zgodności działania, 
jednolitości pewnych zachowań i obyczajów w życiu praktycznym. 

Uznaliśmy za rzecz niezbędną w toku tego procesu zapewnienie jedności 
poglądów odnośnie pryncypiów taktycznych w armii partyzanckiej i odnośnie 
ważnego zagadnienia, jakim jest linia walki. Stwierdziliśmy, że jeśli nie 
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zrealizujemy powyższych zadań, nowonarodzona Antyjapońska Ludowa 
Armia Partyzancka może stanąć, już u progu swej działalności, w obliczu 
niebezpieczeństwa rozbicia i załamania się. 

Odwiedzałem, wraz z Czha Gwang Su w domach miejscowych chłopów 
zakwaterowanych tam naszych towarzyszy, którzy nie zupełnie poprawnie 
rozumieli nasze intencje z zakresu taktyki. 

Wyjaśniałem im: 
- Idea walki, polegająca na operowaniu odrębnymi grupami zbrojnymi - 

to działanie równoznaczne z kroczeniem śladami An Dżung Guna. Myśl o 
tym, że możliwe jest rzucenie japońskiego imperializmu na kolana w wyniku 
stosowania aktów terrorystycznych jest po prostu iluzją. To prawda, że Ito 
Hirobumi został zabity, ale w wyniku tego aktu panowanie Japonii nic się nie 
zmieniło, trwa nadal. Co więcej, Japończycy sfabrykowali teraz 
marionetkowe "państwo Mandżukuo" i wyciągają już swoje macki w 
kierunku wewnętrznego terytorium Chin. Mogą, oczywiście, wytworzyć się 
takie sytuacje, iż Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka uzna za 
niezbędne podjęcie działań bojowych przy zastosowaniu małych grup 
zbrojnych, ale małe grupy nie mogą nigdy odgrywać roli podstawowych, 
samodzielnych jednostek bojowych. 

Dodałem jeszcze: 
- Również koncepcja natychmiastowego przystąpienia do totalnej 

ofensywy, nie odpowiada realnej rzeczywistości. Oddział nasz liczy zaledwie 
ponad stu ludzi. Parcie ku bezpośredniej konfrontacji, w sytuacji, gdy mamy 
tylko taki oddział przeciwko potężnym wojskom Japonii, liczącym setki 
tysięcy bagnetów, byłoby aktem pozbawionym wszelkiej logiki. Jeśli ktoś 
sądzi, że w wyniku szarży stu bojowników uda się pokonać wielkie armie, 
liczące setki tysięcy żołnierzy, to jak nazwać takie lekkomyślne rozumowanie? 
Czymś naiwnym, nierealistycznym! Towarzysze! Proszę was, abyście 
trzeźwo oceniali wroga. 

Kontynuując swoje wywody, powiedziałem również: 
- W takim razie, co robić? Prowadźmy wojnę partyzancką, kierując się 

zasadą, że kompania jest podstawową jednostką w obecnym czasie. Jeśli 
będziemy prowadzić działania, operując małymi grupami, nie dokonamy 
niczego wielkiego. Jeśli zaś w przyszłości nasze oddziały powiększymy, 
będziemy już mogli działać przy zastosowaniu większych jednostek. 
Wszelako na dziś dzień najbardziej idealną formą wszystkich działań 
powinna być kompania. Sami zresztą najlepiej wiecie, że uwarunkowania są 
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takie, iż nie pozwalają nam tworzyć od samego początku wielkich oddziałów. 
Antyjapońska wojna - to nie wojna krótkotrwała, która zakończyć się może 
już po kilku bitwach. Dlatego powinniśmy rozpocząć naszą walkę przy 
zaangażowaniu niewielkich sił, a następnie - w toku wojny - nieprzerwanie 
gromadzić i powiększać nasze siły zbrojne. Kiedy zaś dla naszej sprawy 
wybije godzina rozstrzygającego działania, wówczas w decydującej o 
przyszłości bitwie, zharmonizowanej z ogólnonarodowym powstaniem 
zbrojnym, odniesiemy nad wrogiem ostateczne zwycięstwo. Powinniśmy - 
operatywnie manewrując, przy niewielkim uzbrojeniu - dekoncentrować, 
rozpraszać skupiska wroga, zaś rozproszone jego oddziały. starać się gromić i 
likwidować pojedynczo. Jednym słowem, unikając konfrontacji z potężnymi 
skupiskami wroga, uderzać w niego przez likwidowanie pomniejszych jego 
oddziałów. W ten sposób trzeba nieustannie zapewniać sobie taktyczno-
strategiczną przewagę nad wrogami, by tym skuteczniej gromićagresorów 
imperialistycznej Japonii, stosując metodę nękających, nieprzerwanych i 
wyniszczających ataków. Na tym właśnie polega prawdziwa wojna 
partyzancka, w tym tkwi sztuka jej prowadzenia. Towarzysze, zwolennicy 
teorii rozwagi i ostrożności! Utrzymujecie, iż nie powinniśmy walczyć, lecz 
jedynie ukradkiem, potajemnie gromadzić i powiększać nasze siły, by 
pokonać wroga za pomocą jednego uderzenia, po odczekaniu na 
najwłaściwszą ku temu okazję. Czy sądzicie, że czas ku temu właściwy 
nadejdzie niejako automatycznie, bez naszej walki, poświęcenia i bez 
przelewu krwi? Musicie pamiętać, że nikt nie podaruje nam w prezencie 
szansy odzyskania niepodległości kraju! Taką szansę musimy sami sobie 
stworzyć i odzyskać ją w wyniku naszej samodzielnej walki. 

W ten sposób przekonałem naszych bojowników co do słuszności, 
podejmowanych przez nas decyzji. 

Dodać trzeba, że nie wszyscy zrozumieli mnie natychmiast. Niektórzy 
młodzi ludzie nie chcieli zrezygnować ze swoich ocen i poglądów, z uporem 
trwali przy swoim stanowisku. 

Tylko praktyka walki - tak pomyślałem - położy kres rozgrzanym do 
gorącości sporom. Tylko praktyka walki zadecyduje o tym, po czyjej stronie 
jest prawda. Rozmyślając nad tym, nie szczędziłem czasu na studiowanie i 
zdefiniowanie kierunków działalności naszej armii partyzanckiej. 

Przed naszym oddziałem, który wstąpił na ambitną drogę antyjapońskiej 
wojny, stanęły w owym czasie następujące zadania: po pierwsze - hartować 
Antyjapońską Ludową Armię Partyzancką w toku praktycznej walki, po 

 288



drugie - szybko rozbudowywać i powiększać jej oddziały w sensie 
jakościowym i ilościowym, po trzecie - tworzyć w masach trwałą bazę dla 
rewolucyjnej armii i zespolić wokół armii partyzanckiej szerokie warstwy 
mas ludowych. 

Uznaliśmy, że kluczem do rozwiązania wyżej nakreślonych zadań winien 
stać się marsz do Południowej Mandżurii. Dlatego marsz ten urósł do rangi 
naszego głównego strategicznego zadania na rok 1932. 

Oddział zbrojny, zorganizowany przez nas w Antu, specjalnie różnił się 
od innych oddziałów partyzanckich, powstałych w innych powiatach i 
obwodach. O ile te ostatnie tworzone były przez ludzi, urodzonych w tych 
konkretnych stronach, to partyzancki oddział z Antu składał się ze swego 
rodzaju awangardowych elementów, starannie dobranych, z rozmaitych 
powiatów Wschodniej i Południowej Mandżurii oraz z przodujących młodych 
ludzi, przybyłych z Korei i mających już skrystalizowany dar 
dalekowzrocznego myślenia o przyszłości. Inne oddziały kierowały się 
zasadą prowadzenia działań tylko w jednej, własnej miejscowości. Natomiast 
nasz oddział w zasadzie nie ograniczał swojej aktywności do jednego lub 
dwóch rejonów. Areną naszej działalności był rejon Góry Pektu i wszystkie 
inne tereny w dorzeczu rzek Amnok i Tuman. 

Z punktu widzenia geograficznego, Antu było bardzo dogodnym 
ośrodkiem dla prowadzenia wojny partyzanckiej. Uznaliśmy wszelako, że nie 
wolno nam przebywać tylko w jednej miejscowości. Nasz oddział 
partyzancki, który dopiero niedawno wykluł się ze swej skorupy, potrzebował 
szerszej przestrzeni, by w siekących wiatrach i w strugach deszczów 
zahartować się, umocnić swój pień, wypuścić liczne kłącza i odradzające się 
gałęzie, zapuścić korzenie głęboko w gąszczu mas całego narodu. Z jednej 
strony istniała stała potrzeba wystrzegania się nieprzemyślanych, 
pośpiesznych działań. Z drugiej jednak, niedopuszczalne było siedzieć na 
jednym miejscu, czekać z założonymi rękami, rozmyślając nad tym, jak 
chronić swoje istnienie. W tym właśnie kryła się jedna z ważnych przyczyn, 
iż zdecydowaliśmy się na pochód do Południowej Mandżurii, jako pierwszy 
krok Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej na drodze działań 
wojennych. 

Niejako zadaniem bieżącym tego pochodu było nawiązanie łączności z 
Armią Niepodległości w basenie rzeki Amnok. W rejonie Tunhua w 
Południowej Mandżurii dyslokowane były oddziały Armii Niepodległości, 
dowodzone przez Ryang Se Bonga. Chcieliśmy stworzyć z nim wspólny front. 
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Wojska Armii Niepodległości, operujące pod dowództwem, Ryang Se 
Bonga liczyły kilkuset ludzi i nazywane były niekiedy Koreańską 
Rewolucyjną Armią. 

W tym czasie, kiedy w Antu tworzona była Antyjapońska Ludowa Armia 
Partyzancka, Ryang Se Bong, współdziałając z Armią Samoobrony, na czele 
której stał Tan Cju-u, z wielkim rozmachem i powodzeniem gromił japońskie 
wojska i wojska marionetkowego państwa Mandżukuo. Wieści na temat ich 
bojowych sukcesów docierały również do podgórskiej wsi Saoszahe i bardzo 
nas uradowały. 

Pak Hun kręcił głową, powątpiewając, czy Ryang Se Bong -nacjonalista z 
Kukminbu, do szpiku kości przeniknięty antykomunizmem, zgodzi się na 
współpracę z komunistami. 

Odpowiedziałem: 
- Skoro udało nam się stworzyć wspólny front nawet z Chińską Armią 

Ocalenia Ojczyzny, to dlaczego my, ludzie, w żyłach których płynie krew 
tych samych przodków, nie możemy iść razem, ręka w rękę pod wspólnym 
hasłem antyjapońskiej walki? Cokolwiek mogłoby się zdarzyć, jestem zdania, 
iż powinniśmy utworzyć wspólny front z oddziałami armii Niepodległości. 

Uważałem, że jest szansa osiągnięcia sukcesu we współpracy z Ryang Se 
Bongem. Argumentem, utwierdzającym mnie w takim przekonaniu było to, 
że ożywiała mnie zawsze wiara w uczucia przyjaźni, obowiązku i bliskiego, 
ludzkiego przywiązania, jako swego rodzaju dziedzictwa przeszłości: Ryang 
Se Bonga łączyły od dawna z moim ojcem więzy wyjątkowo bliskich 
przyjacielskich stosunków, kochał on bardzo również mnie. Jeszcze z czasów 
dzieciństwa zapamiętałem, zasłyszane wówczas słowa, że Kim Si U i Ryang 
Se Bong wraz z moim ojcem zaprzysięgli sobie w Huadianie braterstwo i na 
pamiątkę tego zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie. Komendanta Ryanga i 
mego ojca łączyły rzeczywiście bardzo bliskie stosunki. Gdyby było inaczej, 
czy zdecydowałby się on na napisanie dla mnie rekomendacji do uczelni 
"Hwasong Uisuk", czy wtykałby mi do rąk pieniądze, ilekroć przyjeżdżał do 
Kirinu i odwiedzał mnie w juweńskiej średniej szkole? Pamiętam, z jak 
wielkim namysłem decydowałem się wówczas na wydatkowanie każdego 
grosza. Musiałem przede wszystkim odkładać na opłacenie nauki w szkole. 
Nie byłem w sytuacji, jak inni moi koledzy, że mógłbym wtedy zafundować 
sobie słodkie naleśniki chińskie. 

Na skutek rozczarowań wobec ugrupowania kukminbu, jakich doznałem 
po incydencie w Wancynmynie, stosunki między mną i Ryang Se Bongem 
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stały się, rzeczywiście, trochę obce. Wszelako z mojej duszy nic nie mogło 
wymazać uczucia wdzięczności, jakie żywiłem ku niemu. 

Nie było rzeczą przypadku, że w czasach, gdy po utworzeniu armii 
partyzanckiej zastanawiałem się, co dalej powinniśmy robić, pierwszą moją 
myślą, jaka zrodziła się w mej głowie było postanowienie, iż muszę 
odwiedzić Ryang Se Bonga. Jest prawdą, iż działając tak, chciałem stworzyć 
wraz z nim wspólny front. Jednakże, niemniej ważne było również pragnienie 
zasięgnięcia u niego tak potrzebnych mi rad i słów zachęty, jako od 
człowieka, obdarzonego dużym doświadczeniem życiowym z racji swego 
wieloletniego osobistego zaangażowania w walce. 

Komendant Ryang Se Bong był weteranem wielu walk. Jeśliby chcieć 
porównać go z nami, którzyśmy ani razu nie powąchali prochu i byliśmy 
owładnięci radością z marszu, jaki zamierzaliśmy podjąć, to jego należałoby 
nazwać doświadczonym starszym dowódcą. To prawda, że my sami 
niejednokrotnie oświadczaliśmy, w obliczu nacjonalistycznych działaczy, o 
naszym zdeterminowaniu nie powtarzania metod Armii Niepodległości, ale 
nie oznaczało to absolutnie, iż nie powinniśmy liczyć się z jej militarnym 
doświadczeniem i z jej znajomością sztuki wojennej. Oznaczało to, że nie 
będziemy powtarzać błędów tych, którzy nie chcieli opierać się na siłach 
narodu. 

Kiedy w Wancynmynie doświadczałem na sobie skutków białego terroru 
ze strony Kukminbu, połykałem krwawe łzy. Pod wpływem tych przeżyć 
postanowiłem już nigdy więcej nie wiązać się z przywódcami Armii 
Niepodległości. Jednakże - rozmyślając o naszej wspólnej świętej sprawie: 
wyzwoleniu narodowym - zdecydowaliśmy, że nie należy rozdrapywać 
starych ran i grzebać się w mrocznych sprawach przeszłości. Jeśli 
sprowadzać się będzie wszystko do rozrachunków z przeszłością, to nigdy nie 
doprowadzimy do jakiegokolwiek ładu w dziedzinie współpracy. 

W Południowej Mandżurii, oprócz oddziałów Ryang Se Bonga, 
prowadziły swoją dzialalność także antyjapońskie jednostki zbrojne, 
dowodzone przez takich koreańskich komunistów, jak Li Hong Gwang i Li 
Dong Gwang. Partyzancki oddział, zorganizowany przez Li Hong Gwanga w 
maju 1932 roku, nazywany był Panszyjską Armią Ochotników Robotniczo-
Chłopskich. W okresie późniejszym oddział ten został zreorganizowany i 
przyjął nazwę Południowo- Mandżurskiego Oddziału Partyzanckiego 32-go 
Korpusu Robotniczo-Chłopskiej Czerwonej Armii Chin, a potem jeszcze 
nazwany został Pierwszym Północno-Wschodnim Korpusem Ludowo-
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Rewolucyjnej Armii. 
Li Hong Gwang stał się sławny nie tylko dlatego, że potrafił sprawnie 

dowodzić swoją jednostką, wykazując przy tym znakomitą pomysłowość, ale 
również dlatego, że gazety wroga, takie, jak organy prasowe Armii 
Kwantuńskiej i Mandżukuo, nazywały go fałszywie "kobietą - generałem". 

To, iż doszło do tego, że Li Hong Gwang nazwany został "kobietą - 
generałem" ma związek pewnym komicznym wydarzeniem, które u każdego 
wywoływało śmiech. Pewnego razu po powrocie do swej bazy po kolejnym 
ataku na Tonghung, Li Hong Gwang polecił jednej ze swych podwładnych 
partyzantek, aby przeprowadziła przesłuchanie wziętych przezeń do niewoli. 
Kobieta, zanim przystąpiła do przesłuchania, przedstawiła się: jestem Li 
Hong Gwang!, a następnie zażądała od jeńców, by podali jej dane o 
rozlokowaniu sił policji i planowanych ekspedycjach karnych. Kiedy jeńcy ci 
powrócili do swoich jednostek, rozpuścili wiadomość, że "Li Hong Gwang - 
to piękna kobieta lat około dwudziestu". Tak oto zaczęła wśród żołnierzy 
japońskich funkcjonować wersja o tym, że Li Hong Gwang jest "kobietą - 
generałem". 

O ile Li Hong Gwang wyróżniał się swoją pomysłowością i zuchwałością, 
jako strateg wojskowy w toku walk zbrojnych, to Li Dong Hwang 
wyodrębniał się spośród innych, jako utalentowany pracownik polityczny, 
dysponujący nadzwyczajnymi uzdolnieniami w budownictwie partyjnym, w 
dziedzinie rozbudzania ideowej świadomości mas, w ich jednoczeniu i 
organizowaniu. Jego imię znane było szeroko we Wschodniej Mandżurii już 
od drugiej połowy lat 1920-tych. 

Opowiadali mi o Li Dong Gwangu Kim Czhun, So Czhol i Song Mu Son. 
Już za czasów pobytu w Luncinie, będąc uczniem tonhghungskiej średniej 
szkoły, Li Dong Gwang dał się zauważyć, jako przywódca ruchu 
uczniowskiego. Wiadomości o ucieczce Li Dong Gwanga z więzienia - a 
został on aresztowany w Luncinie w związku z pierwszą fazą sprawy partii 
komunistycznej w Jiandao - dotarły nawet do Kirinu. 

Latem 1930 roku spotkałem się w Harbinie z towarzyszem So Czholem. 
W toku naszej rozmowy wspomniał on mimochodem, że Li Dong Gwang 
wiedział o mnie. Kiedy An Czhang Ho miał odczyt w Kirinie, Li Dong 
Gwang, jakoby, widział mnie, a później – na konferencji przedstawicieli 
chłopów rejonu Pańszy Ulihency. Poprosiłem So Czhola, aby podczas 
spotkania z Li Dong Gwangiem opowiedział mu o strategii naszej walki i 
przekazał mu moje słowa, iż wcześniej, czy później powinniśmy się spotkać, 
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wzajemnie się poznać, wymienić pozdrowienia i walczyć ręka w rękę w 
jednych okopach. 

Później Li Dong Gwang pracował jako sekretarz Południowo-
Mandżurskiego Komitetu Specjalnego, był szefem wydziału organizacyjnego 
w komitecie prowincjonalnym Południowo-Wschodniej Mandżurii. Jednak w 
okresie, gdy czyniliśmy przygotowania do naszej ekspedycji do Południowej 
Mandżurii, pracował on jako sekretarz komitetu okręgowego w powiecie 
Pańszy. 

Komuniści koreańscy stanowili kościec antyjapońskich sił zbrojnych w 
rejonach Południowej Mandżurii, podobnie jak we Wschodniej Mandżurii. 

Kiedy udawaliśmy się do Południowej Mandżurii mieliśmy zamiar 
nawiązania z nimi stosunków. Uważałem, że dla rozwoju Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej będzie rzeczą bardzo dobrą, jeśli oddziały, 
jeszcze młode, będą się ze sobą spotykać, dzielić doświadczeniami, 
podejmować wspólnie inicjatywy w dziedzinie walki. W długim procesie 
antyjapońskiej walki zbrojnej prowadziliśmy nasze operacje w ścisłej 
łączności z oddziałami partyzanckimi Południowej Mandżurii. W toku tego 
procesu ukształtowałem nierozerwalne stosunki z Li Hong Gwangiem, Li 
Dong Gwangiem i z Yan Dżing-ju. 

W Liuhe, Sincjanie, w Pańszy i w innych rejonach Południowej 
Mandżurii działało wiele naszych organizacji. Kiedy rozwijaliśmy nasze 
operacje w centralnej części Mandżurii, kierowaliśmy na te tereny wielu 
najlepszych pracowników KZMK i AZM do pracy organizacyjnej. 
Posłaliśmy tam również Czwe Czhang Gol i Kim Won U. Jednak organizacje, 
które zrodziły się dzięki ich wysiłkom, zostały, po incydencie 18 września, w 
nieludzki sposób zdławione. 

Gdybyśmy udali się do Południowej Mandżurii, to mogłoby to stworzyć 
korzystne przesłanki dla odrodzenia tych organizacji i dodania otuchy 
upadającym na duchu rewolucjonistom. 

Niektórzy historycy przedstawiali ten okres w ten sposób, jakby po 
utworzeniu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej cała nasza 
działalność szła, jak z płatka, bez żadnych przeszkód i zygzaków. A przecież 
rewolucja - to nie taka prosta sprawa. 

Doświadczyliśmy ogromnych rozterek psychologicznych, wielu zwrotów 
i zakrętów, dopóki nie podjęliśmy postanowienia o naszej ekspedycji do 
Południowej Mandżurii, jako pierwszej akcji nowonarodzonej armii 
partyzanckiej i nie wcieliliśmy jej w życie. 
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W mieszkaniu Kim Dzong Ryonga, w którym mieściła się kwatera 
główna okręgowego komitetu partii, odbyła się w maju 1932 roku narada z 
udziałem kierowniczych kadr partyjnych i delegowanych przedstawicieli kadr 
Komunistycznego Związku Młodzieży ze wszystkich powiatów Wschodniej 
Mandżurii. Dyskutowano na niej nad sprawą ekspedycji do Południowej 
Mandżurii i ustanowienia bazy. Przedstawiony przez nas plan marszu do 
Południowej Mandżurii cieszył się jednomyślnym poparciem i aprobatą 
obecnych na naradzie Z wielką ochotą zaakceptowali naszą politykę 
przeprowadzenia tej ekspedycji nawet ci młodzi ludzie, którzy podzieliwszy 
się na dwie-trzy grupy w ramach oddziału, prowadzili między sobą gorące 
spory. 

Pewnego dnia, gdy w nastroju entuzjazmu czyniliśmy przygotowania do 
wymarszu, Czha Gwang Su, który został mianowany szefem sztabu naszego 
oddziału, zjawił się przede mną z poważnym wyrazem twarzy i powiedział: 

- Towarzyszu komendancie! Skoro już podjęliśmy decyzję prze-
prowadzenia marszu, to czy nie lepiej byłoby jak najszybciej, w tych dniach 
opuścić Saoszahe? W sąsiedztwie jest główna droga, niestety, często 
przejeżdżają nią konwoje wroga, a to nie jest dla nas rzeczą dobrą. Zaostrzył 
się również problem aprowizacyjny. Nasza sytuacja w dziedzinie wyżywienia 
jest trudna. Mamy tu tylko około 40 gospodarstw rolnych, ale ponad stu 
spośród nas korzysta z ich jedzenia, jak więc mieszkańcy wsi Saoszahe mają 
to znosić, choć są bardzo szczodrzy i gościnni? 

Ludzie z tych terenów przyłączyli się do wiosennego powstania z powodu 
głodu. Tak więc jego apel odnośnie sytuacji aprowizacyjnej w pełni trafił mi 
do przekonania. 

Wszelako, nie zgodziłem się z nim, że należy natychmiast opuścić 
Saoszahe, powołując się na to, że główną drogą często przechodzą transporty 
i konwoje wroga. 

W odpowiedzi na jego propozycję, by opuścić niepostrzeżenie Antu, 
odrzekłem: 

- Towarzyszu, szefie sztabu! Skoro powstaliśmy już z bronią  w ręku, to 
czyż nie lepiej byłoby podjąć walkę z wrogiem? 

- Walkę!? 
- Tak! Skoro stworzyliśmy oddział - trzeba zacząć bój! Wrogowie kręcą 

się nam pod samym nosem, a my mamy się temu przyglądać z założonymi 
rękami. Nie godzi się tak postępować. Skoro mamy opuścić to miejsce, to 
zgoda, ale nie opuścimy Antu bez oddania strzału. Nie może być mowy o 

 294



szkoleniu ludzi bez walki. Jeśli nam się powiedzie - to możemy zdobyć broń, 
potrzebną w czasie ekspedycji. 

Czha Gwang Su z wielkim zadowoleniem zgodził się z moją propozycją. 
Tego samego dnia wraz z Pak Hunem wyszedł na główny gościniec w celu 
rozpoznania terenu. Celem tego rekonesansu było znalezienie 
najodpowiedniejszego miejsca na zorganizowanie zasadzki. Zaproponowali 
oni urządzenie jej na przełęczy Saoindżiling, w pobliżu drogi i tu właśnie 
dokonanie ataku na przejeżdżający konwój. Ich plan współgrał z moim 
zamysłem. Uważałem, że zasadzka - to najbardziej racjonalna i powszechnie 
uznawana forma działań bojowych partyzantki. 

Przełęcz Saoindżiling położona była w połowie drogi między Antu i 
Myongjuegou. Stanowiła bezpośrednie połączenie między Dadinaczi i 
Daszahe a od Saoszahe dzieliło ją około 40 li. Góry nie były tu takie strome, 
zaś droga wiodła, wijąc się, wzdłuż parowu. Było to bardzo dogodne miejsce 
dla zasadzki. Wróg przewoził tędy amunicję i wyposażenie dla wojsk, 
przerzuconych do Antu i jego okolic. 

Nadeszła do nas wreszcie od miejscowej organizacji informacja o 
odprawieniu z Myongjuegou do Antu konwoju furmanek, transportujących 
broń i materiały zaopatrzenia wojsk marionetkowego państwa Mandżukuo. 
Zebrałem tych ludzi, którzy byli wyznaczeni do pochodu na Południe 
Mandżurii i, po przebyciu szybkim marszem nocnym drogi do Saoindżilingu, 
rozstawiłem ich po obu stronach wąwozu na czatach. 

Urządzanie zasadzki nocą trudno nazwać racjonalnym pomysłem 
prowadzenia walki. W nocy bowiem, gdy trudno jest odróżnić swoich od 
wroga, bardziej efektywne, niż zasadzka, byłoby zapewne przypuszczenie 
szturmu. W ciągu całego okresu antyjapońskiej wojny, myślę że było bardzo 
niewiele przypadków organizowania bojów podczas nocnych zasadzek. 

Jako ci, którzy wtedy dopiero startowali na nowej drodze, byliśmy 
nieświadomi tego rodzaju wyrozumowanych uzasadnień. N a szczęście tej 
nocy, jasno jarzący się księżyc w pełni, dopomógł nam w tym, że mogliśmy 
uniknąć nieszczęścia, jakim jest walka między swoimi. 

Pośród głuchej nocy na przełęczy, na drodze wiodącej do Saoindżilingu 
pojawiły się transportowe podwody. Pierwsza nasza grupa, czatująca w 
odległości może stu metrów od nas na wysuniętym przedpolu, dała sygnał o 
pojawieniu się wroga. Jego konwój składał się z dwunastu furmanek. 

Byłem w takim napięciu i tak zdenerwowany, że mogłem odczuć bicie 
własnego serca. Uzmysłowiłem sobie wtedy, że wszystko, co zdarza się po 
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raz pierwszy wywołuje szok, lęki i złe przeczucia. Spojrzałem na Pak Huna, 
leżącego obok mnie i zauważyłem, że on również był w stanie wielkiego 
napięcia nerwowego. Na przykładzie Pak Huna, który był absolwentem 
Akademii Wojskowej w Huangpu i, jako taki, zdążył już powąchać prochu, 
nie trudno było się domyśleć, jak czują się inni członkowie naszej wyprawy. 

Pierwsza grupa, stojąca na czatach, przepuściła czołówkę konwoju. Kiedy 
jego połowa znalazła się już w zasięgu drugiej naszej grupy, wspiąłem się na 
skałę i dałem sygnał z pistoletu. W parowie rozległy się ogłuszające 
wystrzały i krzyki. My łatwo rozpoznawaliśmy swoich, bo mieli białe opaski 
na rękach, jednak ludzie z jednostki transportowej wroga, wpadli w popłoch, 
trudno im było rozpoznać swoich i strzelali na oślep. Przeszło dziesięciu 
konwojujących, chroniąc się za wozami, z desperacją odpowiedziało ogniem 
na nasz ogień. Im bardziej przedłużała się walka, tym bardziej mogła być dla 
nas niebezpieczna. 

Po około dziesięciu minutowym ostrzale, postanowiliśmy zakończyć 
bitwę i ostrą szarżą ruszyliśmy na wroga. Jego ludzie zmuszeni byli poddać 
się po stracie około dziesięciu zabitych i rannych. Tylu samo wzięliśmy do 
aresztu. Wszyscy oni byli żołnierzami wojsk Mandżukuo. Wśród nich był 
tylko jeden podoficer japoński w randze sierżanta. 

Do żołnierzy wroga, którzy poddali się nam, wygłosiłem krótkie 
przemówienie, w którym wezwałem ich do anty japońskiej walki. 

Tej samej nocy powróciliśmy do Mutiaotun, przywożąc ze sobą trofea na 
dziesięciu wozach. W skład trofeów wchodziło 17 karabinów, jeden pistolet, 
duże ilości mąki, wystarczające do wykarmienia stu ludzi przez około 
miesiąc, materiały na mundury, buty wojskowe itp. Jak na pierwszy raz były 
to trofea wystarczająco okazałe. 

Około północy zasiedliśmy już przy ognisku na dworze i zajadaliśmy 
kluski ze zdobycznej mąki. Była to chociaż skromna ale uczta, na cześć 
zwycięstwa w pierwszym boju. 

Naszą zupę jadłem również ja, ale nie potrafiłem wciąż uspokoić bicia 
mego serca. Jedzenie nam smakowało, nastroje były znacznie lepsze. Nawet 
dziś, mimo że upłynęło 60 lat od tamtych chwil, żywe pozostają wciąż w mej 
pamięci radość i wzruszenia, przeżywane tej nocy po pierwszym zwycięstwie. 

Czha Gwang Su spoglądał na ognisko. Spoza jego okularów krótkowidza 
widać było łzy w oczach. Uścisnął mi mocno rękę i odezwał się stłumionym 
od wzruszenia głosem: 

- Mówię ci, Song Dżu, teraz, jak powąchałem trochę prochu podczas 
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walki, widzę, że to nic specjalnego! 
Takie było wrażenie szefa sztabu po jego pierwszej bitwie. 
Moje impresje były podobne. Bitwa nie jest niczym nadzwyczajnym. 

Każdy może walczyć, jeśli ma karabin i odwagę. Wróg nie jest wcale tak 
silny, jakim dotychczas nam się wydawał. Popatrzmy! Poddali się nam. Tak 
więc przygotowujmy się z pełną ufnością do większej bitwy. Możemy 
zwyciężać. 

- Jakby to było dobrze, gdyby Kim Hyok był tutaj w takiej chwili. Gdyby 
żył, natychmiast zarecytowałby zaimprowizowany na poczekaniu poemat. 
Cóż za szkoda, że odszedł tak wcześnie. Kim Hyok, Sin Han, Ri Gap, Dze U, 
Kong Yong... Dokąd oni od nas odeszli!? 

Czha Gwang Su mówił coś sam do siebie, jakby z wyrzutem za czymś 
utraconym, obcierał przy tym intensywnie płynące mu z oczu łzy. 

Rozmyślał o tych, którzy odeszli z naszych szeregów tak wcześnie, nie 
mogąc już być świadkami narodzin Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej. I ja również nie byłem w stanie znieść bólu w mym sercu, 
ilekroć odżywały w mej pamięci twarze towarzyszy broni, którzy oddali 
życie na rzecz utworzenia podwalin pod budowę ALAP, nie doczekawszy 
tego dnia. Jakże silne byłyby nasze szeregi, gdyby wciąż pozostawali oni 
wśród żywych. 

Trzymając okulary w jednej ręce, drugą zaś gestykulując z wielkim 
ożywieniem, Czha Gwang Su wygłosił do zgromadzonych przy ognisku 
płomienne przemówienie: 

- Towarzysze! Zrobiliśmy pierwszy krok! Odnieśliśmy pierwsze 
zwycięstwo! Kto zwyciężył? To właśnie my, siedzący tutaj wokół tego 
ogniska! 

W szerokim geście rozłożył ręce. Robiło to wrażenie, jakby wziął w 
objęcia ich wszystkich. I że za chwilę podniesie ich do góry. 

- Skoro już chwyciliśmy za broń, to broń ta musi wypalić. A skoro już 
nasza broń wypaliła - to musimy zwyciężyć. Czyż nie mam racji? Tej nocy 
unicestwiliśmy konwój furmanek. Jest to niczym więcej, niż małym 
incydentem, ale jednocześnie jest to start naszej sprawy. Wody małego 
potoku górskiego spływają do doliny z wysokich skalnych szczytów i 
zaczynają płynąć do oceanu. 

Był to pierwszy przypadek, kiedy widziałem Czha Gwang Su tak bardzo 
podnieconego. 

Nocy tej wygłosił on rzeczywiście dobre przemówienie. Było ono 
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bardziej żywe i porywające, niźli mogę dziś oddać to na piśmie, odwołując 
się tylko do mej pamięci. Żałuję bardzo, że nie mogę powtórzyć tej mowy 
taką, jaką ona była. 

Powiedział on: 
- Towarzysze! Jak wspaniałą rzeczą jest walczyć! Mamy teraz broń, i 

żywność, i mundury, i buty... Dzisiejszy wieczór był dla mnie wielką lekcją 
dialektyki... Rozdzielmy teraz zdobyte przez nas karabiny. Tymi karabinami 
zabijemy jeszcze więcej nowych wrogów. A wówczas zdobędziemy więcej 
broni i żywności. Zdobywać będziemy także karabiny maszynowe i broń 
artyleryjską. Napełniajmy nasze worki ryżem, zdobytym na wrogu. Zjadając 
ten ryż, maszerować będziemy jeszcze raźniej! Do chwili aż japońscy 
imperialiści nie zostaną doszczętnie pobici, będziemy zabierać im wszystko, 
tak jak właśnie dziś, i broń i żywność. Taki być musi sposób naszego 
postępowania, taki sposób naszej walki! 

Po skończonym przez niego przemówieniu, byłem pierwszy, który zaczął 
go oklaskiwać. Wszyscy dokoła również odpowiedzieli gorącym aplauzem na 
jego mowę. 

Następnie ktoś powstał i zaintonował pieśń. Nie jestem pewien, czy był to 
Czho Dok Hwa, czy Pak Hun. Ale jaka to była natchniona, podniosła pieśń! 

W ten sposób, pełni wiary w siebie, zrobliśmy pierwszy krok. 
 

2. Ostatni wizerunek matki 
 
Pewnego dnia, gdy jednostka nasza zajęta była wytężonymi 

przygotowaniami do swego pochodu, zjawił się u mnie w Saoszahe mój 
młodszy brat Czhol Dżu. Wieść o tym, że Antyjapońska Ludowa Armia 
Partyzancka rozgromiła na przełęczy Saoindżilingu, dowodzony przez 
podoficera japońskiego, konwój wojskowy marionetkowej armii Mandżukuo, 
odbiła się szerokim echem daleko poza granicami Antu i dotarła hen, aż do 
Dunhua i Jandżin. Wszędzie dokoła nasze zwycięstwo było głównym 
tematem rozmów. Organizacje rewolucyjne w Suncjanie, Dadinaczy i 
Ljuszuheczy przysłały specjalnie swych ludzi do Saoszahe, aby dowiedzieć 
się o szczegółach bitwy na przełęczy Saoindżilingu. 

Z początku pomyślałem, że mój młodszy brat również przyszedł w 
analogicznym celu i potraktowałem go jak zwykle. 

Jednakże wbrew moim domysłom, Czhol Dżu nie wspomniał o boju ani 
jednego słowa. Przez cały dzień nie otworzył ust, w milczeniu przyglądając 
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się na placu ćwiczeń prowadzonej musztrze partyzantów albo w pokoju, 
sąsiadującym z kwaterą główną, wyplatając łapcie słomiane wraz z 
partyzantami, przygotowującymi się do pochodu. Łapcie bowiem zaliczone 
były przez sztab do kompletu przedmiotów, stanowiących ekwipunek 
niezbędny w czasie pochodu. Zatem po swojemu przypuszczałem, że Czhol 
Dżu przyszedł do Saoszahe, żeby pomóc w przygotowaniu oddziału 
ekspedycyjnego do wymarszu. Pod wieczór, kiedy powróciłem do sztabu po 
spotkaniu z szefem organizacji chłopskiej na wsi, czekał na mnie i powiedział, 
że będzie wracał do domu. Zaproponowałem mu zjedzenie wspólnie kolacji 
przed udaniem się w drogę. On jednak wymawiał się i chciał od razu ruszać. 
Zauważyłem, że młodszy brat chciałby mi o czymś opowiedzieć, a brak mu 
odwagi, by to wyrazić, więc z trwogą patrzył na mnie z jakimś niezwykłym 
wyrazem na twarzy. 

Natychmiast intuicyjnie zrozumiałem, że przyszedł do Saoszahe nie po to, 
by pomagać w przygotowaniach do pochodu, lecz że odwiedzał mnie z 
jakichś innych powodów. Jeśliby zatem coś się zdarzyło, o czym chciałby mi 
powiedzieć, to dotyczyłoby - niewątpliwie - matki lub jego samego. 

Nie wstępowałem więc do sztabu i odprowadzając Czhol Dżu do granic 
wsi, zapytałem bez ogródek. 

- Czy może coś się w Tucidjanie stało?! 
Użyłem nazwy wsi Tucidjan, mając na myśli rodzinę. Opanował mnie 

jakiś dziwny strach przed użyciem słowa: 
- Nie, nic się nie stało. - odpowiedział Czhol Dżu wymuszonym 

uśmiechem. 
Mój młodszy brat potrafił dobrze odgrywać różne role w rozmaitych 

spektaklach, miał duże poczucie humoru, i nie trudno mu było oszukać moje 
oczy pozorowanym uśmiechem. Wszelako w tym momencie w jego 
uśmiechu dostrzec było można ledwie uchwytny cień smutku. Uśmiech ten 
zresztą natychmiast zastąpiła wielka boleść. Starając się nie patrzeć na moją 
twarz, wzrok swój kierował gdzieś w dal, ku niebu, ponad mymi plecami. 

- Jeśli coś się wydarzyło, to musisz powiedzieć o tym szczerze. Jeśli 
odejdziesz teraz, jak gdyby nigdy nic, i czegoś nie powiesz, to niepokój już 
mnie nie odstąpi. Nie chowaj się za jakimiś aluzjami i mów otwarcie. 

Głęboko westchnął i wyraźnie ociągając się, niechętnie powiedział: 
- Zdaje się, że pogorszyła się jeszcze bardziej choroba matki. Już drugi 

dzień nie wzięła do ust choćby łyżki kaszy. 
Słowa młodszego brata zabrzmiały w moich uszach dosłownie, jak grom 

z jasnego nieba. Pociemniało mi w oczach, gdy usłyszałem, że matka nic nie 
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je. Dobrze wiedziałem o tym, że matka do tej pory cierpiała na ciężką, 
przewlekłą chorobę. 

Kiedy żyliśmy w Badaogou, rzadko się zdarzało, żeby matka kładła się 
chora do łóżka. Często cierpiała z powodu choroby w Fuszunie, po śmierci 
ojca i po moim wyjeździe do Kirinu na naukę w średniej szkole. Od czasu do 
czasu Czhol Dżu informował mnie o tym w listach. 

Po otrzymaniu takich listów, myślałem z początku, że matka być może, 
zachorowała na dolegliwość Shutobyong (rodzaj choroby endemicznej - red.). 
W rejonie Fuszunu było wielu mieszkańców, cierpiących na tę chorobę. 
Mówiono, że ludzie, cierpiący na tę dolegliwość, mają powykręcane ręce, 
występuje u nich zgrubienie stawów w palcach i pojawia się choroba gardła, 
w następstwie czego tracą zdolności do pracy i umierają jeszcze przed 30 
rokiem życia. Po śmierci ojca, O Dong Dżin zjawił się w Fuszunie i radził 
mojej matce przeniesienie się do Kirinu, aby w szczególności nasza rodzina 
nie została dotknięta tą chorobą. 

Gdy powróciłem do domu w okresie wakacji, matka cierpiała z powodu 
przepracowywania ale nie chorowała na tę endemiczną dolegliwość. Robiło 
się przykro na myśl, że przemęczenie ostatecznie poderwało zdrowie matki, 
która przeżyła całe życie na tułaczkach i w poniewierce, nie zaznając 
odpoczynku. Mimo wszystko jednak trochę się uspokoiłem, uznając, iż matka 
nie nabawiła się tej strasznej choroby. 

Po przeniesieniu się do Antu, cierpiała ona z powodu bólów w dołku. W 
owych czasach chorobę taką nazywano guzem żołądka. Matka narzekała na 
niemożliwe do zniesienia, ostre bóle w dołku. Teraz wydaje mi się, że miała 
prawdopodobnie raka żołądka. 

Lekarze twierdzili, że chodzi tu o "guza żołądka", ale nie byli w stanie 
zastosować odpowiedniego sposobu leczenia. Żadne lekarstwo nie odnosiło 
skutku. Kiedy ściskało ją w dołku, leżała w łóżku, nie przyjmując jedzenia 
lub ograniczając się do zjedzenia paru łyżeczek wywaru ryżowego. Był to jej 
jedyny sposób leczenia. 

W tym okresie moi towarzysze podejmowali wszelkie możliwe ogromne 
wysiłki dla leczenia matki. Przyjaciele, zaangażowani w pracy w 
Komunistycznym Związku Młodzieży, wszyscy bez wyjątku przysyłali 
lekarstwa. Gdy tylko przeczytali w gazetach ogłoszenia o lekarstwach, które 
mogłyby pomóc mojej matce, kupowali je, bez względu na cenę i przysyłali 
je przez poczt~. Przesyłki takie nadchodziły z Kirinu, Szenjangu, Harbinu, 
Luncinu i z wielu innych miejsc. 

Lekarze z Antu, specjalizujący się w tradycyjnej medycynie Wschodu, 
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także nie szczędzili wysiłku dla leczenia mej matki. Lekarze z Daszahe, 
hołdujący medycynie tradycyjnej, leczyli ją bezpłatnie. 

Spoglądając na posępne oblicze Czhol Dżu, na jego przekrwione oczy, 
zrozumiałem, że choroba matki weszła już w stadium końcowe. Gdy 
zapytałem go, czy w domu mają ryż, odpowiedział, że żywność jest niemal 
na ukończeniu. 

Następnego dnia kupiłem w Saoszahe miarkę prosa za pieniądze 
otrzymane od towarzyszy i udałem się do Tucidjanu. Obliczyłem sobie, że 
rodzina złożona z trzech osób (matka, Czhol Dżu i y ong Dżu) zdolna będzie 
przeżyć jeden miesiąc z tej jednej miarki ziarna, a w tym czasie my też 
zdążymy wrócić z Południowej Mandżurii. 

Jedna miarka ziarna składała się z około 15 kilogramów. W ówczesnych 
warunkach życia dla naszej rodziny, która nawet żuru nie mogła jadać do syta, 
15 kilogramów ziarna - to nie mało. Za tę ilość ziarna można byłoby urządzić 
nawet bankiet. 

Jednakże mnie się wydawało, że ta jedna miarka ziarna to, mimo 
wszystko, za mało. Paski wrzynały mi się boleśnie w ramiona, lecz ja nie 
odczuwałem wagi niesionego na plecach zboża. Pomyślałem, że to ziarno - to 
żaden ciężar, lekkie jak wata - w porównaniu z okazywaną mi miłością matki. 

Swego czasu przysłuchiwałem się opowiadaniu ojca o Li Rin Yongu, 
dowódcy ludowych oddziałów ochotniczych Armii Sprawiedliwości z 
trzynastu prowincji. Historia mianowania go na stanowisko dowódcy była 
dramatyczna, a zarazem pouczająca. Kiedy dowódcy oddziałów Armii 
Sprawiedliwości z rejonu Kwantun (prowincja Kanwon i północna część 
prowincji Północny Kyonsang - red.) przyszli do niego z propozycją objęcia 
przezeń przywództwa nad ich jednostkami, pielęgnował on akurat swego 
starego ojca, znajdującego się na łożu śmierci. Odmawiając przyjęcia ich 
propozycji, powiedział: 

- Armią Sprawiedliwości może dowodzić inny człowiek natomiast z 
rodzicami nikt nie może się już spotkać po ich śmierci. Jakże ja mógłbym 
odejść, pozostawiając w domu starego ojca, który znajduje się już na granicy 
śmierci? Nie wolno mi być wyrodnym synem. Po upływie zaledwie czterech 
dni - przyjął ich propozycję. 

Żołnierze Armii Sprawiedliwości z całego kraju śpieszyli się – jak na 
wyścigi - pod dowództwo Li Rin Yonga i ich liczebność doszła do 8 tysięcy 
ludzi. Wkrótce dołączyły do nich jeszcze oddziały Ho Wi i Li Gang Nyona. 
W efekcie tego liczebność Ludowych Oddziałów Ochotniczych Armii 
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Sprawiedliwości wzrosła do dziesięciu tysięcy ludzi. Przyłączyli się do jego 
oddziału także bojownicy Armii Narodowej starej Korei, uzbrojeni w 
karabiny. 

Dowódcy wszystkich oddziałów Armii Sprawiedliwości całego kraju 
wybrali Li Rin Yonga przywódcą Ludowych Oddziałów Ochotniczych 13 
prowincji i pod jego dowództwem armia podchodziła w kierunku Seulu. Cel 
ostateczny Armii Sprawiedliwości był następujący: wedrzeć się do Seulu i - 
po rozgromieniu generalnej rezydentury za pomocą jednego uderzenia - 
obalić traktat o protektoracie. 

Gdy zgodnie z tym planem operacyjnym oddziały Armii Sprawiedliwości 
wtargnęły głęboko do Seulu, Li Rin Y ong otrzymał wiadomość, że jego 
ojciec odszedł na zawsze. Przekazał komendę innemu człowiekowi powrócił 
do swego domu. Jego odejście w połączeniu z klęską, jakiej doznały oddziały 
Ho Wi, skierowane do walki w charakterze awangardowej siły uderzeniowej, 
doprowadziło do demoralizacji ludzi i do straszliwego rozpadu całej armii. 

W okresie mojego zaangażowania w działalności ruchu uczniowskiego w 
Kirinie, odbyłem dyskusję z członkami Towarzystwa Koreańskich Uczniów 
w Kirinie wokół kwestii, związanej z decyzją Li Rin Yonga w sprawie jego 
wyjazdu do rodzinnego domu na wieść o śmierci ojca. Wielu z nich potępiło 
go, jako niegodnego miana dowódcy Armii Sprawiedliwości. 

- Przywódca Oddziałów Ochotniczych, liczących 10 tysięcy bojowników, 
stojąc w obliczu wielkiego zadania, jakim było poprowadzenie swych armii 
na Seul, powrócił do domu rodzinnego z powodu śmierci ojca!? Czy można 
takiego człowieka nazwać mężczyzną i patriotą? 

Ale nie wszyscy krytykowali Li Rin Yonga. Niektórzy aprobowali jego 
postępek. Mówili, że był on słuszny. Jest rzeczą naturalną i właściwą, iż 
człowiek powinien wrócić do domu i wziąć udział w pogrzebie po śmierci 
ojca. Co więcej, chwalili go, jako godnego szacunku syna. 

Powiedziałem, że postępowanie Li Rin Yonga nie powinno być 
traktowane, jako model autentycznych synowskich uczuć. Dowodziłem: 

- Tylko taki człowiek, który kocha zarówno swój kraj, jak i swą rodzinę 
może być nazywany prawdziwie godnym szacunku synem. Jeżeli myśli 
człowiek wyłącznie tak bardzo o swej rodzinie i wykazuje mało 
zainteresowania klęską narodową, to jak taki człowiek może być określany 
mianem godnego szacunku syna? Najwyższy już obecnie czas, żebyśmy 
skorygowali konfucjańskie pojmowanie sensu wartości synowskich uczuć. 
Gdyby Li Rin Y ong, po spełnieniu swego obowiązku wobec kraju i po 
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osiągnięciu swych celów, udał się na grób ojca, pochylił się nad nim ze czcią 
i złożył ofiarę, to imię jego otoczone byłoby szacunkiem przez potomność. 

Była to szokująca deklaracja, wygłoszona jako sprzeciw wobec starej 
ideologii ludzi, przesiąkniętych do szpiku kości feudalną moralnością i 
konfucjańskim pojmowaniem sensu synowskiego szacunku do rodziców. 

Członkowie Towarzystwa Koreańskich Uczniów w Kirinie podzielili się 
na dwie grupy, rozwinęła się ożywiona dyskusja, w której wyrażano 
argumenty, że wypowiedzi Song Dżu są przydatne, ale również i sprzeciw. 

Obecnie jest to sprawa całkowicie jasna i dziś wokół niej nie 
prowadziliby już sporów członkowie naszego Socjalistycznego Związku 
Młodzieży Pracującej i Związku Dzieci. Faktem jest że w owych czasach był 
to temat skomplikowanych dyskusji i trudno było określić jakie poglądy są 
prawidłowe, a jakie nie. Potrzeba było dziesiątków lat surowych, pełnych 
krwi i łez doświadczeń, aby naród całego kraju zrozumiał i z całkowitym 
przekonaniem uznał za prawdę, że autentyczny synowski szacunek winien 
przejawiać się w miłości zarówno wobec Ojczyzny, jak i rodziny. 

Tak przypadkowo wspomniałem ów epizod, związany z Li Rin Yongiem, 
podążając do domu w Tucidjanie z workiem ziarna na plecach. W jakimś 
sensie wydawało mi się, że zachowanie tego przywódcy Ludowych 
Oddziałów Ochotniczych było słuszne. Może to dziwne, ale postępek tego 
człowieka, który wszyscy jednomyślnie potępiali, jako niegodny dowódcy, ja 
osobiście uznawałem, przynajmniej częściowo, za usprawiedliwiony i w 
duszy, z pewnego rodzaju dlań zrozumieniem, współczułem mu. 

Jest rzeczą trudną, a nawet niemożliwą dla człowieka odwrócić oczy od 
swej rodziny z powodu tego, że zaangażowany jest on w rewolucję. 
Rewolucja dzieje się w imię dobra człowieka, tak więc, jak rewolucjoniści 
mogą ignorować swoje rodziny i pozostawać obojętnymi na los swych 
rodziców, swych żon, swych dzieci?! Myśmy zawsze traktowali pomyślność 
naszych rodzin i losy naszego kraju jako jedną i tę samą sprawę. Jeśli kraj 
popada w nieszczęście, to rodziny również nie zaznają spokoju, zaś gdy 
mroki nieszczęść opanowują rodziny, to czy jasnym może być oblicze kraju? 
Takie było nasze przekonanie. Wychodząc z tego właśnie założenia, 
mogliśmy podjąć bez wahania bezprecedensowe w historii wojen przedsięw-
zięcia: wysłaliśmy na tyły wroga cały pułk w celu ratowania rodziny jednego 
żołnierza. Była to istota obowiązku i moralnego zobowiązania do 
wdzięczności, które potrafią zamanifestować tylko komuniści Korei. 

Z początku ja również starałem się być wiernym tej zasadzie moralnego 
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obowiązku. Po wyjściu z więzienia i przeniesieniu areny mej działalności do 
Wschodniej Mandżurii, będąc w rozjazdach do Dunhua, Antu i innych 
rejonów, często odwiedzałem dom rodzinny, nieprzerwanie dostarczając 
lekarstwa, potrzebne w leczeniu choroby matki. 

Jednakże matka czuła się tym jakby dotknięta. Pewnego razu, gdy moje 
wizyty stały się coraz częstsze, matka - sadzając mnie blisko siebie - nalegała: 

- Jeśli zdecydowałeś się prowadzić rewolucję, to oddaj całego siebie tylko 
sprawie rewolucji. Jeśli zaś chcesz zająć się prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, to poświęć się w całości tylko temu. Wybieraj jedną z dwu dróg. 
Uważam, że ty powinieneś całą duszą poświęcić się sprawie rewolucji. 
Przestań się zamartwiać o rodzinę. 

Czhol Dżu jest w domu i postaramy się z nim wyżywić siebie sami. 
Po wysłuchaniu tych słów matki zacząłem rzadziej odwiedzać dom. 
Po utworzeniu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej przestałem 

prawie w ogóle pokazywać się w domu. 
Ogarnęło mnie z tego powodu uczucie skruchy. Odczułem ból w sercu na 

myśl, że - mimo wszystko - powinienem był wypełniać mój synowski 
obowiązek, chociaż coś innego nakazywała mi matka. W rzeczywistości, 
jakże nie łatwo jest być wiernym zarówno krajowi, jak i rodzinie. 

W miarę zbliżania się do wsi Tucidjan coraz szybsze stawały się moje 
kroki. N a duszy jednak z każdą minutą robiło mi się jeszcze ciężej. Trwoga 
napełniała me serce na myśl o spotkaniu z ciężko chorą matką. 

W sadzawce podrosło już sitowie i kołysało się na wietrze. Miejsce to 
nazywano osadą sitowia, ponieważ pełno było go tam dokoła. Jednak parę lat 
temu, kiedy rodzina Kim Byong Ha, mieszkająca w niżej położonej części 
wsi, zaczęła wytwarzać wyroby garncarskie na sprzedaż, ta rzadko 
zaludniona i położona z dala od dróg wioska, zmieniła się nie do poznania i 
zyskała sobie nazwę Tucidjan (sklep z wyrobami garncarskimi). Przeszedłem 
przez drewniany most i skierowałem się w stronę górnego krańca wsi. Przede 
mną stał znajomy dom, kryty słomą. Pokrzywione i przerzedzone ogrodzenie 
i rozpadający się słomiany dach stwarzały wrażenie zaniedbanej ubogiej 
chatynki. T o był nasz dom, którego już od kilku lat nie tknęła męska ręka. 

Ledwie otworzyłem furtkę i wszedłem na podwórko, nagle drzwi otwarły 
się głośno, na oścież. 

- Mamo! - zawołałem, z pośpiechem podbiegając do matki, która 
siedziała uśmiechnięta, opierając się o drewnianą futrynę. 

- Właśnie pomyślałam, że słyszę jakieś znajome odgłosy... 
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Dotknęła ręką ramiączka na worku z ziarnem, złożonym przeze mnie na 
przyzbie i nie wiedziała, co począć z radości. A ja obawiałem się, że będzie 
mnie zasypywać wyrzutami, iż za często ją odwiedzam. Na szczęście - 
wymówek nie było. 

Przez pewien czas mówiliśmy o zdrowiu i bytowaniu. Rozmawiając z nią, 
starałem się odgadnąć stan jej zdrowia, zwracając uwagę w każdym 
momencie na wyraz twarzy, na głos, na jej gesty. Z wyglądu zewnętrznego 
mało się zmieniła w porównaniu z okresem minionej zimy. Mimo wszystko 
jednak widać było, że jest znacznie słabsza, niż dawniej. Jej piersi niewiele 
się zmniejszyły, ale szyja stała się szczuplejsza, zaś włosy na skroniach w 
sposób zauważalny posiwiały. Nie mogłem wyzbyć się bolesnego wrażenia, 
iż upływający czas pozostawił już tak wcześnie na całym wyglądzie matki 
swe zasmucające ślady. Nocy tej rozmawiałem z moją matką do późnych 
godzin po północy. Nie było końca pytaniom na różne tematy: jak głęboko 
wdarły się japońskie wojska, jak dalej działać będzie oddział partyzancki, w 
jaki sposób osiągnięte zostanie współdziałanie z Ryang Se Bongiem. Co 
należy robić w partyzanckiej bazie. 

Prowadziła rozmowę tylko na tematy polityczne. Ilekroć poruszane były 
sprawy rodziny lub jej zdrowia, z miejsca ucinała temat i przechodziła do 
innych spraw, zmuszając i mnie do podążania jej tropem. 

Matka starała się ukryć przed synem swą chorobę, co oznacza, że jest w 
ciężkim stanie. Owładnęło mną niepowstrzymane drżenie na myśl, że 
pozostał jej już niewielki szczątek życia i uświadamiając sobie to, potajemnie 
połykałem łzy. 

Następnego dnia z samego rana, po śniadaniu, wspiąłem się wraz z 
bratem Czhol Dżu na górę, aby nazbierać drewna na opał. W domu pozostało 
zaledwie jedna lub dwie wiązki drewna. Pomyślałem, że lżej zrobi się na 
duszy, jeśli - przy okazji - nazbieram choć trochę opału. Chciałoby się, skoro 
zabrałem się do tego, przygotować już większy zapas, przynajmniej na 
miesiąc, ale okazało się to niemożliwe. Góra - to nie gęsty las. Suszu 
drzewnego - jak na lekarstwo. Trzeba byłoby wyrąbywać krzaki. 

- Czhol Dżu, a nie ma tu gdzieś lepszego miejsca? - zapytałem. 
- Weźmy choć to, co zebraliśmy tutaj i wracajmy do domu. Jeśli matka 

zauważy to, będzie znów narzekać - powiedział, podciągając spodnie z grubej 
bawełnianej tkaniny. 

Z wyglądu zewnętrznego robił wrażenie naiwnego, ale w rzeczywistości 
był już inteligentnym chłopcem. 
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Posługując się sierpem, co chwilę spoglądał z niepokojem ku wsi. 
Obawiał się, żeby matka nie domyśliła się, iż przyszliśmy na górę po drzewo. 
Wiedział on również, że matka nie lubi, jak ja zaprzątam sobie głowę 
różnymi drobnymi sprawami domowymi. 

Ściskając całą garścią krzewy, ścinałem je, wymachując sierpem w pocie 
czoła, bez odpoczynku, aż w ręce mi parzyło. Dopiero przed zachodem 
słońca zarzuciliśmy zebrane drewno na czige i zeszliśmy z góry na dół. Kiedy 
doszliśmy do zakrętu, skąd już było widać kępy sitowia, przed oczami 
zarysował mi się obraz matki, stojącej przed izbą. Schodziłem ścieżką, 
opierając się na kiju i byłem pogrążony cały w rozmyślaniach. Serce mi się 
ściskało, pociemniało mi w oczach na wspomnienie tego, iż nadejdzie czas, 
że ruszę w pochód pozostawiając matkę, cierpiącą na ciężką chorobę. 
Przewidywaliśmy, że cała kampania potrwa - jeden lub dwa miesiące, ale 
przecież nikt nie mógł przewidzieć, co stanie się ze mną i z oddziałem w 
ciągu tego jednego lub dwóch miesięcy. 

Czy nie należałoby przedłużyć na jeszcze kilka lat naszą walkę 
podziemną jak w przeszłości? Wówczas można byłoby odwiedzać dom, 
przynajmniej raz na kilka miesięcy, omówić sprawy rodzinne i być pociechą 
dla matki? Czyż nie jest to obowiązkiem syna wobec matki, która całe życie 
męczyła się w udrękach duchowych, doświadczając cierpień, jak nikt? Czy 
zdolna ona będzie, przecież tak chora, pokonać tęsknotę i samotność, kiedy ja, 
oto wkrótce, opuszczę Antu, zaraz po tym, jak babcia wróciła do domu 
rodzinnego? Zatem, czy nie należałoby ze względów osobistych, dla własnej 
rodziny zmienić plan pochodu do Południowej Mandżurii, wytyczony już 
jako kurs rocznej działalności oddziału partyzanckiego? - kłębiły mi się w 
głowie skomplikowane myśli. 

- Martwisz się, że w takich górach może zabraknie drewna? - matka, 
oczekująca już nas przed furtką odezwała się raptem tonem niezadowolenia. 

 Zamiast odpowiedzi, uśmiechnąłem się, spoglądając na nią i wycierając 
pot. 

- Widzę, że dziwnie zacząłeś się prowadzić. Kiedy mieszkaliśmy w 
Fuszunie - nie byłeś taki. Nie zaobserwowałam tego w tobie również, gdy 
przebywaliśmy w Sinłuncunie. W ostatnim czasie zacząłeś tak zamartwiać się 
o rodzinę. - Powiedziała drżącym głosem. 

- Odświeżył mi duszę zapach traw. Dawno nie byłem w lesie. I wszedłem 
na podwórko, robiąc wrażenie, jak gdybym nie pojmował sensu jej słów. 

Tego wieczoru zasiedliśmy we czworo, całą rodziną przy stole. Po długim 

 306



czasie po raz pierwszy od rozstania. Na stole był talerz ryb z rusztu. Była 
bardzo smaczna. Zapytałem matkę, skąd takie delikatesy. Odpowiedziała, że 
najmłodszy brat złowił te ryby, a później suszył je troskliwie w całości pod 
strzechą. Dodała, że zawsze martwił się, iż gdy przyjedzie starszy brat, nie 
będzie żadnej zakąski, by go ugościć. Poruszyła mnie bardzo troskliwość 
braciszka. Nie potrafiłem nawet wiele zjeść tych rybek, cienkich jak palec, i 
na talerzu pozostało ich jeszcze kilka sztuk. 

Gdy najmłodszy brat zasnął, matka, opierając się o ścianę, podniosła się z 
pościeli i powiedziała poważnym głosem: 

- Widzę, że stałeś się innym, niż dawniej. Nie sądziłam, że przyjdzie taka 
chwila, iż będziesz nosił na plecach worek ziarna, aby wykarmić matkę. 
Oczywiście, jestem chora i to cię martwi. Jestem ci wdzięczna za wyjątkowe, 
synowskie poświęcenie, ale twoje postępowanie nie może mnie cieszyć. Czyż 
takiej tylko pomocy oczekiwałam od ciebie, kiedy trzymałam cię za rękę i 
pokonywaliśmy urwiste szczyty gór, aby rozwinąć działalność nad 
poszerzeniem wpływów Towarzystwa Kobiet w Fuszunie? Przed tobą stoją 
jeszcze wielkie zadania, powinieneś wypełnić testament ojca. A przy tym, jak 
wielu jest jeszcze Koreańczyków, których położenie jest trudniejsze, niż moje! 
Nie martw się o mnie. Powinieneś śmielej kroczyć własną drogą. 

Głos matki drżał od wzruszenia. Kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem, 
jak zacisnęła usta, nie mogąc dalej mówić. Każde jej, wypowiadane do mnie 
słowo, było ucieleśnieniem jej światopoglądu. Był to taki ważny, na wagę 
złota moment, że słowa te poruszyły do głębi struny mego serca i wyciskały 
się na zawsze w mojej duszy. 

Po krótkiej przerwie, matka kontYnuowała: 
- Możesz -jeżeli nie masz już nic innego do roboty -przygotować drewna 

na zapas, ale... Staraj się nie myśleć o matce i twych braciach, nie powinieneś 
zamartwiać się z powodu kłopotów rodzinnych. Jeśli będziesz się dobrze 
wywiązywał ze swoich obowiązków w pracy rewolucyjnej, nawet z dala od 
domu, może moja choroba minie. Tak więc, powinieneś natychmiast 
wyruszyć ze swoją jednostką. Takie jest moje pragnienie. 

Odpowiedziałem jej z miejsca: 
- Twoje nakazy pozostaną mi na zawsze w pamięci, mamo! Przenocuję tu 

jeszcze dziś i jutro z samego rana udam się do Saoszahe, a potem od razu 
skieruję się wraz z oddziałem do Południowej Mandżurii, by spotkać się z 
Ryang Se Bongiem. 

Nie byłem w stanie powstrzymać łez, tryskających mi z oczu i 

 307



odwróciłem się do ściany. 
Widać było, że i moja matka była jak ze złamanym sercem. Wyciągnęła 

pudełko z przyborami do szycia, które leżało w kącie i zabrała się do 
przyszywania guzików do mojego munduru. 

I nagle z nie uświadomionych przyczyn przypomniało mi się, co się 
zdarzyło w czasie pogrzebu ojca. Wówczas ona nie włożyła na siebie 
żałobnego odzienia i nie poszła na grób ojca. Ubrała nas w żałobne odzienia i 
wysłała na pogrzeb tylko nas - trzech braci. Kilkudziesięciu działaczy Armii 
Niepodległości, w ich liczbie O Dong Dżin, Czhang Chol Ho i Ryang Se 
Bong, razem z moim wujkiem postępowali za trumną ojca, ale matka nawet 
nie poszła na cmentarz. 

W jakiś czas po śmierci ojca, nadeszło majowe święto tano i upraszaliśmy 
matkę, aby razem z nami poszła na grób ojca. 

- Jaki pożytek będzie, jeśli ja tam pójdę. Idźcie sami. - Powiedziała i 
wymówiła się od pójścia wraz z nami. 

Przygotowała nam jednak potrawy, przeznaczone na ofiarę i dokładnie 
nauczyła nas, jak zapalać kadzidła, jak nalewać wódkę i jak skłaniać głowę 
przed mogiłą. Myślę, że nie poszła wspólnie z nami na grób ojca dlatego, że 
nie chciała pokazywać dzieciom swych łez. Na grób chodziła sama. 

Naruszyła tę zasadę tylko raz, gdy Li Gwan Rin, która nie zdążyła wziąć 
udziału w pogrzebie ojca, zjawiła się w Fuszunie później i poszła na grób. 
Wówczas matka towarzyszyła jej. Przy grobie Li Gwan Rin  wybuchnęła  tak 
gorzkim płaczem, że o mało nie straciła przytomności. Matka starała się ją 
pocieszać i prosiła, żeby przestała płakać. 

Matka moja była litościową kobietą, ale nie pokazywała swych łez przy 
ludziach. Była obdarzona takim niezłomnym charakterem, jaki rzadko można 
zaobserwować u kobiet. Zadziwiające cechy charakteru i osobowości matki, 
które dostrzegałem już w dzieciństwie, pozostawiły w moim życiu i w mojej 
pamięci niezatarty ślad. 

Będąc taką właśnie, nie wahała się ponaglać syna do ruszenia w drogę, 
nie bacząc na to, że pozostaje w osamotnieniu, pogrążona w tęsknocie. Będąc 
tak chorą, przykutą do łóżka, udzieliła synowi, dosłownie chłoszcząc go 
bezlitośnie, nauk, nacechowanych taką głębią myśli, że stały się one dla mnie 
rodzajem credo na całe życie. 

Uważam, że moja matka była kobietą niezwykłą. Nie jest dziełem 
przypadku, że często nazywam Czhang Gil Bu, matkę towarzysza Ma Dong 
Hi, niezwykłą kobietą. Spotkała się ona ze mną po wyzwoleniu kraju. Nie 
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płakała. Wszystkie inne kobiety płakały, spotkawszy się ze mną, ale ona nie 
płakała. Zaproponowałem jej, żeby zamieszkała w Phenianie, gdzie jest wielu 
współtowarzyszy broni jej syna. Jednak matka Czhang Gil Bu potajemnie 
wróciła w rodzinne strony, oświadczając, że musi odnaleźć wrogów, którzy 
donieśli na jej syna... 

Nie mogłem zasnąć i wyszedłem na dwór. Przechadzałem się wokół 
chylącego się ogrodzenia, zrobionego z powyginanych gałęzi krzewów i 
oddychałem świeżym powietrzem. Bezszelestnie otworzył drzwi i wyszedł do 
mnie na przyzbę Czhol Dżu. U siedliśmy na wiązce drzewa i rozmawialiśmy. 
Powiedział mi, że dotychczas nie doglądał matki, jak należy, pochłonięty 
pracą w Komunistycznym Związku Młodzieży, ale od tej chwili otoczy ją 
opieką, żeby starszy brat nie musiał się zamartwiać o rodzinę. Mówiąc 
szczerze, sam miałem zamiar go o to poprosić, ale skoro sam to powiedział, 
na duszy zrobiło mi się lżej. 

Rano jedliśmy z apetytem potrawę z przetartego bobu sojowego. Po 
śniadaniu odwiedziłem Kim Dżong Ryonga, naszego sąsiada, mającego dom 
tuż za naszym domem. Miałem ochotę porozmawiać o losie młodych braci. 
Przyznałem mu się szczerze do tego, że muszę obecnie skierować swe kroki 
do Południowej Mandżurii, ale nie mam odwagi odejść ze wsi Tucidjan, 
ponieważ ciąży mi bardzo na sercu niepokój o los rodziny. Kim Dżong 
Ryong powiedział, że powinienem udać się w drogę, i to bez zwłoki, 
pozostawiąc wszelkie troski o gospodarstwo domowe jemu samemu. 
Przyrzekł, iż będzie doglądał wszystkiego, zaopiekuje się braćmi i będzie 
pielęgnował moją chorą matkę. Tak więc - jak powiedział - powinienem się o 
nic nie martwić. 

Powróciłem zatem do domu i przygotowałem się do drogi. Kiedy 
zawiązywałem sobie sznurowadła u butów, matka wyjęła z uplecionego 
koszyka, w kształcie skrzynki, cztery banknoty, każdy o nominale pięciu 
wonów i dała mi je. 

- Weź to z sobą. W życiu na obczyźnie z pewnością zdarza się wiele 
przypadków, kiedy przydadzą się pieniądze. Mężczyzna musi mieć w 
kieszeni pieniądze, tak na wszelki wypadek. Ojciec też mówił 
niejednokrotnie, że pod koniec dynastii Cing w Chinach, Sun Jat-sen 
uwięziony w obcej ambasadzie zdołał uwolnić się dzięki temu, że dał w rękę 
sprzątaczowi parę groszy. 

Pieniądze wziąłem, ale nie mogłem ich jednak włożyć do kieszeni. Stałem 
tak z drżącymi rękami, nie wiedząc, co począć. Wiedziałem aż za dobrze, jak 
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wiele wysiłku musiała matka włożyć w owe 20 wonów. Pieniądze te zbierała, 
dosłownie grosz za groszem, zajmując się praniem i szyciem, zdzierając 
dłonie i palce do krwi. W owym czasie jeden wół kosztował 50 wonów. Tak 
więc za 20 wonów można było kupić wołu średniej wielkości lub tyle ziarna, 
że wystarczyłoby go na przeżycie trzyosobowej rodziny przez cały rok! 

Zszedłem z werandy na podwórko, chwiejąc się tak jakbym utracił 
równowagę ciała pod ciężarem tych pieniędzy. Skłoniłem głowę przed matką 
i powiedziałem: 

- Mamo, odjeżdżam! Do widzenia! - W chwili tej myślałem tylko, aby 
moje pożegnalne słowa zabrzmiały jak najnatura1niej, żeby nie różniły się od 
wypowiadanych przy innych okazjach. Nie chciałem, by wywołały one w 
oczach matki łzy. 

- Idź jak najszybciej, bo jest to podróż, w którą musisz wyruszyć! - 
powiedziała, skinąwszy głową, a uśmiech smutku zagościł na jej twarzy, 
która przyobleczona już była cieniem ciężkiej choroby. 

Kiedy zrobiłem pierwszy krok, za moimi plecami rozległ się odgłos 
zamykanych drzwi. Szedłem przed siebie, ale moje nogi powiodły mnie nie 
za opłotki wsi, lecz prowadziły wokół domu. Trzymając wciąż te dwadzieścia 
wonów, obszedłem dom raz, i dwa, i trzy razy... 

W ciągu tego krótkiego czasu roiło się od myśli, które zresztą nie dawały 
mi usnąć przez całą noc. 

- Kiedy znów będę mógł ponownie stanąć na tym podwórku? 
Czy droga, w którą mam wyruszyć zapowiada mi zwycięstwo? Co 

zgotuje mi przyszłość? Czy pojawi się jakaś nadzieja na polepszenie zdrowia 
matki? Dosłownie, tonąłem w takich rozmyślaniach, krążąc wciąż wokół 
domu. 

Nagle matka otworzyła drzwi i upomniała mnie surowo: 
 - Dlaczego ociągasz się z wyjazdem? Co cię jeszcze niepokoi? Wątpliwe, 

czy uda ci się, będąc w takim stanie, jak teraz, sprostać wielkiemu zadaniu. 
Zdecydowałeś się przecież przywrócić nam utraconą Ojczyznę! A ja widzę, 
ty postępujesz tak, jakbyś miał słabą wolę lub troskał się tylko o sprawy 
domowe. A powinieneś więcej myśleć o stryjku i wujku, którzy są w 
więzieniach, zamiast zamartwiać się o rodzinę. Powinieneś rozmyślać o 
zniewolonej Ojczyźnie i o narodzie. 22 lata już mija, jak Japończycy 
zagarnęli nasz kraj . Jeśli jesteś synem Korei, musisz mieć silną wolę, 
chodzić po ziemi mocnym krokiem. Gdyby zachciało ci się jeszcze w 
przyszłości przyjść do tego domu z powodu niepokoju o matkę, to lepiej nie 
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pokazuj się nigdy więcej przed tymi drzwiami. Nie chcę widzieć się z takim 
synem! 

Te słowa matki poruszyły me serce, jak grom. 
Oparła głowę o futrynę drzwi, jakby po utracie wszystkich swych sił, 

które włożyła w te słowa i spoglądała na mnie oczyma pełnymi miłości, żaru 
uniesienia i żalu o coś do mnie!? W pamięci mojej wskrzeszony został jej 
wizerunek z owego wieczoru, gdy - po pokonaniu pieszo tysiąca li - zjawiłem 
się w Badaogou, a ona, nie pozwoliwszy mi nawet na przenocowanie w domu, 
odprawiła mnie, każąc natychmiast udać się do Lincjangu. 

Jako jej syn, po raz pierwszy widziałem taki jej obraz, matki tak 
stanowczej i szlachetnej, sprawiedliwej i płomiennej. Wydawało się, że za 
chwilę zapłonie całą swą sprawiedliwą i żarliwą istotą. 

Do tej pory myślałem, że znam dobrze swą matkę, która mnie urodziła i 
wychowała. Ale jej wola i duch dosięgły takich wyżyn, jakich nie byłem 
nawet w stanie sobie wyobrazić. 

W owej chwili jej wizerunek zjawiał się przed mymi oczyma w postaci, 
ucieleśniającej nie matkę, lecz nauczyciela i przewodnika. Moje serce 
napełniało szczęście i duma, że mam tak wspaniałą i szlachetną matkę. 

- Do widzenia, mamo! 
Zdjąłem furażerkę i nisko skłoniłem głowę. Potem zamaszystym krokiem 

skierowałem się ku granicom wsi. 
Przekroczyłem ruczaj przez drewniany mostek i obejrzałem się za siebie. 

Matka stała w białej sukni, opierając się o futrynę drzwi i długo patrzyła za 
mną. Był to ostatni, wyryty w mej pamięci jej wizerunek. W czym zawiera 
się istota tego, że w tak delikatnej i wątłej postaci kryło się tyle jej 
szlachetności i stanowczości duchowej, która potrafiła wstrząsnąć tak silnie 
sercem jej syna? Z jak wielkim poczuciem lekkości na sercu mógłby ten syn 
iść teraz tą drogą, gdyby ta wspaniała matka nie była złożona ciężką chorobą. 
Zacisnąłem usta, żeby powstrzymać łzy. 

To nie było zwykłe, powszednie pożegnanie, jakie ludzie przeżywają 
dziesiątki, setki razy w swoim życiu, lecz wieczysta rozłąka, która 
pozostawiła w moim sercu na wieki niezatarty ślad gorzkiego, aż do łez 
wspomnienia. Już więcej nigdy nie mogłem zobaczyć się z moją matką... 

I oto, po upływie kilku miesięcy dosięgła nas pełna boleści wiadomość - 
mama umarła. Zabrakło ukochanej matki, i poczułem w tym momencie 
ogromny żal, że w chwili ostatecznego rozstania nie zdobyłem się na to, aby 
sprawić jej radość bardziej serdecznym słowem. Usprawiedliwieniem - i to 
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niewielkim - mogłoby być to, że ona sama nie lubiła sentymentalnych rozstań. 
Wypełniałem jej ostatnią wolę... 

I aż po dzień dzisiejszy, a przecież jestem już w okresie starości, nie 
mogę zapomnieć tych smutnych, pełnych trwogi dni. Zwykle ludzie w swoim 
życiu zderzają się z podobnymi momentami przynajmniej kilka razy. Zdarza 
się, że w losach ludzkich zachodzą takie gwałtowne przemiany, w zależności 
od tego, jakie decyzje podejmują w danym momencie, nawet jeśli przyjąć, iż 
różnica między nimi jest nieznaczna, a ich droga życiowa diametralnie różna. 
Jakie zmiany mogłyby zajść w duszy tego syna, gotowego, rozwinąwszy 
skrzydła, wzlecieć choćby ku niebu, jeśliby wtedy moja matka przede mną 
wyraziła zaniepokojenie o życie rodzinne lub wypowiedziała choć jedno 
słowo, mogące osłabić moje zdecydowanie?! 

Od owego czasu, kiedy - wiodąc za sobą młodą Antyjapońską Ludową 
Armię Partyzancką - opuściłem wzgórza Saoszahe, w toku paru dziesięcioleci, 
wraz z moimi towarzyszami broni, podążałem ciernistą drogą, pełną 
krwawych bojów, srogich mrozów, straszliwego głodu, jakich po prostu 
ludzka wyobraźnia nie jest w stanie pojąć. Później, przez pół wieku - wysoko 
wznosząc sztandar socjalizmu - wytyczałem drogę tworzenia i budownictwa. 

Za każdym razem, kiedy na tej drodze surowych doświadczeń, drodze 
walki za Ojczyznę i naród, popadaliśmy w krytyczne sytuacje, będące dla 
rewolucjonisty sprawdzianem jego wiary i przekonań, ja, zamiast rozmyślać 
o jakichkolwiek ideałach, czy aksjomatach filozoficznych, przede wszystkim 
przypominałem sobie słowa matki, które wypowiedziała, ponaglając mnie do 
ruszenia na Południe Mandżurii. Przypominałem sobie wizerunek matki 
przyodzianej w biały strój, gdy mnie żegnała. Krzepiło to we mnie siły ducha 
i woli... 

 
3. Radość i smutek 

 
Kiedy Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka posuwała się w 

kierunku Południowej Mandżurii, komendant Yu skierował również swój, 
silnie uzbrojony, 200-osobowy oddział pod dowództwem Liu Ben-cao, do 
rejonu Tunghua. Komendant Yu posłał swego szefa sztabu, będącego jego 
prawą ręką - Liu Ben-cao do Południowej Mandżurii w celu nawiązania 
współpracy z Armią Samoobrony, dowodzonej przez Tang Cju-u i 
pozyskania od tej armii broni. Wówczas komendant Yu miał poważne 
problemy z niedostatkiem broni. Armia Samoobrony w Południowej 
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Mandżurii, której kwatera główna znajdowała się w prowincji Ljaoning, 
posiadała w większych ilościach lepsze rodzaje broni, niż armia komendanta 
Yu. 

Po usłyszeniu o naszej ekspedycji, Liu Ben-cao odwiedził Saoszahe. 
Mówiąc, że też otrzymał rozkaz marszu do Południowej Mandżurii, poprosił 
mnie, abyśmy razem ruszyli w drogę, skoro posuwamy się w tym samym 
kierunku. Dodał, że mógłby mi pomóc w nawiązaniu kontaktu z Tang Cju-u i 
że prawdopodobnie bylibyśmy w stanie pozyskać broń od niego. 

Z przyjemnością zaakceptowałem propozycję Liu. Mówiąc otwarcie, 
również odczuwaliśmy bardzo niedostatek broni. Prowadzenie wspólnych 
operacji z jego oddziałem, podczas marszu do Południowej Mandżurii, 
pozwalało nam uniknąć starć z oddziałami antyjapońskiej armii chińskich 
nacjonalistów, pojawiających się na naszej drodze i zagwarantować nasze 
bezpieczeństwo. 

Tang Cju-u był dowódcą 1 pułku Armii Samoobrony na wschodnim 
froncie. Po incydencie 18 września zorganizował w Ljaoningu Narodową 
Armię Samoobrony, która występowała przeciwko japońskim imperialistom, 
o zbawienie ojczyzny. 

Pod jego dowództwem były wojska, liczące około 10 tysięcy żołnierzy. 
Dowodzona przezeń Armia Samoobrony miała swą bazę w rejonie Tunghua, 
a terenem jej operacyjnej działalności była głównie Południowa Mandżuria, 
gdzie w nierównej walce musiała stawić czoła oddziałom Armi Kwantuńskiej, 
dyslokowanym w Shenjangu. W toku tych walk organizowała wspólne 
operacje militarne z Koreańską Armią Rewolucyjną, podporządkowaną 
Kukminbu. 

We wczesnym okresie swego istnienia Ludowa Armia Samoobrony w 
Ljaoningu cieszyła się wysokim morale i miała na swym koncie na prawdę 
dobre rezultaty w walkach. Lecz kiedy szala pomyślności przechyliła się na 
stronę Japonii, a sam Tang Cju-u zaczął napotykać na swej drodze coraz to 
nowe przeszkody, ogarnęły go wahania. 

Nie licząc się z tym, że Liga Narodów skierowała do Mandżurii komisję 
Lyttona w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie incydentu 18 
września, japońskie wojska kontynuowały swoją inwazję, rozszerzały ją na 
coraz większe obszary, nie napotykając na bardziej energiczne próby ich 
pohamowania ze strony tej komisji. W pierwszych dniach stycznia 1932 roku 
japońscy imperialiści okupowali Cinczhou, zaś 28 stycznia tegoż roku w 
Szanghaju sprowokowali gangsterskimi, zakonspirowanymi sposobami 
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groźny incydent. Powołując się na to, jakoby pięciu mnichów japońskich 
zostało pobitych w szanghajskiej dzielnicy Hongkou, agresorzy zor-
ganizowali pogromy, dewastowali chińskie fabryki i sklepy, zabijali 
chińskich policjantów, a w następstwie tego dokonali desantu swoich 
jednostek morskich. Celem incydentu w Szanghaju było przekształcenie tego 
miasta w przyczółek dla agresji na Chiny. 

Militarystyczne kierownictwo japońskie przeliczyło się jednak w swoich 
kalkulacjach, że gdy w wyniku błyskawicznego ataku zajmie Szanghaj, 
będzie dalej mogło podporządkować sobie Chiny w całości. 

Żołnierze i mieszkańcy Szanghaju podjęli natychmiastowy kontratak i 
zadali wojskom japońskich agresorów dotkliwy cios. Reakcyjny rząd 
Kuomintangu, na czele z Czang Kai-szekiem i Wang Jing-wei, przez cały 
czas prowadził jednak wiarołomną, zdradziecką politykę. W wyniku tego, 
stawiający opór ponieśli klęskę, a wydarzenia w Szanghaju zakończyły się 
zawarciem wiernopoddańczego i kontrrewolucyjnego "porozumienia z 
Songhu" . 

Porażka ludowego oporu w Szanghaju doprowadziła do upadku morale 
Armii Ocalenia Ojczyzny, Armii Samoobrony i wszystkich innych, 
owładniętych duchem patriotyzmu sił: bojowników i ludności, 
manifestujących dążenia do antyjapońskiej walki. 

Jak wskazuje na to przebieg wydarzeń w Szanghaju i zawarcia 
"porozumienia z Songhu" , reakcyjna i zdradziecka polityka rządu 
kuomintangowskiego stanowiła największą przeszkodę na drodze walki 
antyjapońskich sił o ocalenie Ojczyzny. Kuomintangowska reakcyjna klika 
nie tylko nie popierała oporu w Szanghaju, ale – na odwrót - przeszkadzała 
anty japońskim wystąpieniom, traktując je, jako działania przestępcze. Czang 
Kai-szek i Wang Jing-wei z rozmysłem zaprzestali dostaw materiałów 
wojennych do 19-tej armii, konfiskowali środki Funduszu Pomocy, nadsyłane 
do Szanghaju ze wszystkich zakątków kraju. Jednocześnie wydali tajny 
rozkaz marynarce wojennej, aby dostarczała stronie japońskiej artykuły 
aprowizacyjne, jarzyny i żywność. Był to bezwstydny i wyzbyty z wszelkiego 
sumienia akt najhaniebniejszej zdrady. 

Kuomintangowska reakcja nie tylko sama nie wystąpiła przeciwko 
japońskim imperialistom, ale zarazem nie pozwalała narodowi prowadzić 
takiej walki. Lufy jej karabinów, wszędzie dokoła, skierowane były w samo 
serce ludzi, występujących przeciwko japońskim imperialistom. Każdy, kto 
opowiadał się za antyjapońską walką, padał- bez wyjątku - ofiarą akcji 
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terrorystycznych ze strony kuomintangowców, albo ginął na szubienicy. 
Czang Kai-szek już dawno oświadczył: - Jeśli Chiny popadną w ręce 

imperializmu, to my i tak przetrwamy jako żywi, mimo, że będziemy w kraju 
zniewolonym, ale jeśli Chiny wpadną w ręce partii komunistycznej, to nie 
znajdziemy się wśród żywych, nawet jako niewolnicy. Ta brednia świadczy o 
tym, że Czang Kai-szek, i podległa mu klika reakcyjna, bał się i wystrzegał 
ludowej rewolucji bardziej, niż agresywnych sił obcego imperializmu, 
świadczy też, że byli oni psami łańcuchowymi imperialistów, byli 
przenikniętymi do szpiku kości ich sługusami. 

Zdradziecka postawa Czang Kai-szeka wywierała zgubny wpływ ideowy 
na kierownicze sfery Armii Ocalenia Ojczyzny i Armii Samoobrony, 
reprezentujące interesy starej soldateski, biurokracji i elit politycznych, oraz 
w taki, czy w inny sposób związana była z Kuomintangiem. 

Ale również potęga japońskich wojsk, nieustannie kroczących po linii 
wznoszącej się, była jedną z ważnych przyczyn upadku ducha bojowego 
Armii Ocalenia Ojczyzny. Komisja Ligi Narodów, na czele z Lyttonem w 
swoim sprawozdaniu proponowała pozostawienie Mandżurii nie pod 
zmonopolizowaną władzą Japonii, lecz jej umiędzynarodowienie. Wszelako, 
strona japońska, nie licząca się z tymi propozycjami, nie przerywała swych 
działań wojennych. 

Japońskie wojska systematycznie posuwały się w kierunku Shanhaiguanu 
i Północnej Mandżurii. Zajmując krok po kroku rozległe obszary Północnej 
Mandżurii, koncentrowały one swoje siły na kierunku Rehe. 

W związku ze zbliżającym się atakiem na Północną Mandżurię, 
imperialiści japońscy postawili na nogi służby specjalne Armii Kwantuńskiej 
w celu wywołania procesów rozkładu politycznego w szeregach Północno-
Wschodniej Armii. Uruchomiły rozległy arsenał środków przekupstwa i 
spisków, posługując się nasłaną agenturą. W wyniku tych knowań zostały 
poróżnione wszystkie brygady Północno-Wschodniej Armii w Północnej 
Mandżurii, zasiana została wzajemna między nimi nieufność, a skłócone 
strony skoncentrowały się na rywalizacjach i podgryzaniu się w walce o 
hegemonię. Kiedy gromione były wojska Ma Zan-szana, japońscy 
imperialiści przeciągnęli na swoją stronę Siu Bin-wena. Następnie, po 
pokonaniu Ma Zan-sana, jednym uderzeniem rozbili także Sju Bin-wena. 
Dzięki takiej taktyce, udało im się łatwo rozgromić, jeden po drugim, 
antyjapońskie oddziały Północnej Mandżurii. 

Proces upadku antyjapońskich oddziałów w Północnej Mandżurii nie 
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mógł nie wywrzeć wpływu zarówno na Wang De-linie we Wschodniej 
Mandżurii, jak i na Tang Cju-u w Południowej Mandżurii. 

Tang Cju-u, wychodząc na przeciw nastrojom rewolucyjnym, nurtującym 
naród, wzniósł sztandar antyjapońskiej walki i ocalenia ojczyzny, ale 
powstrzymywał się od śmielszej, aktywnej działalności. Postępując ostrożnie, 
kierował się wyczuciem aktualnie panującej sytuacji. 

W owym czasie wielu przywódców oddziałów antyjapońskich 
nacjonalistów, takich jak Ding Chao, Li Du i Xing Zhan-cing uległo iluzji, że 
mogliby rozwiązać wszystkie swoje problemy, polegając na Lidze Narodów i 
powstrzymując się od stawiania aktywnego oporu Japonii. Mawiali nawet: - 
Zhang nie stawia oporu armii japońskiej, ponieważ chce wymieść 
komunistycznych rebeliantów. Możemy doprowadzić do przepędzenia armii 
japońskiej tylko wtedy, gdy wytępimy komunistycznych bandytów. To 
komuniści zaprosili tu Japończyków. 

Na wiosnę tego roku, kiedy kierowaliśmy się do Południowej Mandżurii, 
Czou Bao-dżun został aresztowany przez Armię Samoobrony. Czou zapytał 
wówczas dowódców, którzy kazali go aresztować, dlaczego swoje oddziały 
nazywają Armią Samoobrony. 

Przywódcy Armii Samoobrony odpowiedzieli: - Samoobrona oznacza 
ochranianie własnych sił. Kiedy z trudem przychodzi ochranianie nawet 
własnych sił, to w jaki sposób znaleźć siły potrzebne do rozgromienia 
Japończyków? Jeśli Japończycy nie będą się nas czepiać, to my ich też nie 
ruszymy. N a tym polega samoobrona! 

Oto sposób rozumowania i pojmowania polityki w Armii Samoobrony. 
Tang Cju-u, który utracił pewności siebie, wahał się rezygnując z kierowania 
podległymi mu oddziałami, pozostawił je niemal na łasce losu. W tej sytuacji 
komendant Yu zdecydował się posłać Liu Ben-cao do kwatery głównej Armii 
Samoobrony, co uznać należy za posunięcie, dokonane we właściwym czasie. 

Nasza armia partyzancka opuściła Saoszahe po południu 3 czerwca, 
mając zamiar przemaszerować  pierwszego dnia tylko krótki dystans. 
Prowadził przewodniczący Towarzystwa Chłopskiego w Szahe (Dolne 
Saoszahe). Po przeprawieniu się przez rzekę Erdaojiang, oddział nasz 
skierował się do wioski Liugafenfang. Postanowiliśmy tu przenocować i 
podjąć pracę polityczną. N azwa tej miejscowości Liugafenfang przyjęła się 
od czasu, gdy pewien człowiek o nazwisku Liu otworzył tu młyn (po chińsku 
fenfang znaczy: fabryka mąki - red.). 

Po kolacji rozpaliliśmy ognisko na obszernym placu przed tą fabryczką 
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mąki." 
Dowiedziawszy się o przybyciu oddziału partyzanckiego do Liuga-

fenfangu, zaczęli gromadzić się tu również ludzie z sąsiednich wiosek. 
Działacze miejscowych organizacji wiejskich zebrali od niektórych 
mieszkańców słomiane maty, pniaki z powalonych drzew, krokwie, aby 
goście z sąsiednich wsi mogli siedzieć. Na placu zebrały się setki ludzi. 
Siedząc wśród nich, w ciasnym kręgu wokół ogniska, prowadziliśmy z nimi 
rozmowy do późnej nocy. 

Tej nocy dosłownie zasypywali nas pytaniami. Przez całe swoje życie, 
tkwiąc w gąszczu mas, prowadziłem wśród nich pracę polityczną i 
organizacyjną, ale bodajże nie było takiego przypadku, żeby mi zadano tyle 
pytań, jak tej właśnie nocy. 

Musiałem prowadzić rozmowy z tymi ludźmi na okrągło przez całą noc, 
aż zaschło mi w gardle i nie mogłem mówić. 

Pierwsze pytanie, z jakim zwrócili się oni do mnie brzmiało: -Jaką jest 
wasza armia partyzancka? Czym różni się ona od Armii Niepodległości? 

Wiedzieli już o tym, że miesiąc wcześniej w Saoszahe powołana została 
do życia Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka. Pytanie wydawało się 
proste, nieskomplikowane, ale zawierało w sobie także nadzieje związane z 
jej powstaniem i niepewność co do jej siły. Jeśli zarówno Antyjapońska 
Ludowa Armia Partyzancka, jak i Armia Niepodległości walczą o 
wyzwolenie Korei, to jaka jest potrzeba komplikowania spraw przez 
tworzenie oddzielnej armii partyzanckiej? Czy nowo sformowana armia 
partyzancka ma rzeczywistą szansę pokonania armii japońskiej, skoro Armii 
Niepodległości się to nie udało? A jeśli - tak, to jakie są tego gwarancje? 
Myślę, że były to najbardziej istotne tematy, które interesowały ludzi z 
Liugafenfang, którzy już byli zawiedzeni w nadziejach, pokładanych w Armii 
Niepodległości, pogrążeni w skrajnej desperacji w wyniku jej niepowodzeń. 

Starałem się mówić językiem najprostszym, możliwie jak najbardziej 
zwięzłym. 

- Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka - to nie jakaś niezwykła 
armia. Zgodnie ze swą nazwą, jest ona armią ludu walczącego przeciwko 
japońskim imperialistom. Jest ona utworzona przez synów robotników i 
chłopów, a więc przez ludzi takich, jak wy, a także przez innych młodych 
ludzi, jak uczniowie i osoby z kręgów inteligenckich. Jej misją jest 
unicestwienie japońskiego panowania kolonialnego, odzyskanie 
niepodległości narodu koreańskiego i osiągnięcie wyzwolenia społecznego. 
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Jest to armia nowego typu, która różni się od Armii Sprawiedliwości, czy 
Armii Niepodległości. Kierowniczą ideologią Antyjapońskiej Ludowej Armii 
Partyzanckiej jest komunizm, podczas gdy ideologią Armii Niepodległości 
jest burżuazyjny nacjonalizm. Ujmując istotę sprawy w formie jak najbardziej 
zrozumiałej, komunizm jest ideą budowania społeczeństwa, w którym nie ma 
rozróżnienia na bogatych i biednych i nie robi się różnic z powodu 
pochodzenia, wszyscy ludzie bez wyjątku żyją jako wolni i na równych 
prawach. Jeśli ideałem Armii Niepodległości jest zbudowanie społeczeństwa, 
w którym gospodarzami są ludzie możni - posiadacze, to ideałem 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej jest zbudowanie społeczeństwa, 
w którym gospodarzami są ludzie pracy. Jeśli Armia Niepodległości uważała 
was za prostodusznych pomocników ruchu o odrodzenie Ojczyzny, za ludzi 
odnoszących się z sympatią do tego ruchu, to my traktujemy was jako 
uczestników i gospodarzy antyjapońskiej rewolucji. Jeśli Armia 
Niepodległości pokładała wielkie nadzieje w siłach zewnętrznych i - 
korzystając. z ich pomocy - dążyła do wyzwolenia kraju, to naszym dążeniem 
jest wyzwolenie kraju własnymi siłami, ponieważ głęboko wierzymy w swe 
własne siły. Oczywiście, jest faktem, że Armia Niepodległości, podjąwszy 
sztafetę od Armii Sprawiedliwości dokonała wiele, przelewała krew w górach 
i na polach Mandżurii i w północnych rejonach Ojczyzny, prowadząc przez 
ponad dziesięć lat walki z japońskimi agresorami. Wszelako, siły Armii 
Niepodległości coraz bardziej słabną, a teraz również jej egzystencja okazała 
się zagrożona. Oto, dlaczego my stworzyliśmy nową armię. Postanowiliśmy 
doprowadzić do końca tę świętą sprawę odrodzenia Ojczyzny, której Armii 
Niepodległości nie udało się urzeczywistnić. W tym przekonaniu 
stworzyliśmy właśnie Antyjapońską Ludową Armię Partyzancką... 

Wysłuchawszy mnie, jeden z wiejskich chłopców zapytał: - A ile mniej - 
więcej tysięcy bagnetów liczy obecnie Antyjapońska Ludowa Armia 
Partyzancka? 

Odpowiedziałem mu, że - jak na razie - ona dopiero co się narodziła i jej 
liczebność nie osiągnęła jeszcze kilku tysięcy, a dochodzi zaledwie do 
kilkuset bojowników. Obecnie jest ona jeszcze niewielka pod względem 
liczebności, ale w niedalekiej przyszłości liczebność jej zwiększy się do paru 
tysięcy, a w przyszłości nawet do dziesiątków tysięcy ludzi. 

Wysłuchawszy moich słów z uwagą, zapytał on, jak wygląda procedura 
przystąpienia do Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. 

- Jakiejś szczególnej procedury i formalności nie stosujemy - 

 318



powiedziałem -przyjmiemy wszystkich, którzy gotowi są walczyć, ale ludzie 
ci powinni być przygotowani pod względem fizycznym. Wstąpić do naszej 
armii można z rekomendacji organizacji rewolucyjnej, można również po 
prostu zgłosić się do oddziału i wyrazić wolę przystąpienia. Natychmiast 
kilku wiejskich chłopców otoczyło mnie i zapytało: 

- Jeśli wyrazimy pragnienie służenia w waszej armii, to czy przyjmiecie 
nas teraz? 

Dla nas równało się to "wielkiej wygranej". 
- Przyjmiemy. Ale na razie nie będziecie mieć broni, chociaż my was 

przyjmiemy. Tę broń należy zdobyć samemu na polu bitwy. Jeśli pod takim 
warunkiem gotowi jesteście wstąpić do armii, to spełnimy waszą prośbę tu, 
na miejscu! 

Ci chłopcy poprosili o przyjęcie ich, choćby bez broni, do partyzanckiego 
oddziału. 

W ten sposób przyjęliśmy do naszego oddziału, jako nowicjuszy kilku 
wiejskich chłopców. Był to, nieoczekiwany przez nas, podarek mieszkańców 
Liugafenfangu dla naszego oddziału partyzanckiego. Wszyscy cieszyliśmy 
się z tego dopływu nowych ochotników. W owym czasie, w imię, pozyskania 
jednego towarzysza wiernego rewolucji, trzeba było niekiedy przypłacić to 
utratą dwóch lub trzech towarzyszy. Teraz zaś przyjęliśmy od razu blisko 
dziesięciu chłopców do naszego oddziału. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie 
wtedy towarzyszyły nam uczucia. 

Dla rewolucjonistów, pokonujących nieprzetartą drogę, pożywiających 
się garstką śniegu - jest to właściwie rozkosz, której nigdy nie zasmakują 
ludzie ze sfer burżuazji i filistra. Jest to duchowe doznanie, jakiego 
doświadczamy, gdy pozyskujemy nowych towarzyszy broni. Kiedy dołączają 
do nas nowi towarzysze, gotowi złożyć w ofierze swe życie i kiedy 
pomagamy im założyć mundur, a na ramieniu zawiesić karabin, odczuwamy 
wówczas prawdziwie wzniosłą, uroczystą radość, jakiej nikt i nigdzie na 
świecie nie jest w stanie zrozumieć. Uważaliśmy to za radość i szczęście dla 
nas. 

Tej nocy partyzanci urządzili wieczór pieśni na cześć nowo pozyskanych 
ochotników. Śpiewałem ja, i śpiewał także Czha Gwang su. 

To, że mogliśmy bez większych wysiłków zdobyć tak "wielką wygraną" 
tłumaczyć należy okolicznością, że po incydencie 18 września Antyjapońska 
Ludowa Armia Partyzancka ześrodkowała na sobie powszechne 
zainteresowanie ludzi. Nastroje wśród młodzieży koreańskiej w owym czasie 
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zdominowała również wspólna świadomość tego, że skoro Japonia zagarnęła 
Mandżurię, Koreańczycy również tutaj nie mogą żyć spokojnie. Po co w 
takim razie żyć, jeśli nie mogą czuć się wolni nawet w Mandżurii? Należy 
samemu rozstrzygać o swoim losie - albo życie, albo śmierć. 

Przez okrągłą noc prowadziliśmy rozmowy o tym wszystkim i dopiero o 
świcie rozłożyliśmy słomiane maty i plecionki z sitowia na podwórku wokół 
ogniska. Tak wyglądał nasz pierwszy nocleg od czasu powołania do życia 
armii partyzanckiej. 

Mieszkańcy wsi zaczęli nas strofować, że byłoby to dyshonorem dla nich, 
jeśliby pozwolili na to, aby partyzanci na terenie koreańskiego osiedla spali 
na zewnątrz domu, pod gołym niebem, ale my zdecydowaliśmy się spać na 
podwórku, dziękując z wdzięcznością za zorganizowane przez szefów 
organizacji zakwaterowanie. Faktem było, że uchyliliśmy się od przyjęcia ich 
uprzejmego zaproszenia z powodu moralnego obowiązku, polegającego na 
nie wkraczaniu w sferę ludzkich interesów. Ale myślę, że romantyczny 
nastrój rewolucjonisty, który uważa niewygodny biwak za bardziej naturalny 
niż ciepły pokój, był również powodem odmowy przyjęcia zaproszenia. 

W powrotnej drodze z Południowej Mandżurii zatrzymaliśmy się na 
nocleg ponownie w tej samej wsi. Tym razem urządziliśmy się przed domem 
starszego Chińczyka, nazwiskiem Lu Xiu-mun. Była tam piwnica do 
przechowywania ziemniaków. Obłożyliśmy ją szczelnie słomą, rozpaliliśmy 
ognisko i przenocowaliśmy. 

Starszy człowiek widział, jak, nie zaglądając do jego domu, gotowaliśmy 
kaszę i przygotowywaliśmy się do noclegu pod gołym niebem. 

Lu Xiu-mun podszedł więc do mnie i powiedział iż jeśli już nie cały 
oddział, to przynajmniej ja, jako dowódca, powinienem przespać się w jego 
domu. 

- Panie, Kim Song Dżu! Nie jesteśmy sobie całkowicie nieznani i obcy. 
My przecież jesteśmy znajomymi jeszcze z czasów, kiedy mieszkaliśmy w 
Starym Antu. 

Zmuszony byłem mu odmówić, a on wyraził żal, że jestem uparty. 
To prawda, że on i ja byliśmy starymi znajomymi. Kiedy moja rodzina 

żyła w pokoiku w zajeździe u Ma Chun Uka, widywałem go od czasu do 
czasu. Był wówczas energicznym i żywiołowo nastrojonym człowiekiem, co 
zapisało się niezatartym śladem w mojej pamięci. 

Mówiąc, że nie mógłby zasnąć z lekkim sercem pod kołdrą we własnym 
domu, podczas gdy żołnierze umęczeni, w drodze powrotnej po 
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antyjapońskiej kampanii, spali pod gołym niebem, postanowił dotrzymywać 
nam towarzystwa do późnych godzin nocnych. 

Okazał się on, podobnie jak większość mieszkańców wsi Liugafenfang, 
człowiekiem wrażliwym na tendencje owych czasów. Wiedział, że japońska 
armia po incydencie 18 września stworzyła marionetkowe państwo 
Mandżukuo ze stolicą w Czhangchunie, przemianowanym na Xinjing i 
osadziła na tronie Pu Yi. 

Wciąż pamiętam, co opowiadał o An Dżung Gunie. Mówił, że An Dżung 
Gun - to wielki człowiek, którego otacza największym szacunkiem spośród 
wszystkich męczenników Korei. 

- Nikt inny, jedynie An Dżung Gun jest wielką postacią Wschodu. Nie 
bez powodu generalissimus Yuan Shi-kai stworzył poemat, poświęcony 
bohaterskim czynom Ana, bojownika o sprawiedliwość. 

Słowa jego wywarły na mnie ogromne wrażenie. Zabójstwo Ito Hirobumi 
przez An Dżung Guna uczyniło zeń legendarnego bohatera wśród ludności 
chińskiej całej Mandżuri. W mieszkaniach niektórych chińskich 
znamienitości zawieszane były na ścianach, narysowane przez kogoś, portrety 
An Dżung Guna. Jego osobę otaczano czcią, jak boga. 

Ponieważ stary człowiek mówił z taką afektacją dla An Dżung Guna, 
zapytałem go przy okazji: - Wy nie jesteście Koreańczykiem, więc skąd 
wiecie tak wiele o An Dżung Gunie? 

- Nie ma w Mandżurii nikogo, kto by nie słyszał o nim. Był nawet taki 
człowiek, który zaproponował ustawienie przed stacją kolejową w Harbinie 
statui z brązu, przedstawiającej męczennika Ana. Zawsze mówię do moich 
dzieci, że powinny stać się tak rewolucyjne, jak Sun Jat-sen i tak 
prawdziwymi mężczyznami, jak An Dżung Gun. Komendancie Kim, teraz, 
gdy utworzyliście armię, dlaczego nie uśmiercicie takich grubych ryb, jak 
dowódca Armii Kwantuńskiej? 

Nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu na tak naiwną sugestię. 
- Jaki byłby pożytek z zabicia tego jednego człowieka, jak on? Gdy został 

zabity Ito Hirobumi pojawił się nowy Ito Hirobumi. Jeśli zabijemy Hongio, 
pojawi się nowy Hongio. Terrorem nie da się osiągnąć wielkiego dzieła. 

- Szanowny komendancie, w jaki sposób chciałby pan walczyć? - zapytał 
stary człowiek. 

- Powiadają, że Armia Kwantuńska liczy sto tysięcy żołnierzy. 
Zdecydowany jestem walczyć przeciwko żołnierzom stutysięcznej armii… 

Stary człowiek poruszony był do głębi moją odpowiedzią. Uścisnął mi 
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rękę i nie chciał jej wypuścić ze swoich rąk. 
- Wspaniale, komendancie Kim! Jesteście drugim An Dżung Gunem. 
Uśmiechnąłem się i powiedziałem: 
- Dziękuję wam, ale nie zasłużyłem na wasz komplement. Nie jestem tak 

wielkim, jak An Dżung Gun, ale nie będę żył jak zniewolony Koreańczyk. 
Kiedy następnego dnia jednostka nasza opuszczała wieś, Lu Xiu-men, 

wyrażając żal, że się rozstajemy, odprowadzał nas jeszcze przez długi 
odcinek drogi, zanim się wreszcie z nami pożegnał. Ilekroć myślę o 
Ljugafenfang, wspominam re wzruszeniem moją rozmowę z tym starym 
człowiekiem. 

Po opuszczeniu Ljugafenfangu, nasza jednostka spędziła następną noc na 
biwaku, niedaleko Erdaobaihe. Po wyjściu stąd maszerowaliśmy gościńcem, 
gdy nagle natknęliśmy się na grupę z zwiadowczą agresywnych wojsk 
japońskich, posuwającą się z Fuszunu w kierunku Antu. W czasie każdego 
pochodu wysyłaliśmy na przedzie oddziału czujki zwiadowcze, złożone z 
trzech-czterech bojowników. I oto już rozpoczęła się wymiana strzałów 
między naszą grupą, a pododdziałem wrogiego oddziału zabezpieczającego. 

Szczerze mówiąc, wtedy byliśmy bardzo zaskoczeni. Od czasu powołania 
do życia naszego partyzanckiego oddziału, było to pierwsze bojowe spotkanie 
między nami, a wojskami japońskimi, chełpiącymi się swoją 
"niezwyciężonością". Wcześniej, podczas bitwy pod Saoindżilingiem, 
mieliśmy z góry przygotowany plan zaatakowania wroga z zasadzki, ale 
wówczas okoliczności walki były inne, niż obecnie. Obecnie naszym 
wrogiem nie byli niechlujni żołdacy z marionetkowej armii Mandżukuo, lecz 
sprytni i przebiegli, doskonale wyćwiczeni żołnierze armii japońskiej, mający 
za sobą bogate doświadczenia bojowe. W przeciwieństwie do nich, byliśmy 
nowicjuszami w rzemiośle wojskowym, którzy stoczyli zaledwie jedną bitwę. 

Nie wiedzieliśmy, jak należało prowadzić wstępny bój. 
W świetle celów naszej kampanii i podstawowych zasad prowadzenia 

wojny partyzanckiej, wskazaniem było, o ile to możliwe, uniknięcie 
niekorzystnego z naszej strony zaangażowania się w walkę, która mogła 
wywrzeć niepomyślny wpływ na długofalowe plany naszej ekspedycji. Jedna 
ze starożytnych ksiąg o sztuce prowadzenia wojen mówi, że "należy unikać 
silnego wroga i atakować wroga, który jest słaby": 

Co było robić? Cała jednostka zwróciła się ku mnie z niemym zapytaniem 
w oczach. Czekali na moją decyzję. Błysnęła mi myśl, że najlepszym 
sposobem przejęcia inicjatywy we własne ręce, jest zajęcie 
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najkorzystniejszych pozycji, zanim uczynią to główne siły wroga. Szybkimi 
decyzjami przemieściłem jedną część oddziału na północny grzbiet wzgórza, 
gdzie nasza grupa patrolowa prowadziła bój, drugą część dyslokowałem na 
południe od drogi. Salwami ognia, skierowanymi jednocześnie z obu stron: 
północy i południa, rozbiliśmy doszczętnie grupę zwiadowczą wroga. 

Po upływie pewnego czasu, główna kolumna marszowa wroga, złożona z 
furmanek, zaprzężonych w konie i załadowanych bronią, dotarła na miejsce 
starcia. N a pierwszy rzut oka była większa od kompanii. Wrogowie, widząc, 
że ich grupa zwiadowcza została zlikwidowana, usiłowali nas okrążyć. 

Wydałem rozkaz, aby w żadnym wypadku nie strzelać, dopóki nie dam 
sygnału, i obserwując bacznie manewry wroga - wyczekiwać na moment, 
kiedy znajdzie się on w zasięgu ognia. Mieliśmy już bowiem mało nabojów. 

I oto po moim wystrzale na sygnał, nasz oddział całą salwą otworzył 
ogień. 

Przysłuchiwałem się wystrzałom, rozlegającym się ze wszystkich stron. 
Starałem się wczuć w nastroje panujące wśród bojowników. Każdy wystrzał 
mówił o stanie ducha bojowników, ujawniał ich podniecenie i skrajne 
zdenerwowanie, ale zarazem ich wysokie morale. 

Pomimo dużych strat w zabitych i rannych, wrogowie szybko ustawili się 
w bojowym szyku rozproszonym i - zadufani w swoją przewagę liczebną - 
przypuścili z obu stron zaciekły atak na nasze pozycje. 

Przesunąłem część naszych głównych sił, usytuowanych na północ i na 
południe od gościńca, na oba skrzydła naszego oddziału. Natychmiast po 
zajęciu przez nie wyznaczonych pozycji, zniszczyły one swym szybkim, 
celnym ogniem obie flanki wroga. 

Jednakże główne siły wroga, przesuwając się do tyłu z uporem 
kontynuowały natarcie. Zaciekle broniliśmy naszych pozycji, zrzucając nawet 
odłamki skał na dół, ale wróg, ryzykując życie nie zaprzestawał natarcia. 

Podczas chwilowej przerwy wroga w tych atakach, dałem rozkaz 
rozpoczęcia ataku, N a sygnał trąbki, który przeleciał przez cały las, wszyscy 
partyzanci rzucili się na uciekających wrogów, ścigając i gromiąc ich podczas 
odwrotu. Oprócz nielicznych dezerterów, siły niemal całej kompanii wroga 
nie uniknęły zagłady pod naporem naszego ataku. Kim Il Ryong, prowadząc 
walkę wręcz z radości krzyknął: Następny zabity! kiedy zobaczył padającego 
kolejnego wroga. 

W jednostce naszej armii partyzanckiej oddało życie kilku bojowników. 
Po pochowaniu naszych poległych towarzyszy na bezimiennym wzgórzu, 
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zorganizowaliśmy przed ich grobami ceremonię pożegnalną. Kiedy 
spoglądałem na naszych, roniących łzy żołnierzy, ściskających w rękach swe 
czapki, wygłosiłem, drżącym ze wzruszenia głosem, mowę pożegnalną. Nie 
pamiętam już, co powiedziałem. Zapamiętałem tylko, że kiedy uniosłem swą 
głowę po wygłoszeniu przemówienia, zobaczyłem gwałtownie falujące do 
góry i na dół ramiona moich ludzi i przeszył mnie dreszcz grozy, gdy 
zauważyłem, że szeregi naszej kolumny zmniejszyły się od chwili wymarszu 
z Ljugafenfangu. 

- Po dłuższej chwili dałem rozkaz oddziałowi do wymarszu. Wszyscy 
towarzysze ustawili się na drodze, ale tylko Czha Gwang Su leżał rozpostarty 
na ziemi twarzą ku grobowi. Nie mógł opuścić grobów, o które nikt się nie 
zatroszczy, tych mogił surowych, w których jego polegli towarzysze 
pogrzebani zostali bez trumien. 

Podbiegłem do Czha Gwang Su i, schwyciwszy go za ramię, zawołałem: 
- Gwang Su! Co z tobą? Wstawaj szybko! 
Tak głośno krzyknąłem, że aż gwałtownie podskoczył z miejsca, 

opierając się tylko na kolana. 
Zniżając ton, sciszonYm głosem upominałem go: 
- Bojownicy patrzą na nas... Gdzie podziała się twoja siła woli, 

przytomność umysłu?! 
A on, ocierając łzy z oczu, w milczeniu wyruszył na czele kolumny. 
Później doznawałem poczucia skruchy na wspomnienie tego zdarzenia. 

Po upływie czterech miesięcy od momentu boju, jaki stoczyliśmy na 
pograniczu powiatów Antu i Fuszunu, dosięgła mnie bolesna wiadomość o 
śmierci w boju Czha Gwang Su. Natychmiast przypomniało mi się to, co 
zdarzyło się owego dnia. Dlaczego zwracałem się do niego w ten sposób? 
Czy nie mogłem przemówić do niego, aby powstał, bardziej uprzejmym 
tonem? 

Po utracie tych towarzyszy broni, ja także przez wiele dni nie mogłem 
jeść, ani spać po nocach. 

Byli oni kadrowym jądrem i ostoją naszej armii. Dzielili wraz ze mną 
wszystkie smutki i radości od czasów powołania do życia Związku na rzecz 
Obalenia Imperializmu. 

Jest zrozumiałe, że nie ma bitwy bez ofiar. Rewolucji nieustannie 
towarzyszą ofiary. W pokojowym trudzie nad przekształcaniem natury 
również zdarzają się te lub inne ofiary. Czy można obyć się bez ofiar w walce 
zbrojnej, w której zwycięstwo osiąga się przez zaangażowanie wszystkich 

 324



rodzajów broni i innych dostępnych środków? Mimo wszystko, uznawaliśmy 
ofiarę w bitwie na pograniczu powiatów Antu i Fuszunu, jako coś zbyt 
okrutnego i zbyt niesprawiedliwego. To prawda, rewolucja wiąże się re 
straszliwymi ofiarami, ale jak rozumieć sens tak bezlitosnej straty, jaką 
poniósł nasz oddział, stawiając dopiero pierwsze kroki? Takie były moje 
odczucia w owym czasie. 

Jeśli rozpatrywać sprawę w kategoriach arytmetycznych, to utrata mniej 
niż dziesięciu bojowników - to nie jest tak wiele. We współczesnej wojnie, 
kiedy w jednym zaledwie starciu mogą być zabite tysiące, albo dziesiątki 
tysięcy ludzi, utrata dziesiętnej części nie liczy się, lecz po utracie przyjaciół - 
towarzyszy broni, straty tej nie rozpatrywaliśmy w kategoriach 
arytmetycznych. Arytmetyka nie może być dla nas środkiem rozrachunku i 
oceny godności człowieka. 

Każdy bojownik, który wraz z nami kroczył drogą walki, był istotą 
bezcenną, której z niczym na świecie nie można porównywać. Jednego 
partyzanta nie zastąpią nawet setki wrogich żołnierzy - takie było nasze credo. 
Wróg, puszczając w ruch ustawodawstwo państwowe i rozkazy o 
obowiązkowej służbie wojskowej, potrafi w ciągu jednego dnia 
zmobilizować tysiące i dziesiątki tysięcy rekrutów i całymi masami 
przerzucić ich na bitewne pola. My jednak, nie mieliśmy ani środków 
fizycznych, ani władzy. Dopuśćmy nawet to, że dysponowalibyśmy taką siłą, 
to mimo wszystko każdy towarzysz, zaangażowany w rewolucję, miał dla nas 
zawsze bezcenną wartość. 

Aby pozyskać jednego towarzysza lub bojownika, gotowego dzielić z 
nami wspólny los, i stworzyć z takich ludzi zorganizowany oddział, potrzeba 
rzeczywiście wiele tytanicznych, pełnych samozaparcia wysiłków. 

Oto dlaczego w ciągu całego okresu antyjapońskiej rewolucyjnej walki, 
nigdy za przedmiot wielkiej chwały nie uważałem nawet zwycięskiego boju, 
w wyniku którego rozgromionych zostało stu wrogich żołnierzy, jeśli poległ 
w nim choć jeden z nas. 

Historycy oceniają niezwykle wysoko bitwę na pograniczu powiatów 
Antu i Fuszunu, jako całkowicie zwycięską bitwę, w której zniszczona 
została kompania wojsk wroga w wyniku niezwykle zręcznego, pomysłowo 
przeprowadzonego kontrataku. Oczywiście, było to niewątpliwie zwycięstwo. 
Bitwa ta ma doniosłe znaczenie nie tylko dlatego, że młoda Antyjapońska 
Ludowa Armia Partyzancka rozgromiła kompanię regularnej armii, ale także 
dlatego, że po raz pierwszy w naszej partyzanckiej wojnie obaliła mit 
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niezwyciężoności japońskiej armii. 
Ta bitwa utwierdziła nas w przekonaniu, że japońska armia, mimo że 

potężna, nie jest ani niezrównana, ani niezniszczalna, ani nie cofająca się 
nigdy, i, że mamy znakomite możliwości pokonania potężnej japońskiej armii 
przy zastosowaniu małych sił, jeśli zręcznie będziemy stosować taktykę, 
właściwą dla charakteru wojny partyzanckiej. 

Niemniej, złożyliśmy bardzo cenną ofiarę w tej bitwie, tracąc prawie 
dziesięciu pierwszych synów z grona działaczy Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu. 

Opuszczając pole bitwy, nad którym unosił się dym z karabinów, 
pomyślałem, zwróciwszy me spojrzenie ku wzgórzu, na którym spoczywali 
pochowani przez nas towarzysze broni: Straciliśmy niemal dziesięciu naszych 
towarzyszy broni podczas boju, w którym zniszczyliśmy kompanię wroga. Ile 
zatem musimy jeszcze złożyć ofiar, aby zwyciężyć i pokonać ponad sto 
tysięcy japońskich najeźdźców w Korei i w Mandżuri?! 

Po tej pierwszej bitwie zrozumieliśmy wszyscy, ile jeszcze będziemy 
musieli wycierpieć i jak drogo zapłacić w toku przyszłej wojny partyzanckiej. 
Wojnie przeciwko Japonii, którą prowadziliśmy przez długie kilkanaście lat, 
od chwili bitwy na pograniczu Antu i Fuszunu, towarzyszyło wiele cierpień, 
trudności i poświęcenia, których nigdy i nikomu nie uda się zmierzyć 
zwykłym ludzkim pojmowaniem sensu wojny. 

 

4. Czy współpraca nie jest możliwa? 
 
Na trasie marszu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej z Antu do 

Tunghua było wiele stromych gór i głębokich przełęczy, takich jakie są w 
rejonach nadgranicznych Północy naszego kraju. Łańcuch gór Czangbai, 
rozciąga się od Antu do Fuszunu, zaś góry Ryongang, gdzie są tak strome 
grzbiety górskie, jak Sanchazling oraz Sandaolaoyeling, leżą między 
Fuszunem a Tunghua. 

Nasza jednostka kontynuowała przez takie góry około miesiąca niezwykle 
uciążliwy marsz. Za dnia wybieraliśmy górskie szlaki, omijając drogi, 
pozostające w sferze obserwacji i penetracji wroga. W nocy kwaterowaliśmy 
po wsiach, zamieszkanych przez Koreańczyków i tam nieustannie 
prowadziliśmy również pracę polityczną i ćwiczenia bojowe. 

W Fuszunie zatrzymaliśmy się przez kilka dni, aby rozwijać pracę z 
miejscową organizacją rewolucyjną. Spotkałem się tam z Zhang Wei-hua. 
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Wyraził żal, że nasz pobyt wypadł tak krótko i nalegał, abym pozostał w 
Fuszunie na dwa trzy dni dłużej, chociażby z racji naszej starej przyjaźni z 
czasów szkolnych. Miałem ochotę ulec tej prośbie. Z Fuszunem wiążą się 
setki interesujących epizodów, jakie przydarzyły mi się w życiu. 

Zgodnie z planem, po upływie czterech, czy pięciu dni, dokładnie nie 
pamiętam, wydałem rozkaz wymarszu. Chociaż przykro mi było to uczynić, 
bo drogie były wspomnienia z przeszłości, zwłaszcza dla mnie osobiście, 
podobnie jak silne były jego przyjazne uczucia, musiałem się z Zhang Wei-
hua pożegnać, aby spotkać się z komendantem Ryang Se Bongiem. 

Jak mi powiedziano, odległość z Fuszunu do Tunghua wynosiła blisko 
500 li (około 200 km). Zgodnie z powiedzeniem: "Im dalej, tym bardziej 
strome góry", jeszcze bardziej strome wydawały się góry, a marsz stawał się 
coraz trudniejszy. Żołnierze byli całkowicie wyczerpani długim, liczącym 
kilkaset li, forsownym marszem przez nieznane im grzbiety górskie i doliny. 
Niektórzy żołnierze zaczęli chorować. Ja również byłem wyczerpany 
nieprzerwanym marszem. 

Kiedy nasza jednostka była niedaleko Tunghua, Czha Gwang Su 
nieoczekiwanie podbiegł do mnie w pośpiechu i zasugerował, abyśmy 
zatrzymali się na odpoczynek kilka dni w Erdaogang, zanim udamy się do 
Tunghua. 

- Przeszliśmy już prawie 500 li, a przecież, mimo wielkich chęci, 
zrezygnowaliśmy nie bez żalu z dłuższego pobytu w Fuszunie. Dlaczego 
proponujesz teraz odpoczynek, mając Tunghua pod nosem? Bądź sobą, Czha 
Gwang Su!... - powiedziałem. 

Oczywiście domyślałem się dlaczego z nią wystąpił, ale nie mogąc się 
zgodzić na jego propozycje umyślnie tak powiedziałem. 

Czha Gwang Su zdjął swoje okulary i zaczął wycierać je chusteczką, 
zanim udzielił mi odpowiedzi. Miał takie przyzwyczajenie, ilekroć upierał się 
przy swoim zdaniu. 

- Ludzie są skrajnie wyczerpani. Ty, Towarzyszu Komendancie również. 
Możesz temu przeczyć, ale mnie nie oszukasz. Niektórzy chorzy ledwie 
powłóczą nogami, podtrzymywani pod pachami przez innych. Jeśli 
wyglądamy tak żałośnie, to jak można się spotkać z komendantem Ryang Se 
Bongiem? - powiedział. 

- Ryang Se Bong nie jest tak ciasno myślącym, żeby nie mógł zrozumieć 
naszego położenia. 

Komendant może potrafi wszystko we właściwy sposób ocenić i 

 327



zrozumieć, ale oczu setki jego ludzi nie można uniknąć. Byłoby chyba źle, 
gdyby nas wytykano palcami i szeptano o nas, jak o mizernym tłumie. 
Obawiam się, że nasz długi marsz, liczący tysiąc li, pójdzie na marne, 
zgodnie z powiedzeniem: chwała Buddzie Amitabbe! 

Nie łatwo byłoby komukolwiek obalić argumenty Czha Gwang Su. 
Ja również myślałem, że to, co powiedział Czha Gwang Su, nie jest 

bezzasadne. Bo jeśli zjawimy się w Tunghua w tak opłakanym stanie, 
żołnierze Armii Niepodległości z pogardą popatrzą na nas. Taka 
ewentualność nie była wykluczona. Jeśli zaczną spoglądać na Antyjapońską 
Ludową Armię Partyzancką z góry, to nie uda się nawiązać z nimi 
współpracy zgodnie z naszym planem. A zatem nieźle byłoby odpocząć ze 
dwa dni w Erdaogangu, zgodnie z propozycją Czha Gwang Su nabrać sił, a 
potem pomaszerować do miasteczka Tunghua w przyzwoitym szyku, ze 
świeżą energią. 

Wydałem więc rozkaz, aby cały oddział zatrzymał się i przygotował do 
noclegu w Erdaogangu. Potem wysłałem do Tunghua dyżurnego łącznika do 
komendanta Ryanga, aby zawiadomić go, że Antyjapońska Ludowa Armia 
Partyzancka, która wyszła z Antu w celu prowadzenia wspólnych operacji z 
Armią Niepodległości, przybyła i odpoczywa w pobliżu Tunghua. 

Oczekując na powrót łącznika, odpoczywaliśmy po długim marszu. 
Kwatera główna rozlokowana została w domu nieopodal wodnego młyna. 
Stary młynarz i jego żona zatroszczyli się o mnie z wielką serdecznością. 
Wezwałem do sztabu około dziesięciu bojowników, aby zapoznać ich z 

zasadami pracy z Armią Niepodległości. Widząc, że rozmawiamy  na tematy 
polityczne, stary młynarz poczuł się z tego powodu bardzo niezadowolony, 
sądząc, że taki młody człowiek nie rozumie szczerych intencji prostych ludzi.. 

- Z dawien dawna święci i mędrcy - mówił starzec - mawiali: Jeśli 
człowiek wiele mówi, tylko traci ducha, jeśli za bardzo się raduje - zaszkodzi 
uczuciom, jeśli często się złości - rujnuje wolę. Nieco mniej myśleć, nieco 
mniej się troszczyć, nieco mniej pracować, nieco mniej mówić, nieco mniej 
uśmiechać się - oto tradycyjny kanon podstawowych zasad zachowania 
zdrowia. Jeli zaś tak wiele mówisz, tak wiele troszczysz się i tak wiele 
rozmyślasz, jak ty, komendancie, to jak możesz zachować spokój ducha, jak 
możesz odpędzić od siebie chorobę? Wy, ludzie wojskowi! Waszym 
obowiązkiem jest uczynienie Korei wolną, czyż nie tak?.. 

Starzec gorliwie wyjaśniał mi dziesiątki sposobów ochrony zdrowia. 
Trudno je było nawet spamiętać. Wielokrotnie podkreślał potrzebę dbałości o 
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dobre zdrowie z punktu widzenia przyszłości, ponieważ - jak powiedział - 
wielkich spraw nie da się załatwić w ciągu jednego dnia. 

Tak więc, zmuszony byłem do powstrzymania się od wygłaszania dalszej 
części wykładu i powierzenia jego kontynuowania Czha Gwang Su. 
Słuchając starego człowieka dowiedzieliśmy się, że jest on czcicielem Ho 
Dżuna26 i że nauki, jakie wykładał nam na temat zdrowia pochodzą z 
"Tongybogam" (podręcznika Medycyny Koreańskiej), dotyczącego 
podstawowej zasady zachowania zdrowia. Nie wiedziałem, w jaki sposób 
przestudiował on i nabył tę wiedzę, wszelako był on zadziwiająco biegłym 
znawcą metod ochrony zdrowia. 

Kiedy opuszczaliśmy Erdaogang, stary człowiek wręczył ezha Gwang Su 
kilka opakowań lekarstw sporządzonych wedle receptury medycyny ludowej, 
zawierających nasiona kwiatu lotosu, zawinięte w czysty, natłuszczony papier, 
a także zasuszone kulki, będące wyciągiem z ziół różnych chińskich jagód, 
wymieszanych z miodem. Starzec powiedział: 

- Lekarstw nie za wiele, ale będę, rad i wdzięczny, jeśli dawać je 
będziecie komendantowi na wzmocnienie zdrowia. 

Było mi niezręcznie przyjmować w prezencie tonizujące środki, 
przygotowane specjalnie dla wzmacniania swojego zdrowia. Zatem grzecznie 
wymówiłem się od wzięcia tego podarku. 

- Serdeczne dzięki. Nie wypada mi jednak brać lekarstwa. Czyżby nam, 
młodym brakowało energii lub krwi? Przeciwnie, wy przez całe życie 
męczyliście się, nie zaznając ni szczęścia, ni radości. Proszę zatem, abyście z 
powrotem przyjęli te lekarstwa, wraz z moim życzeniem doczekania w 
zdrowiu tego dnia, kiedy Korea stanie się niezawisłą. 

Robił wrażenie jakby trochę obrażonego moją odmową i ponownie chciał 
wetknąć nam swe lekarstwa. Powiedział: 

- Zażyję, czy nie i tak moje dni są policzone. Wy jesteście awangardą w 
walce o niepodległość Korei. Jeśli my jesteśmy, jak te stare drzewa, to wy, 
młodzi jesteście drzewami dopiero zieleniejącymi się. 

Opuściliśmy Erdaogang wkrótce po powrocie łącznika z Tunghua, który 
przekazał nam wiadomość, że Komendant Ryang otrzymał mój list i wyraził 
radość z powodu wejścia naszej jednostki do Tunghua. Zobowiązał swych 
podwładnych, by zgotowali wchodzącej do miasta Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej serdeczne przyjęcie. 

Wszyscy partyzanci, wchodzący w skład naszej armii, byli przed 
wymarszem dokładnie ostrzyżeni i mieli wyprasowane mundury. Kolumny 
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naszego oddziału równym krokiem ruszyły w kierunku miasta Tunghua z 
godnością. Idąc, ludzie od czasu do czasu śpiewali rewolucyjne pieśni. 

Kiedy jednostka maszerowała już drogą, powierzyłem Kim 11 Ryongowi 
prowadzenie kolumny, a sam porozmawiałem jeszcze raz z Czha Gwang Su o 
planie negocjacji z Ryang Se Bongiem. Wszystkie swoje myśli skupiłem na 
sprawie pracy, jaką mieliśmy prowadzić z Armią Niepodległości. Chociaż 
stary młynarz nauczał nas, że - zgodnie z zasadami dbałości o zdrowie - 
należy jak najmniej rozmyślać, zamartwiać się, mówić i śmiać się, ja, 
osobiście, nie mogłem przestrzegać takich sztywnych reguł postępowania. 
Musiałem myśleć, troszczyć się i dyskutować bardziej, niż ktokolwiek inny, 
ponieważ wszystko, co robiliśmy, było składnikiem procesu tworzenia 
wielkich rzeczy, poczynając od punktu zerowego. Wszystkie nasze działania 
w tym oryginalnym procesie twórczym były, od alfy do omegi, posuwaniem 
się naprzód po nowej, przez nikogo jeszcze nie przetartej drodze. Sprawa ta 
wymagała ode mnie, bardziej niż od kogokolwiek innego, twórczych 
rozmyślań, zatroskania i naradzania się. 

Najbardziej interesowało mnie, z jakich pozycji Ryang Se Bong przystąpi 
do rokowań z Antyjapońską Ludową Armią Partyzancką. Od samego 
początku Czha Gwang Su z powątpiewaniem odnosił się do przyszłych 
rezultatów tych rokowań. Ja jednak niezmiennie stawiałem optymistyczne 
prognozy. 

I oto przed moimi oczami zarysowała się ogólna panorama miasta 
Tunghua. Natychmiast przypomniał mi się pewien zabawny epizod, związany 
z osobą Ryang Se Bonga. Usłyszałem o tym od ojca, kiedy przykuty do łóżka 
podczas choroby, wspominał, w obecności mojej i matki, każdego ze swoich 
towarzyszy. 

Działo się to w przededniu ludowego Powstania 1 Marca. W rodzinnej 
wsi Ryang Se Bonga, biedota wiejska zjednoczyła się w dobrowolnej 
organizacji ziomków "ge" , i wystąpiła z inicjatywą przekształcenia suchych 
pól, położonych w dolinach, na zatapialne pola ryżowe. Do "ge" należała 
również rodzina Ryanga. Ponieważ wiedział on że - zgodnie ze zdrowym 
rozsądkiem - zatapia1ne pola będą bardziej wydajne, bo przynoszą większe 
plony, więc poparł tę inicjatywę. Jednak wpływowa grupa starszych ludzi, 
która stała na czele "ge" , przeciwstawiała się wszelkimi sposobami nowej 
inicjatywie, uzasadniając to domniemaniem, iż mieszkańcy wsi nie mają 
jakoby doświadczenia w uprawie ryżu. Przed wiosennymi siewami spór 
między starszymi a młodymi bardzo się zaognił i nie było dnia bez zatargów i 
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sprzeczek, które przybrały niezwykle na ostrości od czasu założenia 
organizacji "ge" . 

Młodzi ludzie nie mogli przekonać, upartych jak osioł, starych ludzi. W 
tym roku, w porze zasiewów członkowie grupy zasiali czumizą i jęczmieniem 
pola, które młodzież tak chciała przeobrazić w pola ryżowe. Starzy ludzie 
odetchnęli ze spokojem, uszczęśliwili, że uprawa roli "ge" nie stała się 
igraszką w rękach niedoświadczonej młodzieży i - wszystko idzie po 
dawnemu. 

Ale Ryang Se Bong, przywódca grupy młodzieżowej, czekał tylko na 
sposobność, aby wprowadzić w życie pewien plan własnego pomysłu. 

I oto nastała pora flancowania ryżowej rozsady na plantacjach. Pewnego 
razu nocą, kiedy na polach panowały tylko rechoczące żaby, młody Ryang 
zaprowadził wołu na pola, które zieleniły się już kiełkami czumizy i 
jęczmienia, i - nie zauważony przez nikogo - zaorał kilka działek gruntu, 
zamieniając je w pola ryżowe. 

Starzy ludzie zaskoczeni byli, gdy zauważyli, że pola obsiane czumizą i 
jęczmieniem przeistoczyły się w ciągu jednej nocy w ryżowiska, zalane wodą. 
- Łajdak! Niech cię piorun trzaśnie! Rujnujesz uprawy naszej organizacji 
"ge" . Jeśli w tym roku będą nieudane plony - staniesz się żebrakiem! - 
perorowali oburzeni starzy. 

Jesienią tego samego roku, Ryang Se Bong zebrał 24 worki ryżu z działek, 
jakie wcześniej wydawały zaledwie 9 worków czumizy lub jęczmienia. 
Zadziwieni starsi panowie z organizacji "ge" zaczęli mówić: - Jakiż to godny 
szacunku facet, ten Se Bong! 

Odtąd liczba rodzin, podejmujących uprawę ryżu zaczęła w sposób 
gwałtowny wzrastać, nie tylko we wsi Ryang Se Bonga, ale także w 
sąsiednich wioskach. Starzy ludzie, którzy do niedawna pysznili się swoją 
władzą w organizacji "ge" , zaczęli okazywać Ryang Se Bongowi potulnie 
swoje posłuszeństwo. 

Zastanawiałem się, dlaczego ów epizod przypomniał mi się akurat wtedy, 
gdy zbliżaliśmy się do Tunghua. Być może dlatego, że przeczucie 
podpowiadało mi przez cały czas, iż negocjacje z Ryang Se Bongiem pójdą 
gładko. 

Ryang Se Bong przybył do Singjingu, w Południowej Mandżurii, 
opuszczając swe rodzinne strony w Czholsan, w przededniu Powstania 
Ludowego l Marca. Tam właśnie ojciec mój spotkał go po raz pierwszy. 

W owym czasie służył w charakterze inspektora wojskowego Thonibu. Po 
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utworzeniu Czongibu mianowany został dowódcą kompanii i zaliczany był 
do kadry kierowniczej, pozyskując sobie życzliwość komendanta O Dong 
Dżina. Jego kompania stacjonowała w Fuszunie. I ja go tam spotkałem. 

Ryang Se Bong został przeniesiony do powiatu w Singjingu ponownie, w 
czasie, gdy my przeprowadziliśmy się z Badaogou do Fuszunu. W Fuszunie 
zastąpił go Czhang Chol Ho. Kiedy Kukminbu narodziło się w rezultacie 
fuzji trzech nacjonalistycznych organizacji, kierownictwo kadr Armii 
Niepodległości powierzyło najwyższe dowództwo nad armią Ryang Se 
Bongowi, który cieszył się opinią człowieka prawego, miał uzdolnienia do 
sprawowania kierowniczych funkcji i zyskał sobie popularność wśród ludzi. 
Posiadał wielkie wpływy nie tylko w kołach wojskowych, ale także w 
Koreańskiej Partii Rewolucyjnej, obejmującej weteranów trzech organizacji. 

Kochał mnie szczerze, jako syna swego przyjaciela, powtarzając zawsze, 
że Kim Hyong Dżik i on byli zaprzysiężonymi braćmi. Ryang Se Bong - 
razem z O Dong Dżinem, Song Dżong Do, Czhang Chol Ho, Li Ungiem, 
Kim Sa Honem i Hyon Muk Gwanem - wspierał mnie finansowo w Kirinie, 
najbardziej ze wszystkich. 

Po wybuchu incydentu w Wancymunie nasze uczucia do kręgów 
kierowniczych Kukminbu znacznie osłabły i przez długi okres czasu 
zaniechałem spotkań z Ryang Se Bongiem. Był on przecież mózgiem kół 
wojskowych organizacji, która nabrała charakteru reakcyjnego. Byłem jednak 
zawsze przekonany, że miłość Ryang Se Bonga do mnie i jego wiara we mnie 
były czymś stałym. 

Wszystkie te wspomnienia i okoliczności utwierdzały mnie w bardzo 
dodatnim mniemaniu o komendancie Ryang Se Bongu, jako człowieku i 
patriocie. Nie odświeżałem wspomnień, które mogłyby rzucić mroczny cień 
na losy naszej współpracy. Za wszelką cenę starałem się przywoływać ze 
wspomnień tylko te epizody, które mogłyby nastrajać optymistycznie do 
perspektyw naszego dialogu. Oddziaływała na mnie w tym przypadku - jeśli 
można tak powiedzieć - psychologia "instynktu obronnego", potrzebna 
człowiekowi widocznie po to, by nie poddawać się niepomyślnym czynnikom, 
które mogłyby psychicznie nas osłabiać w obliczu rokowań. 

Dwadzieścia powiatów obszaru Dunbiandao, w tej liczbie Tunghua, 
znajdowało się pod kontrolą U Zhi -shana, dowódcy garnizonu na tym terenie. 
Swego czasu był on generałem, wyznaczonym przez Czhan Czolina na 
dowódcę 3D-tej armii. Popadł jednak w niełaskę u Czan Sjuelina, ponieważ 
źle wypełnił zlecone mu zadanie zdławienia w czerwcu 1930 roku buntu 
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oddziału Dadahuei (Związek Długich Mieczy - red.). U Zhi-shan, po 
rozmieszczeniu w ważniejszych pod względem strategicznym punktach 
Dunbiandao wojsk o sile jednej brygady, które miały gwarantować ochronę 
prowincji, zarządzał tym rejonem, jak panujący władca. Po incydencie 18 
września, powołał do życia Komitet Bezpieczeństwa Dunbiandao, stanął 
osobiście na jego czele i - podtrzymując kontakty - z elitami kierowniczymi 
Kwantuńskiej Armii, aktywnie wspierał marionetkowe władze prowincji 
Mukden. 

Stawiając na popieranie U Zhi-shana, dowództwo Kwantuńskiej Armii 
nie przerzuciło do tego rejonu znaczniejszych kontyngentów swoich sił 
zbrojnych i poruczyło sprawy bezpieczeństwa tego rejonu osobnemu 
garnizonowi, wojskom Mandżukuo i policji. W owym czasie znaczna część 
sił Kwantuńskiej Armii kierowała się już do Północnej Mandżurii. 

Wykorzystując powstałą próżnię, Armia Samoobrony w Liaoningu, 
dowodzona przez Tang Cju-u i oddziały Koreańskiej Armii Rewolucyjnej 
pod dowództwem komendanta Ryang Se Bonga otoczyły stolicę powiatu - 
miasto Tunghua. Szef oddziału filii japońskiego konsulatu Tunghua - Okitsu 
Y oshira oraz jego współpracownicy i ich rodziny na próżno oczekiwały 
ratunku w warunkach całkowitego okrążenia. 

Dowództwo Kwantuńskiej Armii otrzymało informację o tym, że miasto 
Tunghua zostało otoczone i miejscowi Japończycy znaleźli się w 
niebezpieczeństwie, nie był on jednak w stanie podjąć stosownych wobec 
zaistniałej sytuacji działań. Wszystkie siły armii skierowane zostały do 
Północnej Mandżurii. W tym stanie rzeczy, dowództwo wysłało ekspedycję 
ratunkową, złożoną ze stu policjantów, licząc na pomoc oddziałów U Zhi-
shana. Wojska U Zhi-shana podzieliły się na dwie grupy i od północy oraz 
Fenczengu naciskały na połączone siły armii Ryanga i Tanga. 

Szef sztabu Kwantuńskiej Armii, Itagaki zmuszony był wystąpić przez 
radio z wezwaniem: - Obywatele japońscy w Tunghua! Już wkrótce, jutro 
rano, przyjdzie wam z odsieczą z Fenczenu nasz oddział. Proszę was, abyście 
do tego czasu wytrwali. 

Po incydencie 18 września, w tym samym czasie, gdy do Mandżurii 
skierowana została Komisja Ligi Narodów, we wszystkich rejonach prowincji 
Mukden antyjapońskie i antymandżurskie organizacje zbrojne zaktywizowały 
swą działalność, występując przeciwko wojskom japońskich najeźdźców oraz 
armii marionetkowego państwa Mandżukuo ze wszystkich stron. Szczególnie 
bojowy duch panował w szeregach Koreańskiej Armii Rewolucyjnej i Armii 
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Samoobrony, pod których kontrolą znajdowała się stolica powiatu - Tunghua. 
Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka wkroczyła do Tunghua, stolicy 

powiatu wieczorem 29 czerwca. 
Armia Niepodległości powitała nasz oddział w wielkim stylu, 

rozwieszając transparenty z napisami: Witamy Antyjapońską Ludową Armię 
Partyzancką!, Precz z japońskim imperializmem!, Wywalczymy dla Korei 
niepodległość! Hasła takie ujrzeć było można na wielu ulicach. Setki ludzi z 
Armii Niepodległości i mieszkańcy, stojący wzdłuż ulic, wznosili na naszą 
cześć okrzyki powitalne i machali nam rękami. Ryang Se Bong, jak mi się 
wydawało, chciał potraktować wejście do Tunghua Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej, jako punkt zwrotny w rozszerzaniu i rozwoju ruchu 
niepodległościowego. 

Nasz oddział, przybyły z Antu, podzielony był na dwie grupy. Grupa 
żołnierzy Armii Ocalenia Ojczyzny, dowodzona przez Liu Ben-cao, udała się 
pod przewodnictwem przedstawiciela dowództwa Armii Samoobrony do 
domów obywateli chińskich na postój, a ludzie z Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej pod moim dowództwem, zakwaterowani zostali w 
mieszkaniach Koreańczyków. 

 Po rozmieszczeniu naszych partyzantów na kwaterach, żołnierze Armii 
Niepodległości pozostali wśród nas. Ich stosunek wobec nas był znacznie 
lepszy, niż można było tego oczekiwać. Powiedzieli nam, że gdy 
zapowiadano im nadejście naszego oddziału, wyobrażali sobie, że ujrzą 
jakichś nieokrzesanych wiejskich chłopów z kopiami i muszkietami na 
ramieniu, ale widzą teraz, nie ukrywając zazdrości, że prezentujemy się 
szykownie i "po dżentelmeńsku". 

Tejże nocy złożyłem wizytę komendantowi Ryang Se Bongowi w jego 
domu. 

Przyjął mnie bardzo uprzejmie. Zapytałem go przede wszystkim o jego 
zdrowie i zdrowie jego małżonki oraz przekazałem mu pozdrowienia od 
mojej matki. 

- Matka często wspomina was, nawet po naszym przeniesieniu się do 
Antu. Mawiała do mnie: - Kiedy odszedł na zawsze twój ojciec, dowódca 
Ryang i jego przyjaciele zorganizowali mu pogrzeb i rekomendowali cię do 
szkoły Hwasong Uisuk. Pamiętaj zawsze o okazanej ci przezeń życzliwości. 

W odpowiedzi na to Ryang Se Bong, odmachując, powiedział: - Twój 
ojciec i ja byliśmy pobratymcami. Słuchaj Song Dżu! Dajmy spokój 
podziękowaniom. Nigdy nie zapomnę zachęty i poparcia, jakiego 
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doznawałem od twego ojca. A jak się miewa twoja matka? Słyszałem, że 
wycierpiała wiele, po przeniesieniu się do Antu, z powodu dolegliwości 
żołądka. 

- Tak, wydaje się, że jej choroba jest już w stanie daleko zaawansowanym. 
Ostatnio więcej leży w łóżku, niż pracuje. 

W ten sposób rozpoczęła się nasza rozmowa od wzajemnych zapytań o 
zdrowie. 

Powiedziałem mu o wrażeniu, jakie odniosłem podczas wkraczania do 
Tunghua. 

- Byliśmy poruszeni do łez, kiedy ujrzeliśmy na ulicach setki waszych 
ludzi, witających i pozdrawiających nas. Zrobiło się nam lżej na duszy, kiedy 
ujrzeliśmy pełne przyjaźni i serdeczności twarze żołnierzy Armii 
Niepodległości. 

- Nasi ludzie nie są jeszcze może tak dobrzy w walce, ale gdy chodzi o 
gościnność, nie można im nic zarzucić. 

- Jesteście za bardzo skromni. Przed opuszczeniem Antu słyszeliśmy, że 
wasze oddziały okrążyły i łatwo zdobyły stolicę powiatu - Tunghua, 
współdziałając z Ludową Armią Samoobrony z Liaoningu, dowodzoną przez 
Tang Cju-u. 

- Nie ma czym się przechwalać. Siła liczebna Armii Samoobrony liczona 
jest w dziesiątkach tysięcy. Jeśliby nie mogła zdobyć obwarowanego miasta, 
to czym miałaby uzasadniać swoją egzystencję? 

Komendant Ryang Se Bong zapoznał mnie następnie ze wszystkimi 
szczegółami oblężenia miasta Tunghua. 

W takiej atmosferze zakończyła się nasza rozmowa. Przenocowałem u 
niego. Dotychczas nie powiedziałem mu nic o celu naszego przybycia, z kolei 
on - nie domagał się ode mnie wyjaśnienia tego. I to właśnie wywołało we 
mnie swego rodzaju niepokój - dlaczego Ryang nie zapytał mnie o cel 
naszego pochodu? Jednak serdeczne przyjęcie, jakie mi zgotował i 
nacechowany szczerością jego stosunek do mnie, jeszcze bardziej umocniły 
mnie w niezmiennym przekonaniu, że negocjacje zakończą się pomyślnie. 

Po śniadaniu, następnego dnia rozmawialiśmy już z prawdziwą powagą. 
Ryang Se Bong przełamał pierwsze lody: 
- Jak ci wiadomo, w chwili obecnej Mandżuria - to wielkie siedlisko 

szerszeni, które nazlatywały się tu zewsząd, chcąc użądlić nieproszonych 
gości, zwanych Japończykami. Tang Cju-u, Li Chun-jun, Su Yuan-yan, Sun 
Siu-yan, Wang Feng-ga, Deng Tie-me oraz Wang Tong-xuen - wszyscy oni, 
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jak powiadam, to szerszenie z Dunbjandao. A ile takich szerszeni zleci się tu 
jeszcze ze wschodniej i północnej Mandżurii?! Myślę, że jeśli w tej 
atmosferze zjednoczymy swoje siły i będziemy dzielnie walczyć, to możemy 
zwyciężyć. Co o tym sądzisz, komendancie? 

Jego słowa zbieżne były z celami naszej ekspedycji. Z własnej inicjatywy 
wyraził on pragnienie prowadzenia wspólnych operacji i byłem mu za to 
wdzięczny. 

Podziwiałem jego szeroką wizję, z jaką przedstawił panoramę ruchu 
niepodległości z punktu widzenia narodowego i z satysfakcją 
zaakceptowałem jego propozycję. 

- Zaproponowaliście jednoczyć siły w walce. Zgadzam się z tym. 
Przybyliśmy właśnie do was, aby przedyskutować tę sprawę. Jeśli oddziały 
zbrojne Koreańczyków zjednoczą swoje siły i jeśli tak samo postąpią 
Chińczycy, jeśli wszyscy patrioci, narody dwóch krajów - Korei i Chin pójdą 
ręka w rękę, to - jak sądzę - zdołamy zwycięsko pokonać japoński 
imperializm. 

Ryang Se Bong powiedział, śmiejąc się: - Jeśli się zgadzasz, to 
podyskutujmy teraz poważnie o wszystkim. 

- Pozwólcie jednak coś powiedzieć. Ku naszemu nieszczęściu w łonie 
samego naszego narodu nie osiągnęliśmy jeszcze jedności, której wymaga 
obecna sytuacja. Nie ma tej jedności zarówno wśród komunistów, jak i wśród 
nacjonalistów. Nie ma również jedności między nacjonalistami a 
komunistami. Jak w takiej sytuacji możemy pokonać silnego wroga, jakim 
jest Japonia. - zapytałem. 

- Przyczyną tego jest przede wszystkim błędna polityka, jaką prowadzą 
koła lewicowe. Ty także jesteś człowiekiem lewicy, dlatego, jak sądzę, masz 
jasny obraz złożonego stanu spraw. Ponieważ przystąpili do walki zbyt 
gwałtownie, utracili serca narodu. Zaczęli wywoływać konflikty na tle 
podatków dzierżawnych, przekształcając chłopów w swego rodzaju despotów. 
Pod hasłami jakiegoś tam "czerwonego maja" rozprawiają się z obszarnikami. 
Nic więc dziwnego, że Chińczycy z lekceważeniem odnoszą się do 
Koreańczyków, mówiąc obrazowo jak byk do koguta. Jest to wyłącznie wina 
ludzi zaangażowanych w ruchu komunistycznym. 

Uwagi takie można było usłyszeć z ust tych, którzy wyrażali odrazę 
wobec każdej formy przemocy, stosowanej przez komunistów. Nie uważałem 
jednak, że mówił tak, ponieważ był wrogo nastawiony do robotników i 
chłopów i że sympatyzował ze sferami obszarnictwa, czy z kapitalistami. 
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Zanim przystąpił do ruchu niepodległościowego, był biednym wieśniakiem, 
który miał już wiele ciężkich doświadczeń za sobą. Był chłopem, żyjącym z 
dzierżawy, bliskim pozycji niewolnika z powodu ciągłego zadłużenia. Z 
końcem każdego roku nachodzili go i napastowali obszarnicy, domagając się 
uregulowania długów. Był typowym potomkiem biednych chłopów, któremu 
udało się w jakiś cudowny sposób przeżyć okresy głodu na rzadkich zupkach, 
gotowanych na prosie, zmieszanym z suszoną rzodkwią. 

Wydawało mi się, że mój współrozmówca potępia stosowane przez 
komunistów formy walki przy użyciu przemocy, nie dlatego, że występuje on 
przeciwko samemu ideałowi komunizmu i że popiera jego antytezę w postaci 
kapitalizmu. On nie był przeciwnikiem ideału komunizmu, jako takiego. On 
raczej szydził z niektórych form działania tego ruchu i potępiał sposoby walki, 
stosowane przez niektóre odosobnione grupy komunistów. Jednak podejście 
do tych metod nie mogło w sposób automatyczny prowadzić do negatywnego 
pojmowania ideału komunizmu i wpływać na stosunek wobec niego. 
Lewackie błędy komunistów wcześniejszego okresu, do wystąpienia jakich 
dopuścili oni w kierownictwie masowego ruchu, pociągnęły za sobą - na 
nieszczęście - zgubne następstwa - wydarły ze świadomości wielu ludzi 
przywiązanie do komunizmu, który wcześniej już pozyskał sobie w nich 
szczerą sympatię, jako nowy prąd ideologiczny. I w rozmowie z 
komendantem Ryangiem odczułem aż do szpiku kości, jak wiele zgubnych 
następstw spowodowały błędy, których dopuściło się stare pokolenie 
komunistów na mandżurskiej ziemi. 

Przyznałem, że niektórzy komuniści dopuścili się braku rozwagi, 
dopuszczając się błędów lewactwa w toku masowej walki. Uważałem jednak, 
że jest rzeczą konieczną skorygowanie stronniczego spojrzenia Ryang Se 
Bonga na złożony obraz sprawy, w wyniku czego przedstawia on masową 
walkę w całości, jako działalność szkodliwą, która doprowadziła do 
zburzenia jedności narodowej. 

Powiedziałem: 
- Jak już to powiedzieliście, jest faktem, że czołowe osobistości z 

Komunistycznej Partii Korei dopuściły do wystąpienia dewiacji w 
prowadzeniu walk klasowych. Szczerze mówiąc, my również wycierpieliśmy 
wiele z powodu ich niewybaczalnie nierozsądnych aktów lewactwa. W 
rezultacie tego, Koreańczycy - jak wiecie - uchodzili za sługusów Japonii. 
Wszelako myślę, iż jest rzeczą nieuniknioną to, że chłopi występują 
przeciwko obszarnikom. Jak sami wiecie, bo wiele lat przepracowaliście na 
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roli, ile jesienią każdego roku zabiera sobie obszarnik, a ile dostają chłopi. 
Ponieważ obszarnik zabiera wszystko, a chłopi nie wiedzą, jak związać 
koniec z końcem, aby przeżyć, dlatego - w imię przeżycia - podnoszą bunty 
na tle wysokości opłat dzierżawnych. Czy więc można tak ogólnikowo 
potępiać to wszystko? 

Nie było z jego strony żadnej reakcji na moje słowa. Może nie spodobała 
mu się wyrażona przeze mnie nieuchronność masowej walki, a może uznał on 
moje poglądy za słuszne. 

Tego samego dnia Armia Niepodległości urządziła spotkanie powitalne 
na cześć Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. W śród ludzi, 
należących do Armii Niepodległości, było wielu młodych, którzy znajdowali 
się w kręgu wpływów komunistycznych ze strony członków Związku na 
rzecz Obalenia Imperializmu oraz pracowników politycznych, skierowanych 
przez nas z Liuhe i Singjang. Spotkanie powitalne odbywało się w wielkim 
stylu i w entuzjatycznej atmosferze. Urządzono je pod auspicjami 
wspomnianych młodych ludzi. Wzięło w nim udział wielu Koreańczyków, 
mieszkańców Tunghua, miasta stolicy powiatu. 

Gospodarze i goście występowali kolejno z przemówieniami i pieśniami. 
W toku spotkania ujawniły się z całą wyrazistością różnice między 
charakterem ludzi, należących do armii partyzanckiej i tych, którzy byli 
członkami Armii Niepodległości. Ludzie z Armii Niepodległości podziwiali 
partyzantów za ich nie skrępowany, prosty charakter, skromność, optymizm, 
stałość i wigor, podobnie jak za wzorowy porządek panujący w ich jednostce. 
Najbardziej zazdrościli pieśni rewolucyjnych, jakie śpiewali nasi ludzie, a 
także karabinów "model38". 

Niektórzy ludzie z Armii Niepodległości byli zaintrygowani i mówili: - W 
jaki sposób udało się wam stworzyć nagle tak silną armię?, a inni zapytywali: 
- Mamy nadzieję, że osiągniemy porozumienie w sprawie prowadzenia 
wspólnych operacji z wami. Jakie są wyniki rozmów z komendantem Ryang 
Se Bongiem? 

Tego dnia komendant Ryang złożył wizytę Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej, mówiąc że chce zobaczyć armię Song Dżu. Nasi 
żołnierze powitali go serdecznie, z aplauzem oddali mu honory wojskowe. 
Ale komendant Ryang wygłosił z tej okazji mowę, nacechowaną 
antykomunizmem, w wyniku tego powitalna atmosfera przekształciła się w 
atmosferą wrogości. 

Powiedział on: 
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- Aby wywalczyć zwycięsko niepodległość Korei trzeba przede 
wszystkim powstrzymywać się od działań, które przynoszą korzyści wrogowi. 
Niestety, partia komunistyczna działa obecnie na korzyść wroga. Zachęca 
robotników, aby walczyli z kapitalistami w fabrykach, organizuje chłopów 
przeciwko obszarnikom na wsi i, propagując równouprawnienie między 
kobietą i mężczyzną, doprowadza do antagonizmów między żonami a ich 
mężami i do rozbicia rodzin. Komuniści sieją ziarna niezgody wewnątrz 
narodu i tworzą bariery nieufności między narodami, domagając się 
wywłaszczeń. 

Przemówienie Ryanga oburzyło wszystkich moich towarzyszy. Czha 
Gwang Su z pobladłym licem spoglądał z oburzeniem na mówcę. 
Niezadowolony z przemówienia Ryanga byłem również ja. Przemówienie to 
przeniknięte było na wskroś czadem antykomunizmu. Dlaczego wygłosił on 
takie przemówienie? Dla mnie było to czymś niepojętym. 

Zwróciłem się do Komendanta Ryang Se Bonga: 
- My takich rzeczy, które przynoszą korzyści wrogowi, nie robimy. 

Walczymy o wyzwolenie narodu koreańskiego i w interesie ludzi pracy. Aby 
osiągnąć niezawisłość Korei, ośrodkiem wszelkich wystąpień powinni być 
robotnicy, chłopi, masy pracujące. Działając jedynie po dawnemu, tylko 
metodami zuchwałych śmiałków, wspaniałych bohaterów, nie zrealizujemy 
naszych celów. 

Kiedy kończyłem, moi towarzysze zaczęli jednomyślnie atakować 
Kukminbu. 

- Ugrupowanie Kukminbu rozkazało zamordować sześciu młodych 
patriotów w Wancynmunie. Powiedzcie, czy to nie służyło interesom wroga? 
Jak może grupa Kukminbu ośmielać się w tak okrutny sposób nas traktować, 
pod pretekstem, iż jakoby pomagamy wrogowi - i to natychmiast po tym, jak 
sama dopuściła się tak wielkiej zbrodni wobec narodu? 

Obrażony tym, Ryang Se Bong zaczął rzucać na nas oszczerstwa. 
Zapędził się tak daleko w swych atakach na nas, że odstąpił od wszelkich 

zasad kurtuazji, co wprawiło mnie w zdumienie. Sposób, w jaki zaczął nas 
gromić, przekraczając granice rozsądku, wydawał mi się w jakiś 
niewytłumaczalny sposób dziwny. Zastanawiałem się, czy wypowiedziane 
przez nas kilka słów zraniły jego godność, czy może ktoś, nie wykazujący 
entuzjazmu do prowadzenia wspólnych operacji, podszepnął mu coś złego 
przeciwko nam? Tak, czy owak, musiała być jakaś przyczyna, że poczuł się 
tak obrażony. 
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Mówiłem więc z wytrwałą cierpliwością do niego: 
- Dlaczego pan się tak obraził? Kim jesteśmy, dowiedzie tego czas. Po to, 

żeby poznać się wzajemnie potrzebne są nam - jak myślę - bardziej bliskie 
kontakty między waszą jednostką, a naszym partyzanckim oddziałem. 

Na moje słowa nie było żadnej odpowiedzi komendanta Ryanga. 
Czad komunizmu musiał osiąść w nim tak mocno, że pozbyć się go było 

niełatwo. Jeśli jednak nie zaprzestanie się cierpliwego przekonywania, to - 
być może - uda się zmienić jego błędne poglądy. - Z taką smutną nadzieją i 
wiarą powróciłem do domu, w którym przyszło mi nocować. 

Jeśli niewiarę wobec innego człowieka uznać można za swego rodzaju 
symptom szowinizmu, to zaufanie wobec człowieka jest najwspanialszym 
przejawem humanizmu. Dla patriotów tego kraju, którego ziemia stała się 
tragiczną ofiarą agresji i grabieży, najwyższą formą humanizmu jawi się 
osiągnięcie jedności narodowej i wyzwolenie rodziców, braci, sióstr, 
wszystkich współrodaków - wspólnymi siłami całego narodu. Tak wtedy 
myślałem. 

Przecież w tym właśnie celu przyszedłem do Ryang Se Bonga na czele 
jednostki, która narodziła się zaledwie miesiąc wcześniej. 

Owego dnia, w którym doszło do zerwania naszych rokowań, 
otrzymaliśmy informację: Armia Niepodległości przygotowuje spisek, 
mający na celu rozbrojenie naszego oddziału. Powiedział nam o tym członek 
naszej organizacji, który działał w Tunghua. 

Nie chciało się nam wierzyć, że sam komendant Ryang Se Bong planuje 
taki spisek. Na wszelki jednak wypadek błyskawicznie wycofaliśmy się z 
Tunghua. 

W takich oto okolicznościach rozstałem się również z moim 
nauczycielem, Liu Ben-cao. 

Ludzie Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej byli w ponurych 
nastrojach, gdy opuszczali Tunghua, aby uniknąć konfliktu z Armią 
Niepodległości, po fiasku rokowań w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego wspólnych operacji przeciwko Japonii, co było sprawą nie 
cierpiącą zwłoki. Czha Gwang Su w milczeniu i ciężkim krokiem posuwał się 
naprzód na końcu kolumny, w ciszy zaglądając do swego notatnika, w 
którym rozpracowana była cała marszruta pochodu. 

- Towarzyszu Gwang Su, dlaczego jesteście dziś taki posępny i gniewny? 
- zapytałem go umyślnie z uśmiechem, zgadując doskonale, jakie nurtują go 
uczucia. 
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Schował swój notatnik do kieszeni i odpowiedział ze złością: - Czyż 
mogę się w takiej chwili cieszyć? Mówiąc szczerze, ogarnęła mnie furia. 
Przebyliśmy przeszło tysiąc li w pośpiechu, krwawiąc, ale nic się nie udało! 

- Dlaczego wy, towarzyszu szefie sztabu, oceniacie te negocjacje z Armią 
Niepodległości jedynie tylko w kategoriach niepowodzenia? 

- A więc były one sukcesem, a nie błędem? W każdym razie komendant 
Ryang nie zamierzał z nami prowadzić negocjacji w sprawie wspólnych 
operacji, lecz żeby nas rozbroić. Chyba jasne!? 

- Wy, szefie sztabu, widzieliście tylko wyraz twarzy ludzi ze sfer 
kierowniczych Armii. Twarzy żołnierzy nie dojrzeliście. Jak oni się 
zachwycali, jak oni zazdrościli nam, partyzantom?! Powiedziałbym, że ma to 
większe znaczenie, niż wersja o rozbrojeniu. Sprawą zasadniczą jest - nie to, 
jaki był wyraz twarzy osób z kierownictwa, lecz podejście, jakie manifestują 
ludzie z niższych eszelonów - zwykli żołnierze. W tym właśnie upatruję 
przyszłość naszej współpracy. 

Chociaż powiedziałem to, jednak nie miałem zbyt wielkiego przekonania 
co do możliwości przyszłego aliansu. Wyraziłem jedynie pewien rodzaj 
moich osobistych przeczuć i nadziei. 

Przeżywałem to wszystko z ciężkim sercem. Zadręczała mnie myśl, 
dlaczego między ludźmi różnych krajów, na przykład między komendantem 
Ryang Se Bongiem a Tang Cju-u i między komendantem Yu a nami, którzy 
są różnej narodowości, możliwa jest współpraca, natomiast tak trudno 
nawiązać wzajemną współpracę ludziom tego samego narodu, to znaczy 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i Armii Niepodległości? Czy 
współpraca z komendantem Ryangiem jest niemożliwa? 

A tak naprawdę, czy Armia Niepodległości przygotowywała spisek, 
którego celem miało być rozbrojenie nas, czy nie? Przez długi czas 
pozostawało to dla mnie sprawą nie znaną, jak wielkość niewiadoma w 
matematyce. Uznałem prawdziwość uzyskanych informacji tylko dlatego, że 
dostarczył je pracownik naszego podziemia. Ale jednocześnie odczuwałem 
jakieś wewnętrzne pragnienie, aby okazała się ona bezpodstawna. Niechby 
nawet była uzasadniona, jednak, mimo to, nie dostrzegałem w sobie nawet 
cienia chęci czepiania się komendanta Ryanga. Ludzkie myślenie też ma 
swoje ograniczenia i trzeba wiele czasu i doświadczenia, aby je prze-
zwyciężyć. Dlatego, kiedy opuściliśmy Tunghua, nie śpieszyłem sięw 
dochodzeniu do ostatecznych konkluzji, jakoby współpraca z Armią 
Niepodległości była niemożliwa. 
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Żywiłem raczej nadzieję, że komendant Ryang zrozumie nasze 
prawdziwe intencje i przyjdzie czas, kiedy otworzy drzwi do współpracy. 
Patriotyzm, mówiąc obrazowo podobny jest do strumienia rzeki czy potoku, 
które wpadają do morza. 

Od tego czasu minęło wiele lat. Komendant Armii Niepodległości Czwe 
Yun Gu, który przeszedł ze swoim oddziałem na stronę Koreańskiej Ludowej 
Armii Rewolucyjnej, z zadumą i smutkiem wspominał ze mną zdarzenia z 
lata 1932 roku. Zgodnie z wyrażonym, przezeń poglądem, to nie komendant 
Ryang Se Bong, lecz podległy mu oficer sztabowy montował spisek, mający 
na celu rozbrojenie Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. 
Komendant Ryang chciał wyrazić zgodę na współpracę z Antyjapońską 
Ludową Armią Partyzancką, ale wspomniany oficer sztabowy, posługując się 
orężem antykomunizmu i oszczerstw, rzucanych na nas, uknuł wraz ze 
swoimi zausznikami spisek, zmierzający do rozbrojenia nas. 

Uwagi Czwe Yun Gu całkowicie rozwiały nasze podejrzenia co do 
Komendanta Ryanga. W rzeczywistości, komendant Ryang ubolewał, że 
zostały zerwane stosunki z nami i nie miał nic wspólnego z tym spiskiem. 
Kiedy to usłyszałem, zrobiło mi się na sercu lżej. Uradowało mnie zwłaszcza 
to, że raz jeszcze mogę się utwierdzić w przekonaniu, iż on - nie pozostający 
już wśród żywych - był człowiekiem nieposzlakowanym, rzetelnym patriotą, 
że nie splamił się podeptaniem swego moralnego obowiązku. Nie może być 
nic bardziej radosnego i przyjemnego, niż świadomość, że człowiek, którego 
wcześniej wysoko ceniliśmy za jego wspaniałe zalety, pozostaje niezmiennie, 
nawet po upływie dziesiątków lat, tą samą, nieskalaną żadnym piętnem 
postacią, której wizerunek pielęgnowaliśmy zawsze w naszych myślach, jako 
kryształowo czysty. 

Błąd komendanta Ryanga polegał na tym, że nie potrafił on dostrzec 
intryg w swoim otoczeniu. Był człowiekiem sprawiedliwym, niezłomnym, 
ale jednocześnie nie zauważał, że, dosłownie pod jego nosem, pracownik 
sztabu spiskował, budując przeszkody na drodze współpracy z nami. I jeszcze 
jedna sprawa: kiedy ów człowiek w sposób złośliwy rzucał oszczerstwa na 
komunistów, Ryang nie zdołał przeniknąć istoty jego wnętrza, nie zajrzał do 
duszy tego nikczemnika. Niestety, sam komendant wkrótce w wyniku 
oszukańczych intryg, którymi oplątali go przeciwnicy - zginął. 

Ryang Se Bong przeorientował swe poglądy, przechodząc z pozycji 
antykomunizmu na pozycje koalicji z komunizmem, dopiero w ostatnim 
okresie swego życia. W owym czasie sytuacja w Armii Niepodległości 
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skomplikowała się. Z jednej strony, szerzyło się szkodnictwo, będące 
następstwem penetracji szpiegowskiej wroga i działalności w jej szeregach 
przekupionych przezeń popleczników, rosła też liczba dezerterów i innych 
rozmaitych zacofanych elementów, zbiegających z Armii. Z drugiej strony, 
coraz donośniej rozbrzmiewały głosy, wskazujące na potrzebę współpracy z 
komunistami. 

Komendant Ryang nie mógł dłużej ignorować komunistów. Uznał, że 
nastały nowe, burzliwe czasy, kiedy w rewolucji w dwóch krajach, w Korei i 
w Chinach, komuniści stali się główną siłą, rozstrzygającą o wszystkich 
sprawach. Dokonał więc obiektywnej, ale surowej oceny swego stosunku do 
komunizmu i - wreszcie zdecydował, że trzeba z nim zawrzeć koalicję. 

Niedostateczne rozumienie komunizmu i nieuświadomiona wrogość do 
niego nie pozwalały Ryangowi wcześniej podjąć decyzji pójścia na 
współpracę z nami. A jednak ten człowiek, mimo wszystko, poszedł naprzód, 
okazał się zdolny do przeorientowania swych poglądów i zaakceptował 
potrzebę koalicji z komunizmem. Było to wydarzeniem szczególnym, nie 
tylko w życiu samego Ryanga, ale w historii walki Armii Niepodległości. 
Porzucił on sztandar antykomunizmu i wybrał koalicję z komunistami. Fakt 
ten potwierdza - naszym zdaniem - również zaakceptowanie przezeń 
wspólnych działań Jan Dżing-ju. Miał on także zamiar podjąć współpracę z 
nami. 

Imperialiści japońscy najbardziej obawiali się tego, że wojska Ryang Se 
Bonga działać będą ręka w rękę z nami. Współpraca Koreańskiej Ludowej 
Armii Rewolucyjnej i Armii Niepodległości oznaczałaby jedność wojskowo-
polityczną komunistów i nacjonalistów w ruchu narodowo-wyzwoleńczym 
Korei. Zdawali sobie sprawę, że stanowiłoby to największe dla nich 
zagrożenie. 

Japońska żandarmeria, policja i służby specjalne zaplanowały z 
premedytacją spisek, mający na celu zamordowanie Ryang Se Bonga. Miało 
ono doprowadzić do całkowitego rozkładu wewnętrznego Armii 
Niepodległości. Do intrygi tej wprzęgnięte zostały także żandarmeria w 
Mukdenie i służby Agencji Fukushima, podległe gubernatorowi generalnemu 
w Korei. Do akcji nieustannego śledzenia Ryang Se Bonga włączyły się 
"oddziały partyzanckie tajnych służb Kwantuńskiej Armii w Dunbiando". 

Ponad l 00 tysięcy won ów - jak mówiono - przeznaczone zostało na tajny 
fundusz, mający sfinansować całą oparację zamordowania Ryang Se Bonga. 
Do operacji wciągnięci zostali tajni agenci w Sincjangu, wśród nich znalazł 
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się Pak Chang Hae. 
Za pomocą perfidnych intryg postanowiono wciągnąć Ryang Se Bonga w 

potrzask. Do spisku zaangażowano dodatkowo zdrajcę, niejakiego Wanga, 
którego, jakoby, łączyły jakieś stare kontakty z Ryangiem i który miał się 
kiedyś okazać "pomocny" dla Armii Niepodległości. Pewnego razu zdrajca, 
przypochlebiając się Ryang Se Bongowi, oznajmił mu, że Chińska Armia 
Antyjapońska chciałaby doprowadzić do spotkania z nim w celu udzielenia 
pomocy Armii Niepodległości. Ryang Se Bong, zapominając o rozsądku, 
uległ oszukańczym zapewnieniom i udał się z Wangiem do Dalazi, gdzie 
mieli oczekiwać ludzie z Chińskiej Armii Antyjapońskiej. 

Niespodziewanie jednak, w drodze na miejsce spotkania, Wang 
wyciągnął pistolet i zawołał: - Nie jestem już tym wczorajszym Wang Ming-
fanem. Poddaj się Japończykom, jeśli chcesz pozostać przy życiu! 

Kiedy komendant sięgnął po własną broń i krzyknął na Wanga, było już 
za późno! Wrogowie, którzy skrywali się w zasadzce wśród łanów gaolianu, 
salwami zastrzelili go. 

Jak pisał w swym eseju, Czwe Ił Chon, rada Pak Je Sanga, że "lepiej 
przyjąć nawet najcięższą karę, jaką nałoży Kerima (Korea), niż wziąć posadę 
i nagrodę od króla samurajów", ożywiała ducha zmarłego komendanta Ryang 
Se Bonga. Duch ten napełniał panicznym strachem serca wrogów. 

Myślę niekiedy, że jeśli obrałby on drogę aliansu z komunizmem, jego 
losy mogłyby się ułożyć całkiem inaczej. Oczywiście, jest to myśl człowieka, 
który odczuwa żal po jego śmierci. 

- Umieram, i nie będę już mógł walczyć z Japończykami. Ale wy, 
pozostajecie jeszcze wśród żywych, i musicie udać się do komendanta Kim Ir 
Sena. Jest to jedyna droga, wiodąca ku życiu. 

Pozostawiając taki testament swym współpracownikom, komendant 
Ryang, zamknął oczy. Była to deklaracja współpracy z komunistami, wydana, 
w chwili śmierci, przez patriotę, który odrzucił bariery antykomunizmu. 

Reagując na tę deklarację przeszło 300 ludzi z Armii Niepodległośc, 
którzy witali nas na ulicach Tunghua, zjawiło się na Górze Pektu, prowadzeni 
przez komendanta Czwe Yun Gu w cztery lata później. Postanowili 
przyłączyć się do Koreańskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej. Spotkałem się z 
nimi w H uadianie. 

Koreańczycy z powiatu Huaninhyon pochowali szczątki komendanta 
Ryanga w grobie, na miejscu zrównanym z ziemią specjalnie bez usypywania 
pagórka nagrobnego, po to, żeby wrogowie nie mogli znaleźć jego ciała. 
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Ale policja i oddziały japońskiego wojska odnalazły je, odkopały i 
odrąbały głowę komendanta Ryanga. Zawisła ona na ulicy w Tunghua. 

Osierocona przez komendanta Ryanga rodzina, była bardzo źle 
traktowana przez japońskie władze. Oddziały wrogiego wojska i policji wciąż 
ją prześladowały, do tego stopnia, że zmuszona była zmienić nazwisko Ryang 
na Kim i wtedy mogła wieść życie w całkowitym odosobnieniu, w zapadłej 
wiosce, w powiecie Huaninhyon, oddalonej od kolei żelaznej przeszło tysiąc 
li. 

Po wyzwoleniu, wysłałem ludzi do Południowej Mandżurii w celu 
odszukania rodziny Ryanga i sprowadzenia jej do kraju ojczystego. Powróciła 
jego żona - Yun Dże Sun wraz z jego synem, córką i jej mężem. 

- Utraciliście męża, droga Yun Dże Sun, byliście prześladowani przez 
oddziały japońskiego wojska i policji przeżyliście ciężkie czasy. - kiedy tymi 
słowami powitałem ją, zaczęła płakać i ogarnęło ją ogromne wzruszenie. 

- Panie Wodzu, teraz, gdy widzę wasze oblicze, czuję się tak, jakby na 
zawsze odeszły ode mnie wszelkie zmartwienia i żałosne wspomnienia. Być 
zmuszoną do nieustannej tułaczki z miejsca na miejsce, nie jest tak wielkim 
kłopotem, w porównaniu z tym, co wy musieliście dokonać, żeby walczyć, 
zwyciężyć i przegnać japońskich samurajów... 

- Ja zawsze zajęty byłem wojennymi trudami. Nie mogłem wam przesłać 
choćby najkrótszej wiadomości o sobie, za co doznaję teraz wobec was 
poczucia winy. 

- Winni - to my jesteśmy, Wodzu. Chociaż żyliśmy, w głębokiej głuszy 
górskiej, ale słyszeliśmy o was. Słuchałam o was, a w duszy utyskiwałam na 
nieżyjącego męża: Ty, ukochany, kości swe złożyłeś na obczyźnie, nie 
poszedłeś za naszym wodzem!... 

- Przecież komendant Ryang walczył, jak bohater do ostatnich chwil 
swego życia… 

Jego syna, Ryang Ui Dżuna posłałem do Szkoły Rewolucyjnej w 
Mangyongde. 

Kim Ou, który odwiedził tę szkołę z okazji wspólnej konferencji 
przedstawicieli Północy i Południa, jaka odbyła się w kwietniu 1948 roku, nie 
mógł się wydziwiać, że spotkał tam syna dawnego komendanta Ryanga. 

- Nie wyobrażałem nawet sobie, że studiuje tu również syn komendanta 
Armii Niepodległości. Przecież na tej uczelni władze Korei Północnej 
kształcą tylko dzieci partyzantów! 

- Tutaj - odpowiedziałem mu - uczą się nie tylko dzieci partyzantów, ale 
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także dzieci innych poległych patriotów, tych, którzy działali wewnątrz kraju, 
w związkach zawodowych, związkach chłopskich. Nie ma u nas 
dyskryminacji wobec poległych patriotów, bojowników za Ojczyznę. Nie jest 
ważne, do jakiego ugrupowania należeli. 

- Uczelnia ta - to, moim zdaniem prawdziwy symbol konsolidacji 
narodowej! - ze wzruszeniem zawołał Kim Ou. 

Po ukończeniu uczelni, Ryang Ui Dżun został pracownikiem politycznym 
w jednostce lotnictwa wojskowego. Po wojnie – ku wielkiemu żalowi - zginął 
w katastrofie lotniczej. 

Po otrzymaniu tej zasmucającej wiadomości, bardzo się zmartwiłem. 
Pomyślałem jednocześnie, iż na nim kończyła się ciągłość rodowa 
komendanta Ryanga. 

Na szczęście okazało się, że Ryang Ui Dżun jednak pozostawił po sobie 
syna - Ryang Chol Su. Niestety, jak się okazało, chłopiec dotknięty był 
paraliżem dziecięcym. Partia postanowiła, aby się kształcił, najpierw w 
szkole podstawowej, potem w pełnej szkole średniej i na wyższej uczelni. 
Troszczyła się o to, by przebył on tak, jak inni zdrowi chłopcy, cały 14-letni 
proces kształcenia. Przez cztery lata studiował na Uniwersytecie imienia Kim 
Ir Sena. Przez cały ten okres przyjaciele odwozili go codziennie na wózku na 
kółkach do klasy i z klasy na XVII piętrze gmachu Uniwersytetu. W ten 
sposób szacunek drugiej i trzeciej generacji młodych, wobec dawnych pat-
riotów, manifestowany był w miłości i przyjaźni, jaką otoczony był dotknięty 
chorobą paraliżu dziecięcego wnuk męczennika. Obecnie Ryang Chol Su, 
jako zasłużony pisarz Republiki, tworzy swoje dzieła literackie w łóżku. 

Doczekał się dwóch synów i jednej córki. Są więc jego dzieci 
prawnukami komendanta Ryang Se Bonga. Podczas jesiennego święta 
plonów czhusok, razem z rodzicami udają się na grób swego przodka, który 
spoczął na Cmentarzu Patriotów. Nieznane im są jeszcze w pełni przeżycia, 
jakich doświadczył za życia ich pradziadek. 

Pragnąłbym, żeby ramion tych maleńkich jeszcze głuptasków w 
przyszłości nigdy już nie ugniatał straszliwy ciężar, opatrzony etykietą: 
antykomunizm czy koalicja z komunistami. 

 

5. W imię ideału konsolidacji 
 
Oddział nasz przyśpieszył swój marsz do Liuhe. 
Powiat Liuhe, podobnie jak Sincjang, Tunghua, Huadian i Panshi znany 
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był szeroko, jako ważna baza operacyjna koreańskiego ruchu 
niepodległościowego w Południowej Mandżurii. Wielu bojowników młodego 
pokolenia, którzy wykazywali zafascynowanie komunizmem, na równi z 
bojownikami ruchu niepodległościowego poprzedniej generacji, prowadziło 
prace operacyjne w tym regionie. Szkoła Ćwiczeń w Sinhungu, która zyskała 
sobie sławę pierwszej Akademii Wojskowej w dziejach niepodległościowego 
ruchu Korei, mieściła się w Hanihe, w powiecie Liuhe Południowej 
Mandżurii. 

Postanowiliśmy wybrać Liuhe, jeden z punktów etapowych naszego 
marszu, jako miejscowość docelową, w której mieliśmy zamiar rozwinąć 
aktywną działalność w szerokich masach tego regionu, aby uczynić zeń bazę 
dla Antyjapońskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej. Nie tylko w Liuhe, ale 
również w Samyuanpu, Guszanci, Heryongu, w Mengjiangu i w innych 
rejonach, położonych na trasie powrotnego marszu do Antu, zdecydowaliśmy 
się rozwijać - równo legle do pracy w dziedzinie wychowania rewolucyjnego 
mas – także energiczną działalność, której celem było poszerzenie liczebne 
oddziałów partyzanckiej armii. Ta sprawa była jednym z ważnych aspektów 
strategii działania podczas naszej kampanii w Południowej Mandżurii. 

W naszej drodze powrotnej zatrzymywaliśmy się w Samyuanpu, 
Guszanzi, Liuhe i w Heryongu, aby rozwijać pracę z tamtejszymi 
organizacjami rewolucyjnymi. 

Po incydencie 18 września organizacje rewolucyjne w tych rejonach były 
niemal doszczętnie rozbite w wyniku szalejącego białego terroru wroga. 
Większość organizacji, stworzonych w toku kilku lat wysiłkiem, potem i 
krwią komunistów nowego pokolenia, była albo rozbita całkowicie, albo 
zdziesiątkowana, znalazła się w rozsypce. Były także organizacje, których już 
nie dałoby się reaktywować: wszyscy ich członkowie zostali aresztowani, 
bądź zamordowani. 

W efekcie szkód, jakie wyrządził incydent 18 września, największe ofiary 
poniósł Heryong i jego okolice. W Heryongu urzędował konsulat japoński i w 
związku z tym, macki wroga sięgały tu głębiej i dalej, niż w innych 
miejscowościach. Wszędzie, dokąd trafialiśmy, spotkać można było ludzi, 
którzy poszukiwali nici, mogących ich doprowadzić do odbudowy kontaktów 
z organizacją. 

We wszystkich miejscowościach, w których zatrzymywaliśmy się, 
spotykałem się z członkami niższych instancji organizacji partyjnych, 
rozgałęzionych jeszcze od czasów pierwszych organizacji partyjnych, z 
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aktywem Komunistycznego Związku Młodzieży, Antyimperialistycznego 
Związku Młodzieży, z kierownictwem Związku Chłopskiego, 
Antyjapońskiego Towarzystwa Kobiet i Dziecięcych Ekspedycji. Po 
zapoznaniu się z ich działalnością, dyskutowałem z nimi nad zagadnieniami, 
które wysuwają się na czoło aktualnych zadań w rewolucji i w walce. W toku 
takich spotkań zauważyłem również szereg negatywnych zjawisk w ich 
nastroju i myśleniu, jakich skwitować milczeniem nie było można. 

Sprawa pierwsza - to defetyzm, który szybko zaczął się szerzyć wśród 
nich w związku z incydentem 18 września. 

Tendencja taka przejawiała się przede wszystkim w modelu myślenia 
fatalistycznego: Skoro Japonia zajęła Mąndżurię - to już koniec ze wszystkim. 
Poczucie beznadziejności wielu ludzi prowadziło do wniosku: Japonia 
zwyciężyła Rosję, największy pod względem terytorialnym kraj na świecie, 
rozgromiła Chiny dynastii Qing, a obecnie jej apetyty kierują się w stronę 
kadłubowego terytorium Wewnętrznych Chin, żeby go wchłonąć w ślad za 
Mandżurią. Nie wiadomo jeszcze, jak silne są wojska amerykańskie i 
angielskie, ale - jak się wydaje - również one nie są w stanie przeciwstawić 
się wojskom japońskim. Japonia ujarzmi niemal cały świat! W takiej sytuacji 
mieć nadzieję na niepodległość Korei, to tak, jak oczekiwać, że morze 
przyniesie nam pogodę. 

Iluzje, związane z armią japońską pojawiły się po wojnie japońsko-
chińskiej (1894-1895 - red.) i wojnie rosyjsko-japońskiej. Od tego czasu 
wszystko jeszcze bardziej uległo wyolbrzymieniu i rozprzestrzeniło się. 

Niektórzy ludzie myśleli nawet, że mówienie o możliwości zwyciężenia 
imperializmu japońskiego własnymi siłami narodu koreańskiego jest 
zwykłym pustosłowiem. Jeśli takie poglądy będą narastać, to można stoczyć 
się w przepaść defetyzmu: po co, niby, prowadzić rewolucję, przecież to 
wszystko jedno - w walce tej nie odniesiemy zwycięstwa. 

 Bez przezwyciężenia nastrojów defetystycznych było niemożliwe 
zespolenie narodu i mobilizowanie szerokich sił patriotycznych do rewolucji. 

Wybraliśmy spośród oficerów dobrze przygotowanych pod względem 
politycznym i praktycznym ludzi, których skierowaliśmy do pracy w gąszczu 
mas, aby prowadzili działalność wyjaśniającą istotę sprawy: Incydent 18 
września a perspektywy rewolucji koreańskiej. 

Z największym zainteresowaniem ludzie słuchali najnowszych 
wiadomości o anty japońskiej walce zbrojnej. Szczególnie ich zaciekawienie 
budziła sprawa rozmiarów Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i jej 
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pryncypia taktyczno-strategiczne. W swoim wystąpieniu powtórzyłem to, co 
wyraziłem w przemówieniu do ludności Liugafenfang i spotkało się to z 
aplauzem słuchaczy. 

Najbardziej przyciągającym uwagę i zarazem bardzo popularnym 
tematem naszych odczytów i rozmów była historia walk na pograniczu 
dwóch powiatów: Antu i Fuszunu. W świetle sukcesów wojennych Japonii, 
która za jednym zamachem zagarnęła olbrzymie obszary Mandżurii i 
sfabrykowała na poczekaniu państwo "Mandżukuo", nasze sukcesy, 
odniesione w efekcie rozgromienia jednej kompanii wroga, wydawały się być 
tak nieznaczne, iż w żaden sposób nie należałoby ich porównywać z tymi 
pierwszymi. A jednak publiczność z wielkim zainteresowaniem słuchała 
opowiadań, jak to w biały dzień, na drodze, rozbita została kompania wojsk 
japońskich. 

Wiadomości o sukcesach bojowych młodej Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej, która dopiero co powstała, dosłownie w tym samym 
czasie, gdy rozpoczynało się panowanie Japonii nad Mandżurią, robiły na 
ludziach ogromne wrażenie. 

Ludzie chcieli dowiedzieć się o tej bitwie wszystkiego, interesowali się 
najdrobniejszymi szczegółami, nawet tak konkretnymi, jak wygląd 
zewnętrzny żołnierzy wroga, gdy w panice ratowali się ucieczką, nie mogąc 
stawić czoła naszemu atakowi. Bez końca zasypywali nas pytaniami, aby 
znaleźć potwierdzenie różnych faktów. Niekiedy zmuszeni byliśmy dwu i 
trzykrotnie powtarzać niektóre opisy i szczegóły bitwy. 

Niezwykle żywy oddźwięk wśród ludzi, z jakim przyjmowano wyniki 
naszego boju na pograniczu dwóch powiatów: Antu i Fuszunu, utwierdziły 
mnie w przekonaniu, gdy starałem się zreasumować odniesione przeze mnie 
wrażenia z tych spotkań, iż jest ważne, aby pokazywać działania praktyczne, 
a nie ograniczać się tylko do słów. Chodzi o to, aby ukazywać moc armii 
partyzanckiej w czasie bojów i tym samym zasiewać w ludziach wiarę w 
możliwość odzyskania niepodległości kraju własnymi siłami naszego narodu. 

Drugie zagadnienie, jakie wyłaniało się z oceny nastrojów mas, 
sprowadzało się do tego, że w środowiskach wielu młodych chłopców 
zaczęła dominować - w związku z powołaniem do życia Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej - tendencja absolutyzowania tylko walki 
zbrojnej i niedoceniania podziemnej działalności rewolucyjnej. Odnosząc się 
z pewnym lekceważeniem do roli życia w organizacji, mawiali: w sytuacji 
gdy wróg zdąża do wytępienia nas wszelkimi sposobami, przy użyciu 
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czołgów, armat i samolotów, nie czas na przesiadywanie dniami i nocami na 
zebraniach, zajmowanie się oratorskimi popisami czy rozrzucanie ulotek. 
Należało chwytać za broń, aby unicestwić choćby jednego Japończyka. 
Działanie takie miałoby - jakoby - większy sens, niż prowadzenie pracy 
podziemnej. 

Nie byli świadomi oni tego, że walkę zbrojną prowadzą aktywiści 
wychowani w organizacjach i nie rozumieli, że bez odpowiedniego zaplecza, 
jakim jest rezerwuar sił, zwany organizacją, niemożliwe jest stworzenie 
oddziału zbrojnego, co więcej - nie można nawet powiększyć choćby 
gotowego już oddziału. I to, trzeba podkreślić, było wyrazem "dziecięcej 
choroby lewicowości", zrodzonej w efekcie incydentu 18 września. 

Znacznie łatwiejszą rzeczą było wyjaśnienie masom, że rezerwuarem 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej jest organizacja, że w 
oderwaniu od organizacji nie może być mowy o walce rewolucyjnej, a tym 
bardziej o jej kontynuowaniu, że - wreszcie - jeśli nie będą działać 
organizacje, oznaczać to będzie śmierć wielkiego organizmu, jakim jest 
rewolucja. Z uporem wyjaśnialiśmy im, że komuniści koreańscy mogli 
stworzyć w wielu rejonach Mandżurii oddziały Antyjapońskiej Ludowej 
Armii Partyzanckiej i rozpocząć zbrojny opór wyłącznie dzięki temu, że w 
ciągu minionych lat, owładnięte duchem rewolucyjnym masy prowadziły z 
powodzeniem pracę w organizacjach. 

Jeszcze jedno podobne zagadnienie, na jakie należało zwrócić uwagę, 
analizując nastroje mas ludności Południowej Mandżurii, to tendencja 
odpowiadania terrorem na terror, jakiej hołdowało ugrupowanie Kukminbu. 
W owym czasie reakcyjne siły Kukminbu nasilały w różnych rejonach 
Południowej Mandżurii akcje terrorystyczne nie tylko wobec komunistów, 
ale także wobec postępowych nacjonalistów, którzy usiłowali modyfikować 
pryncypia tego ruchu i być bardziej otwartymi na nowe prądy. 

Członkowie Komunistycznego Związku Młodzieży Korei i An-
tyimperialistycznego Związku Młodzieży w Liuhe i w jego okolicach 
oświadczyli, że należy w sposób bardziej zdecydowany stawiać opór 
prawicowej frakcji Kukminbu, która stosuje terror. Jednocześnie nie chcieli 
uznać naszej argumentacji, że szkodliwe jest odpowiadać terrorem na terror 
Kukminbu. Utrzymywali, że jeśli siłą nie zdławi się terroru i będzie się mu 
pobłażać, to jego zwolennicy poczytają to, jako rodzaj zachęty dla nich. 

Zmuszony byłem obszernie wyjaśniać, dlaczego odpowiadanie terrorem 
na terror jest rzeczą niesłuszną, dlaczego akty terroru są szaleństwem, 
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wyrządzającym sprawie rewolucji wielkie szkody. 
Mówiłem do nich w ten sposób: 
- Kukminbu zabija patriotów. Jest to, należy podkreślić, zbrodnia na 

wieki wieków nie do odpokutowania. Pozbawianie życia prawdziwych 
patriotów rękami ich rodaków, to tragedia nas wszystkich, na którą nie ma 
nawet komu się poskarżyć. Za zbrodnię tę ugrupowanie Kukminbu przeklęte 
zostanie na wieki wieków przez naród nasz i potomnych. Jest rzeczą 
oczywistą, że w całej pełni rozumiem wasze nastroje, towarzysze! 
Traktujecie Kukminbu, jako gang morderców i postanowiliście wywrzeć na 
nich swą zemstę. Ale zamiast sięgać po miecz odwetu, należy głębiej 
zastanowić się, dlaczego zdarzają się te nieszczęścia. Jeśli Kukminbu 
stoczyło się na dno prawicowego frakcjonizmu nacjonalistycznego, to jednak 
nie można wszystkich członków stawiać na jednej płaszczyźnie z nikczem-
nikami. Rzecz w tym, że imperialiści japońscy nasyłają do Kukminbu swoich 
agentów w celu przekształcenia go w ugrupowanie reakcyjne, prowadzą 
nieustanną krecią robotę, aby doprowadzić do jej rozkładu. Imperialiści 
japońscy, skupiają swą uwagę na grupie, reprezentującej nowatorską 
orientację. Grupa ta stanowi nową siłę w łonie Kukminbu. Wróg wspiera 
sprytnie rozdźwięki i rywalizacje w jej szeregach. Jeśli metodami terroru 
zniszczymy Kukminbu, to cieszyć się będą z tego imperialiści japońscy i 
będzie to dla nich korzystne. Dlatego powinniśmy izolować siedlisko reakcji 
- grupę kierowniczą Kukminbu, demaskować działających w niej agentów 
japońskiego imperializmu, wyciągać na światło dzienne prawdę o spisku 
wroga. Nie wolno nam zapominać, że rękojmią odrodzenia narodowego jest 
jedność. 

Wtedy dopiero chłopcy ze zrozumienim pokiwali głowami. 
Pomagając południowo-mandżurskim towarzyszom w przezwyciężaniu 

takich tendencji, postawiliśmy przed nimi zadanie niezwłocznego 
reaktywowania i doprowadzenia do porządku rozbitych organizacji 
rewolucyjnych i jeszcze większego zespolenia mas wokół nich. Ponadto 
zleciliśmy przygotowanie aktywistów i skierowanie ich do oddziałów 
zbrojnych, rozszerzanie liczebności organizacji partyjnej przez zaciąg 
młodych sprawdzonych już w praktycznej walce komunistów ze środowiska 
robotniczego i chłopskiego, aktywizowanie pracy z chińskimi oddziałami 
antyjapońskimi. 

W czasie naszego pobytu w Samyuanpu, Guszanzi, Liuhe i Heryongu, 
wielu młodych ludzi na ochotnika wstępowało do naszego oddziału. Można 
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to uznać za rezultat pracy politycznej, jaką prowadziliśmy w Południowej 
Mandżurii. 

W celu rozwiązania nabrzmiałych problemów wokół podniesienia na 
wyższy poziom ruchu rewolucyjnego w Liuhe, trzeba było wzmocnić rolę 
Czwe Chang Gola, oraz wysłanych do tego rejonu, innych członków 
pierwszej partyjnej organizacji i aktywistów Komunistycznego Związku 
Młodzieży. T o było przyczyną, że z takim uporem szukaliśmy miejsca 
pobytu Czwe Chan g Gola, z którym utraciliśmy kontakt w poprzednim roku. 
Jeśli udało by się nam spotkać z nim, to dało by to możliwość poważnego 
przedyskutowania sprawy udoskonalenia i podniesienia na wyższy poziom 
rewolucji w Południowej Mandżurii, stosownie do sytuacji, gdy jej okupacja 
przez imperialistów japońskich stała się rzeczywistością i gdy nastąpił 
początek walki zbrojnej. Byłaby to również okazja sprecyzowania kierunków 
jego dalszej pracy. Był przecież naszym przedstawicielem w Południowej 
Mandżurii. 

Liuhe stało się rejonem jego działalności w wyniku decyzji Związku na 
rzecz Obalenia Imperializmu. Z miejscowością tą był on w wieloraki sposób 
głęboko związany. Tu rozpoczynał swoją służbę w Armii Niepodległości, tu 
także uzyskał od Ryang Se Bonga rekomendację, kiedy wstępował na 
uczelnię "Hwasong Uisuk" . 

Po zamknięciu tej uczelni, powrócił do swojej kompanii i, służąc jako 
doradca w Armii Niepodległości, całą swą energię poświęcał ekspansji 
wpływów Związku na rzecz Obalenia Imperializmu w Liuhe i na ogromnym 
obszarze Południowej Mandżurii. W Liuhe brał udział w ataku na filię 
konsulatu japońskiego w powiatowym mieście - Jinchuanie. 

Gwałtowny wzrost szeregów Związku na rzecz Obalenia Imperializmu w 
Liuhe, Sincjane oraz w innych miejscach Południowej Mandżurii należy 
przypisać nie tylko niestrudzonym wysiłkom Kim Hyoka i Czha Gwang Su, 
ale także tytanicznej walce i niezwykłym talentom organizacyjnym Czwe 
Chan g Gola, którego należałoby nazwać prawdziwym gospodarzem tych 
rejonów. Czwe Chang Gol wstąpił do Armii Niepodległości, która była 
swego rodzaju zamkniętym obszarem dla nowej ideologii. Nigdy nie ukrywał 
faktu, że był komunistą, kiedy żył w tym środowisku. Przeciwnie, aktywnie 
działał na rzecz rozbudzenia postępowych nastrojów wśród żołnierzy Armii 
Niepodległości, starając się aby idee te przenikały do ich świadomości i, 
przekształcił ich w zwolenników komunizmu. Prowadził swą pracę z ludźmi 
w sposób niezwykle śmiały, na szeroką skalę. Nawet jego bezpośredni 
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przełożony - gdy Czwe zajęty był przez wiele miesięcy pracą polityczną w 
miejscach, odległych o 10 li od rejonu dyslokacji - przymykał na to oczy i nie 
składał przeciwko niemu meldunków do zwierzchnictwa. 

Liuhe znajdowało się pod silnymi wpływami nacjonalistyczno-
konserwatywnej frakcji, doświadczonej w antykomunistycznych intrygach. 
Zwolennicy frakcji Emelpha stworzyli w powiecie Panshi tzw. Towarzystwo 
Czuminchwe. Rywalizowali z nacjonalistycznymi organizacjami Południowej 
Mandżurii. Wewnątrz Armii Niepodległości, która stała w obliczu rozbicia na 
tle tarć między zwolennikami orientacji nowatorskiej i konserwatywnej, 
poszczególne jej osobistości, reprezentujące lewe skrzydło i zmierzające ku 
pozycjom socjalistycznym, w sojuszu z frakcjami Hwajopha i Sosanpha 
przygotowywały się do stworzenia organizacji jednolitego nacjonalistycznego 
frontu. 

Zwolennicy frakcji konserwatywnej, na czele z Hyon Muk Gwanem i Ko 
I Ho rozpętali na szeroką skalę reakcyjną ofensywę przeciwko tym, którzy 
wyrażali aspiracje i sympatie dla nowych prądów ideowych, głoszonych 
przez komunistów. 

W tej skomplikowanej sytuacji Czwe Chang Gol utworzył w Liuhe 
Antyimperialistyczny Związek Młodzieży, i sprawił, iż jego szeregi zaczęły 
się szybko i dynamicznie powiększać. 

Frakcjoniści usiłowali go zdyskredytować, utrzymując, jakoby 
Antyimperialistyczny Związek Młodzieży w Liuhe nie był tą właściwą 
organizacją młodzieży koreańskiej w Chinach. Jako wyłączną i jedyną 
organizację młodych Koreańczyków uznawali oni Federację Młodzieży 
Koreańskiej w Chinach. 

Frakcjoniści z Emelpha metodą infiltracji, nasyłając obce elementy do 
Antyimperialistycznego Związku Młodzieży w Liuhe, zmierzali do rozbicia 
go od wewnątrz. Rozpoczęli oni rekrutację dziesiątków młodych ludzi z 
Panshi, zgromadzili ich na zebraniu w Danigou celem zmontowania z nich 
terrorystycznej grupy, zwanej organizacją grubego kija. Kolejną prowokacją 
z ich strony były kierowane przez nich do policji fałszywe donosy, jakoby 
Armia Niepodległości spiskowała, knując plany wywołania zamieszek w 
Samyuanpu. Współdziałając ręka w rękę z policją, atakowali oni kadrowych 
działaczy Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. 

Czwe Chang Gol powstrzymał te haniebne działania i uchronił ich przed 
skutkami prowokacji. W odwecie za prowokacje frakcjonistów Czwe Chan g 
Gol nie uciekał się do drastycznych środków. Jako człowiek, ogólnie rzecz 
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biorąc, niezwykle wielkoduszny w podejściu do ludzi, również przy 
rozwiązywaniu zaistniałych problemów, pozostał sobą. Później spotkałem się 
z nim w Kałunie. Powiedział mi, że sam sobie się dziwił, iż udało mu się 
powstrzymać swe nerwy dzięki czemu nie dopuścił do otwarcia ognia, kiedy 
zobaczył, jak członkowie Antyimperialistycznego Związku Młodzieży, 
skatowani pałkami przez frakcjonistów, pluli krwią. 

Kiedy udawaliśmy się do Liuhe, nie było chyba kogoś drugiego, kto 
cieszyłby się z tego bardziej od Czha Gwang Su. Jak dziecko, nawet nie starał 
się ukryć radości, że liczy na to, iż spotka się z Czwe Chag Golem. Czha 
Gwang Su, podobnie jak Czwe Chang Gol, związany był z Liuhe. Kiedy 
Czwe, z pistoletem u boku, służył pod komendą Ryang Se Bonga, Czha uczył 
tam dzieci w szkole. Zaprzyjaźnili się ze sobą bardzo w owym czasie, jako 
towarzysze, podzielający te same ideowe poglądy. 

- Jestem dość wybredny w podejściu do ludzi, ale urokowi Czha uległem 
od pierwszej chwili, jak tylko go spotkałem. Robi wrażenie osobnika 
gwałtownego, ale co to za człowiek! W jego głowie siedzi chyba z dziesięciu 
Marksów! 

Pewnego razu, Czwe Chang Gol opowiadał pół żartem, pół serio o tym, 
jak zapamiętał ich pierwsze spotkanie: 

- Gdybym był dziewczyną - zakończył - nie zawahałbym się od razu 
wyjść za mąż za tego gwałtownego, wspaniałego faceta. - powiedział i dodał 
z uśmiechem: - Dlatego wydaje mi się, że dziewczyny w Kirinie są chyba 
ślepe! 

Słuchający tych słów Czha, także z lekka się uśmiechał. 
W okresie pobytu w Kirinie w owym czasie Czha Gwang Su był wciąż 

kawalerem. Czwe Chan g Gol zawsze zapowiadał, że ożeni go wreszcie z 
jakąś dziewczyną i że w dniu, w którym Czha przed ślubem pojedzie na 
białym koniu do swej wybranki, on - Czwe Chang Gol, będzie mu usługiwał, 
jako stangret. 

Ilekroć spotykali się ze sobą, potrafili szczerze i nieskrępowanie 
naśmiewać się z siebie, na przykład, jeśli któremuś z nich przyszło do głowy 
podawać się za starszego i domagać się dla siebie należnego szacunku ze 
strony przyjaciela. Ich przyjaźń była najwyższej próby, zażyła i serdeczna, 
dostatecznie głęboka, by u postronnych wywoływać zazdrość. 

Przyjaźń ta stawała się coraz mocniejsza w okresie ich wspólnej pracy, 
głównie w rejonach Liuhe, Sincjanie i Tieligie nad rozszerzaniem szeregów 
organizacji Komunistycznego Związku Młodzieży Korei i 
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Antyimperialistycznego Związku Młodzieży. Czwe Chang Gol wspólnie z 
Czha Gwang Su powołali do życia w Guszancy filię Komunistycznego 
Związku Młodzieży Korei, a także organizację oświatową pod nazwą Instytut 
Nauk Społecznych w Sincianie, w Liuhe, w Panshi i w innych powiatach 
Południowej Mandżurii. Głównym ich ośrodkiem był Wancynmyn. 

Instytuty te pełniły misję upowszechniania studiów i propagowania myśli 
marksizmu-leninizmu oraz kierowniczych teorii rewolucji koreańskiej. Ich 
metodologia nauczania przypominała praktykę dzisiejszych kursów 
korespondencyjnych. Co roku, przykładowo przez 15 dni, w okresie wolnym 
od zajęć w gospodarstwie i na polu młodzi chłopcy i dziewczęta zapraszani 
byli na wykłady, a pozostałe dni, raz na parę miesięcy, prowadzone były dla 
nich indywidualne wykłady oraz dostarczane im były niezbędne pomoce 
naukowe. W ten sposób Instytuty te pełniły swą misję oświatową. 

Członkowie kursów, organizowanych przez Instytut, korzystający z 
pomocy naukowych, sami uczyli się z zawartych w nich wykładów, i 
przykładowo: raz na tydzień zbierali się na dyskusję. Kiedy pojawiały się 
trudne problemy ze zrozumieniem jakichś kwestii, zwracali się wówczas z 
konkretnymi pytaniami na piśmie do nauczyciela. Dzięki temu, mogli 
całkowicie przyswoić sobie przewidziany w programie zakres wiedzy. 

Jesienią tego samego roku w Liuhe odbywał się zjazd Generalnej 
Federacji Młodzieży Koreańskiej południowej Mandżurii. Czha Gwang Su 
opowiadał mi w Liuhe o działalności Instytutu Nauk Społecznych. 
Zachwycały mnie oryginalność i nowatorstwo metod pracy Instytutu, ceniłem 
pracę moich trzech towarzyszy walki (Czwe Chang Gol, Czha Gwang Su i 
Kim Hyok), którzy kierowali jego pracami, jako ludzie wielkiego formatu i 
dużej aktywności twórczej. Zastosowane przez nich w praktycznym działaniu 
metody nauczania, były dowodem, że w trudnych warunkach podziemia, 
umiejętne ustawienie pracy pozwala wychowywać ludzi młodych na 
znakomitych pionierów swoich czasów, twórców historii. 

Gdy kroczyłem na czele pochodu naszego oddziału w kierunku 
Samyuanpu, wybiegając myślą naprzód, ku czekającemu mnie wkrótce 
spotkaniu z Czwe Chang Golem, odczuwałem nie mniejsze bicie serca, niż 
Czha Gwang Su. 

Minęły dwa lata od czasu naszego rozstania po powołaniu do życia 
pierwszej organizacji partyjnej w Kałunie. W ciągu tych dwóch lat tworzył on 
organizacje partyjne, rozszerzał zasięg działalności wielu innych organizacji 
na rozległych obszarach Południowej Mandżurii, w Liuhe, Sincjanie, 
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Heryongu, Czhongwonie i Panshi. Dowodził jednostką Koreańskiej Armii 
Rewolucyjnej, zajmując się osobiście rekrutacją ludzi, budowaniem 
materialnych podstaw, niezbędnych dla zbudowania stałych rewolucyjnych 
sił zbrojnych. Na wiosnę 1931 roku zmienił nazwę dowództwa Koreańskiej 
Armii Rewolucyjnej w Jijiangu na Wschodnią Armię Rewolucyjną i został jej 
komendantem. Oficer łącznikowy, który przyniósł mi te wieści od Czwe 
Chang Gola, poinformował mnie, że Czwe napotykał na ogromne trudności w 
swym konflikcie z reakcyjną grupą Kukminbu. 

Od tego czasu przerwana została łączność z Liuhe. Martwiło mnie to 
nieustannie. Zaniepokojenie wywoływało nie tylko to, że był on urodzonym 
ryzykantem, romantykiem, gotowym rzucić się w ogień i w wodę, ryzykując 
swym życiem. Był komunistą, który działał w ramach ugrupowania 
Kukminbu, które uznawało terror za rodzaj wszechmocnego instrumentu 
działania. Był pod stałą obserwacją reakcyjnej frakcji Kukminbu. Z punktu 
widzenia tego ugrupowania uchodził za osobę pod specjalnym nadzorem. 

W końcu tego roku, gdy doszło do wybuchu w postaci incydentu w 
Wancynmynie, reakcja z Kukminbu podjęła próbę aresztowania sześciu 
młodych komunistów, łącznie z Czwe Chang Golem i Czwe Duk Hyongiem, 
aby fizycznie zlikwidować ich w Daougou. Historia odnotowuje ten fakt pod 
nazwą incydentu w Liuhe. 

Od czasu tego incydentu, nowatorskie siły postępowe wewnątrz 
Kukminbu, skłaniające się ku nowej ideologii, zdemaskowały i potępiły ostro 
reakcyjną grupę. Sam Czwe Chang Gol, który był jednąz ofiar, wpadł w szał, 
oznajmiając, że weźmie odwet na faszystowskim kierownictwie Kukminbu. 

Po otrzymaniu tych informacji, skierowałem Pak Gun Wona do rejonu 
Liuhe z listem do Czwe Chang Gola, w którym można było przeczytać: 

- Konflikt z Kukminbu, bez względu na formę, jaką przyjmie, nie ma 
absolutnie żadnego sensu i przynieść może nieobliczalne następstwa. Nie 
może, i nie powinno być nawet mowy o przelewie krwi między rodakami, 
których dążeniem jest antyjapońska walka. Przecież, połykając łzy, 
staraliśmy się zachować cierpliwość nawet wówczas, kiedy straciliśmy 
sześciu całkowicie niewinnych towarzyszy w Wancynmynie. Zachowuj 
rozsądek na każdym kroku. Nie poddawaj się impulsom! 

Po incydencie w Liuhe ugrupowanie Kukminbu podzieliło się, w sierpniu 
1930 roku, podczas obrad Komitetu Wykonawczego i Konferencji delegatów 
Rewolucyjnej Partii Korei, na dwa obozy. Hyon Muk Owan, Ryang Se Bong, 
Ko I Ho, Kim Mun Go, Ryang Ha San i związani z nimi działacze, z uporem 

 356



trzymali się starego, konserwatywnego kursu, podczas gdy Ko Won Am, Kim 
Sok Ha, Li Dżin Tak, Li Ung, Hyon Ha Dżuk, Li Gwan Rin i inni 
przedstawiciele grupy młodych, zakwalifikowali Rewolucyjną Partię Korei 
jako faszystowską, sprzeczną z wolą narodu i wystąpili z żądaniem 
dokonania w niej radykalnego zwrotu i oparcia jej programu na nowatorskich, 
postępowych pryncypiach. Domagali się rozwiązania partii i przekształcenia 
jej w awangardę klasowej rewolucji, reprezentującej interesy warstw nie 
posiadających, i sprawowania klasowego kierownictwa nad koreańskimi 
chłopami i w Mandżurii. 

Na skutek tych przeciwieństw ideałów, wywiązała się między obu 
ugrupowaniami otwarta krwawa wojna, w toku której każda ze stron gotowa 
była zniszczyć i pogrzebać przeciwnika. 

Stronnicy Kukminbu, korzystając z pobłażliwości mukdeńskiego 
prowincjonalnego rządu, podjęli - po przekupieniu biurokracji chińskiej, 
wojska i policji - działania terrorystyczne, mające na celu likwidację opozycji. 
W wyniku tego zginęło pięć osób po drugiej stronie, w ich liczbie Li Dżin 
Tak. W odwecie za to, frakcja przeciwników Kukminbu przeprowadziła atak 
na kwaterę główną Kukminbu i zastrzeliła Kim Mun Go, dowódcę 4-tej 
kompanii. Wkrótce dysydenci poinformowali o swoim odejściu z Kukminbu i 
powołaniu do życia własnej organizacji pod nazwą Komitetu do walki z 
Kukminbu. Ich celem była likwidacja Kukminbu. Mój niepokój o Czwe 
Chang Gola opierał się na takich przesłankach politycznych. Na miejscu, 
oddalonym o trzy kilometry od Samyuanpu, wydałem oddziałowi rozkaz 
przyśpieszenia marszu. Jak z tego widać', moje nogi uzbrojone były jeszcze w 
skrzydła. Sprawiło to przemożne pragnienie jak najrychlejszego ujrzenia 
Czwe Ghang Gola. 

Po przybyciu jednak do Samyuanpu spadła na nas, niczym grom z 
jasnego nieba, wiadomość o Czwe Chang Golu: członkowie miejscowej 
organizacji przekazali nam bolesną wieść, że został stracony! Według ich 
wyjaśnień, aresztowali go ludzie z prawicowej frakcji Kukminbu w chwili, 
gdy kierował pracami lokalnej organizacji Komunistycznego Związku 
Młodzieży w Guszancy, po czym został wywieziony w niewiadomym 
kierunku. Tę samą informację podał pewien chłopiec, nazwiskiem Pak z 
Samyuanpu, należący do tamtejszej organizacji Komunistycznego Związku 
Młodzieży. Chłopak ten przyszedł do nas, gdy tylko dowiedział się o 
przybyciu Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. Z jego opowieści 
wynikało, że terroryści z Kukminbu, po zwabieniu Czwe Chang Gola do 
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Giangjiadianu w powiecie Gumchuan, tam go zabili, następnie rozpuścili 
pogłoskę, że dokonali na nim egzekucji, ponieważ był tajnym agentem 
komunistycznej partii. Niektórzy młodzi ludzie utrzymywali, że zabito go, 
gdy rozwijał swoją działalność na terenach między Heryongiem a Czhong-
wonem. 

W każdym bądź razie, wydawało się, iż nie ma już żadnych wątpliwości, 
że nie żyje. Ogarnęła mnie taka wściekłość, iż nie byłem w stanie ani mówić, 
ani płakać. 

Jak mógł - właśnie on, jeden z twórców Związku na rzecz Obalenia 
Imperializmu, taki płomienny, taki serdeczny chłopiec, jakim pozostawał 
zawsze w naszych myślach, odejść tak od nas bez słowa przed śmiercią?! Był 
to kolejny ból w naszych sercach po gorzkich przeżyciach, jakich 
doświadczyliśmy u mogiły na bez imiennym wzgórzu, położonym gdzieś na 
pograniczu powiatów Antu i Fuszunu. 

Śmierć tak lojalnego towarzysza broni, jak Czwe Chang Gol, była, 
rzeczywiście, rozdzierającą duszę stratą dla naszej rewolucji w owych 
burzliwych dniach, kiedy na arenie historii rozgorzała walka zbrojna wraz z 
narodzinami Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i kiedy wystrzały 
jej karabinów zwiastowały nadejście nowej ery na rozległych przestrzeniach 
Mandżurii. 

Spojrzałem na siedzącego obok mnie Czha Gwang Su: z jego oczu 
spływały strumienie łez na spalone od słonecznego blasku trawy. 

Postanowiłem odwiedzić pogrążoną w smutku rodzinę Czwe Chang Gola 
i wraz z oddziałem skierowałem się do Guszanci. Przyjęła nas jego żona z 
niemowlęciem przy piersi i młodszy brat męża. Była niezwykle odporną 
kobietą, nie pokazała swych łez i mówiła, że marzeniem jej męża było 
walczyć z bronią w ręku przeciwko Japończykom. Prosiła, abyśmy przyjęli ją 
do oddziału partyzanckiego, by mogła walczyć zamiast swego męża. 

Zmieniliśmy trasę naszego marszu i postanowiliśmy przenocować w 
domu pogrążonej w żałobie rodziny zmarłego. 

Rankiem następnego dnia, kiedy opuszczaliśmy Guszanci wdowa 
towarzyszyła nam przez dłuższy odcinek drogi, zanim się z nami pożegnała. 
Nie wiedziałem, jak mógłbym pocieszyć tę pełną boleści kobietę, i - 
objąwszy dziecko, popieściłem je i pogładziłem po buzi. Maleństwu 
wyrzynały się już dwa ząbki. Sądząc po buzi, wykapany ojciec. W 
odpowiedzi malec, dotykając rączką mojej twarzy, gaworzył: - Tata, tata... Na 
widok tej scenki, matka już nie wytrzymała i po raz pierwszy zaczęła płakać. 
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Mnie również zrobiło się w oczach mokro. Na pewien czas przycisnąłem do 
swej twarzy buzię dziecka, i milcząc, patrzyłem w stronę wsi Guszanci, nie 
mogąc od niej oderwać oczu. 

- Godnie go wychowamy, aby kontynuował dzieło ojca! Więcej nie 
mogłem wymówić ani słowa, jakby jakiś kamień stłumił mi głos w gardle... 

Kiedy już oddaliliśmy się od Guszanei o jakieś 5 li, Kim 11, Ryong 
zaproponował oddanie salwy honorowej na znak żałoby, widząc, że wszyscy 
jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku po stracie towarzysza broni, Czwe 
Chang Gola. Być może, chciał on tym salutem podnieść nas na duchu i 
otrzeźwić nas. Mimo wszystko, był on, jako ktoś, kto przeszedł w swym 
życiu przez ogień i wodę, człowiekiem o wielkiej duszy. 

- Nie chcę wierzyć tym pogłoskom. Nie widzieliśmy go jeszcze martwym. 
Czy w takiej sytuacji można decydować się na żałobny salut? - powiedziałem. 

Kiedy przybyliśmy do Ljangjangkou, po przejściu przez Mengjiang, 
dotarła do nas zaskakująca wiadomość, że około dwudziestu żołnierzy Armii 
Niepodległości, ukrywających się w rejonie Fuszunu, uknuło wraz z 
chińskimi oddziałami zbrojnymi, dysponującymi siłą blisko 70 '" 80 
bagnetów, plan zasadzki na nas z zamiarem zaatakowania i rozbrojenia nas. 
Autorami intrygi byli bojownicy Armii Niepodległości, podlegający 
Kukminbu. Rozszyfrowali w jakiś sposób plan marszruty Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej, posuwającej się z Mengjiangu w kierunku 
Ljangjangkou, a następnie donieśli chińskiemu anty japońskiemu oddziałowi, 
że jesteśmy głównym oddziałem komunistycznej armii. Oddziały Armii 
Niepodległości wraz z chińskimi oddziałami antyjapońskimi czekały na nas 
po wcześniejszym zajęciu wsi na trasie przemarszu naszego partyzanckiego 
oddziału. 

Informację o tym przekazali nam członkowie Komunistycznego Związku 
Młodzieży z Liangjangkou. Działała tam liczna lokalna organizacja, 
skupiająca znanych mi osobiście chłopców i dziewczęta. Zaraz po naszym 
przybyciu do Liangjangkou, opowiedzieli nam o tym planie. 

W tym akurat czasie wśród partyzantów odezwały się jak wybuch bomby 
głosy: Rozgromić terrorystów z Kukminbu i pomścić śmierć Czwe Chang 
Gola. Nawet ci towarzysze, którzy przyłączyli się do mnie, gdy starałem się 
wyciszyć młodych ludzi z Liuhe, nawołujących do wzięcia odwetu na 
terrorystach z Kukminbu za zabicie Czwe Chang Gola, sześciu naszych 
towarzyszy na przełęczy Huaimaoshan, w okresie trwania konferencji 
Generalnej Federacji Młodzieży Koreańskiej w Południowej Mandżurii, 
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przyszli teraz do mej kwatery głównej z sugestią, że ponieważ cierpliwość się 
wyczerpała, powinniśmy bezlitośnie rozprawić się z nimi po to, by dać im 
nauczkę. Trzeba jednak zważać na słowa - dać komuś "nauczkę", to w 
rzeczywistości nie taka prosta sprawa, z którą w łatwy sposób i tanim 
kosztem można sobie poradzić. Przede wszystkim pod względem liczebności, 
wróg dysponował większą od nas siłą. 

To jednak nie stanowiło głównego problemu, nie była to sprawa 
najważniejsza. Najbardziej kłopotliwe w tym wszystkim było to, że strona 
przeciwna - nie była naszym prawdziwym wrogiem. Przystępowania do 
strzelaniny między oddziałami zbrojnymi, działającymi w imię, wspólnego 
celu - walki przeciwko imperializmowi japońskiemu, o ocalenie kraju, nie 
można było inaczej określać, tylko jako swego rodzaju karykaturę, w efekcie 
której można jedynie przyczynić się do wytworzenia chaotycznej sytuacji na 
podobieństwo tej z początku lat trzydziestych naszego stulecia. Byłoby 
wystawianiem się na powszechne pośmiewisko prowadzić wojnę domową 
między Antyjapońską Ludową Armią Partyzancką a Armią Niepodległości. 
Czymś niezwykle dziwnym byłyby także próby chińskiego antyjapońskiego 
oddziału i oddziału Armii Niepodległości organizowania, we wzajemnym 
współdziałaniu, ataku na Antyjapońską Ludową Armię Partyzancką. 

Jeśli walczyć - to rzecz zrozumiała - będą również zwycięzcy i 
zwyciężeni. W tego rodzaju boju, trudno byłoby uniknąć moralnego 
potępienia wszystkich: i zwycięzców i zwyciężonych. Nikt nie mógłby ani 
uwieńczyć laurem głowy zwycięzcy, ani opłakiwać straty poległych. 

Jeśli w sposób nieprzemyślany tknięty zostanie chiński oddział zbrojny, 
mogą wyłonić się trudne do naprawienia następstwa na drodze naszej 
działalności. Stworzony, tak wielkim wysiłkiem, wspólny front z Armią 
Ocalenia Ojczyzny zostanie rozbity, i grozić nam będzie powrót do sytuacji 
okresu początkowego, kiedy spędzaliśmy czas na przesiadywaniu w cudzej 
izdebce, zajmując się wyłącznie czyszczeniem broni. Atak na Armię 
Niepodległości mógłby pociągnąć za sobą równie zgubne skutki, jak w 
pierwszym przypadku. Jeśli oddział komunistyczny zaatakowałby oddział 
Armii Niepodległości, to naród odwróciłby się doń plecami. Ochłodziłoby to 
stosunek do nas. Natomiast antykomuniści zaczęliby obrzucać komunistów 
oszczerstwami, mieliby bowiem ku temu korzystną okazję i zapewne 
skorzystaliby z niej. 

Byłoby to czymś, czego nie chcieliśmy. Byłoby też rzeczą niewyob-
rażalną dla Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i dla Armii 
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Niepodległości toczyć ze sobą krwawą walkę ze skierowanymi ku sobie 
wzajemnie karabinami. Wszelako, oddział Armii Niepodległości przy-
gotowywał się do takiej krwawej walki po drugiej stronie rzeki Sungari. 

Kiedy wspominam lato 1932 roku, odżywa we mnie bardziej od 
czegokolwiek innego, obraz przede wszystkim sytuacji owych czasów. Ileż 
nieprzespanych nocy. Nie zamykałem oczu, łamiąc sobie tylko głowę nad 
tym, jak rozwiązać ten niewiarygodny wręcz problem, zgodnie z wielkimi 
ideałami narodowej jedności i antyjapońskiej walki o ocalenie Ojczyzny. 
Można powiedzieć, że na skutek tego postarzałem się wówczas o dziesięć lat. 

Jest oczywiste, iż również ja nie byłem w stanie stłumić w sobie tego 
palącego gniewu i oburzenia, jakie wywoływały zbrodnie Kukminbu, którego 
bojówkarze, nie zdolni do stoczenia, jak trzeba, chociażby jednego boju z 
japońskimi wojskami, naszymi wspólnymi wrogami, dopuszczali się wobec 
nas, ludzi należących do tego samego narodu, tak krzyczących haniebnych 
bestialstw, jakie trudno zaobserwować nawet wśród dzikich zwierząt. 
Naradzałem się w tej sprawie z komendantami, którzy jednomyślnie 
domagali się podniesienia karającego miecza na głowy faszystów z 
Kukminbu. 

- Trzeba dać im nauczkę, jak należy, aby na przyszłość nie ośmielili się 
już nas tknąć! Taką nauczkę, by popamiętali ją nawet po śmierci w piekle i 
nie skąpali już więcej swych rąk we krwi tego narodu! 

Oczy - mówiącego te słowa - Czha Gwang Su pałały ogniem. Powiedział, 
że wybiła godzina dokonania rozrachunku za towarzyszy, którzy zginęli z rąk 
Kukminbu. 

Wynikało z tego, że wszystkie, bez wyjątku, oddziały zbrojne, otaczające 
nas, są naszymi wrogami. Były wśród nich: Armia Niepodległości, Armia 
Ocalenia Ojczyzny, gromady konnych rabusiów, oddziały Stowarzyszenia 
Czerwonych Włóczni i towarzystwa Pałaszy... W takim oto zaczarowanym 
kręgu znalazła się Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka na skutek tego, 
że nie było już przy nas tak wiarygodnego świadka i protektora, jak Liu Ben-
cao, który mógłby poświadczyć, że oddział nasz - to Oddział do Specjalnych 
Zadań Armii Ocalenia Ojczyzny. Pomimo, że udało się nam dzięki Liu Ben-
cao uzyskać legitymizację naszego oddziału, to jednak bez niego, tak 
wpływowego świadka, groziło nam niemal na każdym kroku 
niebezpieczeństwo ze wszystkich stron. 

W okresie czasu, dzielącym nas od naszego wymarszu z Tunghua, 
jednostka komendanta Yu wycofała się z Antu i - wraz z oddziałem Wang 
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De-lina - zapadła gdzieś w głębi powiatu Ningari. Antu stało się wolną strefą. 
Oddziały Armii Samoobrony, nie stoczywszy jakichś większych bitew, 
zaczęły kolejno poddawać się wojskom japońskim. W tym samym mniej 
więcej czasie, pojedyńcze oddziały Armii Samoobrony, wyrzucając za burtę 
hasła walki przeciwko Mandżukuo i przeciwko japońskiemu imperializmowi, 
przeobraziły się pod względem ideowym, zajmując postawę reakcyjną, i 
zaczęły działać teraz pod batutą japońskich doradców wojskowych. Oto 
dlatego chińskie oddziały antyjapońskie, które przyoblekły się w szaty armii 
reakcyjnych, prowadzących swą działalność pod rozkazami japońskich wojsk, 
ośmieliły się obecnie zlikwidować nasz oddział, znany wszystkim jako 
główną siłę armii komunistycznej. 

Żałosna gromadka bojowników Armii Niepodległości była wprost 
zaślepiona czadem antykomunistycznej propagandy ugrupowania Kukminbu. 
Nie rozumiejąc nawet naszych prawdziwych intencji, ludzie Armii 
Niepodległości usiłowali rzucić nam wyzwanie razem z reakcyjnymi 
chińskimi oddziałami antyjapońskimi. Rozmyślałem na ten temat długo i 
uporczywie. A zatem, załóżmy, że grupa ta występuje w roli lokalnego 
rozbójnika, załóżmy że znalazła się już na pozycjach prawego skrzydła, ale 
przecież jej ludzie - to nasi rodacy, w żyłach których płynie krew naszych 
wspólnych przodków. Przecież jej ludzie poświęcali się kiedyś bez reszty 
walce o ratowanie Ojczyzny. W jakiejkolwiek bądź sytuacji nie wolno nam 
uciekać się do środków odwetu i sankcji przy użyciu metod wojskowych. A 
zatem, należy przekonywać ich środkami politycznymi. Tak pojmowaliśmy 
sens antyjapońskiego frontu jedności, jako coś, co winno być absolutem. 

W takich, oto, okolicznościach grupa naszych towarzyszy, na czele z Pak 
Hunem, udała się do Erdaobaihe, gdzie stacjonowała jednostka Armii 
Niepodległości. Zwróciłem się do niego z radą: 

- Towarzyszu Pak Hun! W dniu dzisiejszym uzbrojony jesteś w 
szczególny rodzaj broni - jest nią nie broń palna, lecz twój język. Proszę, nie 
strzelaj ani razu. Staraj się przekonywać bojowników z Armii Niepodległości 
przy pomocy języka. Jesteś elokwentny, z oczu ci dobrze patrzy i masz taką 
budzącą zaufanie twarz. Wierzę, że potrafisz za pomocą swych słów 
przekonać ich i zapobiec zawczasu bratobójczym walkom. Zapamiętaj, że 
stosowanie siły - całkowicie zakazane. W każdym przypadku! Niech odezwie 
się choć jeden strzał - to koniec frontu jedności z nacjonalistami. No jak? 
Wiem, że zadanie to nie odpowiada twemu charakterowi. Czy dasz radę 
zmierzyć się z takim zadaniem? 
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W odpowiedzi na moje pytanie, Pak Hun, uśmiechnął się kwaśno i 
pogładził po głowie. 

- Drażliwa to misja, ale poradzę sobie! 
Po jego odejściu, długo przechadzałem się nad brzegiem rzeki Sungari. 
W głębi duszy pragnąłem tylko jednego - daj Boże, żeby tej nocy nie 

rozległ się strzał! Ani na chwilę nie opuszczało mnie uczucie zatroskania i 
lęku, czy rzeczywiście uda się Pak Hunowi przekonać bojowników Armii 
Niepodległości? 

Był on - oczywiście - zdolnym agitatorem, człowiekiem utalentowanym. 
Jednak cechy jego gwałtownego charakteru, człowieka, który jeśli popadnie 
w złość, zdolny jest sięgnąć do manier niedźwiedzia, nie zważając na 
konsekwencje, niepokoiły mnie. Wiedziałem dobrze o jego słabościach, 
jednak wysłałem go z tą misją do obozu Armii Niepodległości bez wahania, 
ponieważ nie było w naszej jednostce kogoś bardziej odeń uzdolnionego. 
Czha Gwang Su był mu jedynie równym pod tym względem. W takim 
przypadku on musiałby wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawę. Ale 
wiadomość o śmierci Czwe Chan g Gola tak nim wstrząsnęła, że nie mógł się 
z sobą pozbierać. 

Serce mi dyktowało: Powodzenia, Pak Hun! Wracaj pomyślnie! - 
powtarzając te życzenia, nie odrywałem wzroku od Erdaobaihe. Na szczęście 
nie przydarzyło się tej nocy nic tragicznego, co mogłoby wywołać mój 
niepokój. Żołnierze Armii Niepodległości byli poruszeni poważnym apelem 
naszych kolegów o jedność sił patriotycznych. Wyznali, że są niezbyt 
uszczęśliwieni polityką ich kwatery głównej. Powiedzieli, iż mają masę 
wątpliwości, wahają się, co począć. Postanowili, że gotowi są z własną bronią 
przyłączyć się do Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i chcą 
prowadzić walkę we współpracy z nią. 

Wysokiej rangi oficerowie Armii Niepodległości odmówili przyłączenia 
się do nas. Szeregowi i cała masa żołnierska odczuwała jednak potrzebę 
współpracy z nami. Wyciągali ku nam ręce. Był to początek ich fuzji z nami. 

Dzięki temu przezwyciężyliśmy - i to bez większego trudu - jeszcze jeden 
kryzys. Tak się szczęśliwie złożyło, że my – młodzi ludzie, 
dwudziestolatkowi, mogliśmy zamanifestować taką wielkoduszność i 
wytrwałość, w imię celu, jakim była wielka jedność narodowa w czasach, 
kiedy nasza nienawiść i nasze urazy wobec Kukminbu zaczęły coraz bardziej 
narastać, zwłaszcza od momentu naszego zerwania z Ryang Se Bongiem i po 
informacji o śmierci Czwe Chan g Gola. Jeśli my, pałając uczuciem zemsty, 

 363



zniszczylibyśmy Kukminbu, lub gdybyśmy dopuścili do konfliktu z 
żołnierzami Armii Niepodległości, to nie bylibyśmy w stanie z czystym 
sumieniem stanąć twarzą w twarz z młodszym pokoleniem. Nie bylibyśmy 
także świadkami owego historycznego wydarzenia, jakim stało się przejście 
na stronę Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej pod sztandarem 
współpracy z nami ponad 300 żołnierzy komendanta Ryanga pamiętnej zimy, 
wśród trzaskających mrozów. 

Nie ma na świecie większych, bardziej czystych i świętszych uczuć, niż 
uczucia miłości do Ojczyzny i narodu. 

Duch jedności narodowej - to, można powiedzieć, najwyższy duch - 
szczyt uczuć ludzkich umiłowania Ojczyzny i narodu. Od momentu, jak 
komuniści Korei rozpoczęli swój marsz ku wyzwoleniu narodowemu, aż po 
dziś dzień, niezmiennie chronili oni zawsze i wszędzie, i chronić nadal będą, 
jak źrenicy oka, ideę narodowej jedności, nie szczędząc wysiłków dla jej 
osiągnięcia. 

 

6. Wspólnie z Armią Ocalenia Ojczyzny 
 
Podczas pobytu w Liuhe, skierowałem swojego łącznika do rejonu Panshi 

w celu nawiązania kontaktów z Li Hong Gwangiem i Li Dong Gwangiem. W 
tym samym czasie, gdy powracaliśmy z ekspedycji południowo-mandżurskiej, 
oni również uwikłani byli w walkach partyzanckich. Oddział Zbrojny 
Czerwonej Gwardii (inna nazwa pod jaką występowali, to: oddział 
polujących na psy - Thagude), który stworzyli po incydencie 18 września do 
walki przeciwko sługusom projapońskich organizacji, takich jak 
Towarzystwo Pominhwe, został zreorganizowany we wrześniu 1932 roku i 
nazwany Ochotniczą Armią Robotniczo-Chłopską z Panshi. Składała się ona 
z koreańskich chłopców, zahartowanych już podczas różnych walk o 
charakterze masowym, w rodzaju zdobywania żywności, wymierzania kar 
różnorakim typom, pozostającym na usługach wroga, pozyskiwania broni, 
powstań antyjapońskich. Poczynając od lata 1932 roku, Li Hong Gwang i Li 
Dong Gwang staczali liczne boje, chcieli bowiem utworzyć antyjapońską 
partyzancką wolną strefę. 

Wykazywali się oni znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie likwidowania 
różnych ludzi na usługach wroga, o czym wówczas wiele się mówiło. 
Chciałem się z nimi spotkać, i nie chodziło tu wyłącznie o akt kurtuazji 
wobec nich, jako gospodarzy Południowej Mandżurii, za jakich wówczas 
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uchodzili. Zależało mi głównie na wymianie poglądów, osiągnięciu 
wzajemnego zrozumienia i - co najważniejsze - o podzieleniu się 
doświadczeniami bojowymi. 

Interesowały mnie również ich poglądy i stanowisko odnośnie 
perspektyw rewolucji koreańskiej. Pragnąłem przedstawić im moje własne 
poglądy i stanowisko w sprawie kolejnych zadań, jakie wyłaniają się przed 
komunistami koreańskimi oraz poznać, w związku z tym, ich poglądy. 

Sprawa najważniejsza - to dokonanie wymiany poglądów odnośnie 
kwestii praktycznych. Jak komuniści koreańscy, którzy będąc w rozproszeniu, 
rozpoczęli walkę zbrojną w rozlicznych rejonach Mandżurii, powinni 
koordynować swe działania z działaniami sąsiednich jednostek zbrojnych, 
jakim sposobem uzgadniać udzielanie sobie wzajemnej pomocy, jak 
zapewniać współpracę oraz współdziałanie podczas przeprowadzanych 
operacji? Należałoby o zagadnieniach tych porozmawiać z Kim Czekiem, 
Czwe Yong Gonem, Li Hak Manem, Li Gi Dongiem i Ho Hyong Sikiem w 
Północnej Mandżurii. Południową Mandżurię i Północną Mandżurię można 
bowiem było nazwać naszymi sąsiadami, a zarazem oskrzydlającymi 
flankami. W jaki sposób zapewnić współdziałanie z sąsiadem, który spełnia 
rolę ważnego czynnika - dźwigni, mającej wpływ na rozwój walki zbrojnej, 
jako całości? Łącznik powrócił do jednostki z Panshi w chwili, gdy 
przenieśliśmy się z Heryngu do Mengjangu, i tu rozlokowaliśmy się na 
nocleg. Zdając mi sprawozdanie, powiedział, iż Li Hong Gwanga i Li Dong 
Gwanga nie zastał na miejscu, ponieważ przebywali z dala od swoich 
jednostek, zajęci prowadzeniem działalności politycznej we wsiach i że 
zostawił mój list w miejscowej organizacji podziemnej. 

Odkładając zatem sprawę spotkania z nimi na dalszy plan, zacząłem 
rozwijać w Mengjangu aktywną działalność wojskowo-polityczną. 
Generalnym celem naszej pracy tutaj było pozyskiwanie broni i powiększenie 
naszych szeregów. W tym celu konieczne stało się prowadzenie aktywnej 
pracy politycznej, a zarazem działalności o charakterze wojskowym i 
dyplomatycznym. 

Z punktu widzenia możliwości osiągnięcia tych celów, Mengjang 
stwarzał korzystne ku temu warunki. Wśród urzędników Mengjangu sporo 
było kolegów z okresu nauki w Juweńskiej Szkole w Kirinie. Jeśli chciałoby 
się oceniać ich pod względem nastawienia politycznego, to stwierdzić trzeba, 
że wcześniej byli oni po prostu molami książkowymi, nie wykazującymi 
żadnego stosunku do podziałów na lewe, czy prawe skrzydło, nie brali 
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żadnego udziału w jakimkolwiek ruchu politycznym, uczyli się tylko z 
pokorą, z głową zatopioną w nauce. Teraz jednak realna władza w 
Mengjangu znajdowała się w ich rękach. Po ukończeniu średniej szkoły, 
pracowali w różnych urzędach powiatowych, podległych 
kuomintangowskiemu reżimowi. A z chwilą, gdy Japonia rozpoczęła agresję 
na Mandżurię, wstąpili do Armii Samoobrony i każdy z nich zajmował w niej 
ważne pozycje. 

W Mengjangu znajdował się także przedstawiciel naczelnego dowództwa 
Armii Samoobrony - Tang Cju-u, którego główna kwatera znajdowała się w 
rejonie Tunghua. Gdyby - dzięki pomocy ze strony kolegów szkolnych - 
udało się przeprowadzić pomyślne rozmowy z tym przedstawicielem, to 
wyłoniłaby się zapewne możliwość zaopatrzenie się w broń. Uwzględniając 
te okoliczności, postanowiliśmy pozostać w Mengjangu i prowadzić aktywną 
pracę z Armią Samoobrony. 

W tym czasie jednak oficerowie z naszego dowództwa nie przejawiali 
zbyt wielkiego zainteresowania współpracą z Armią Samoobrony. Większość 
z nich uważała nawiązywanie z nią kontaktów za przedsięwzięcie ryzykowne. 
Mówili oni: - Rozmowy z Rynag Se Bongiem załamały się, ponieważ dzieliły 
nas - mimo że byliśmy, zarówno on, jak i my, Koreańczykami - odmienne 
ideologie. A zatem, byłoby totalną niemożliwością dla nas pozyskanie broni 
od Armii Samoobrony. Co gorsza, Armia Samoobrony przeŻYwa obecnie 
wewnętrzny rozłam. Dowiedzieliśmy się, że niektóre jej jednostki posiadają 
instruktorów japońskich i spiskują wspólnie w celu całkowitego rozniesienia 
komunistów. Nie możemy więc zgodzić się, żebyś ty, jako nasz dowódca, dał 
się wpędzić w taką pułapkę. 

Odpowiedziałem im: 
- Nie powinniśmy obawiać się tak bardzo japońskich instruktorów 

wojskowych wewnątrz Armii Samoobrony. Jeśli zapuścili swoje macki i 
usiłują za ich pomocą wybadać, czy ktoś jest komunistą, czy nie, to czyż nie 
jesteśmy na tyle zuchwali, by niepostrzeżenie dla nich przeniknąć do 
dowództwa Armii Samoobrony i przekonać jej kierownicze kręgi do naszych 
idei? A co się tyczy stanu rozbicia w Armii Samoobrony, może to się nawet 
okazać czynnikiem sprzyjającym dla nas, pomoże nam łatwiej osiągnąć swój 
cel. Uznają oni bowiem, że lepiej jest przekazać broń nam, prowadzącym 
walkę antyjapońską, niż porzucać ją, bądź oddawać w ręce Japończyków czy 
miejscowych bandytów. Z takim zawziętym przeciwnikiem, jak komendant 
Yu potrafiliśmy uzgodnić poglądy w sprawie współpracy. Dlaczego zatem 
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nie nakłonić do przejścia na naszą stronę Armii Samoobrony? 
Wówczas oficerowie dowództwa powiedzieli: 
- Sukces, odniesiony podczas waszych rokowań z komendantem Yu - to 

wprost niewiarygodny przypadek. Taki przypadek zdarza się raz na tysiąc 
przypadków. Gdyby nie było tam wówczas Liu Ben-cao, rozmowy nie 
zakończyłyby się tak pomyślnie. Należy się zatem raz jeszcze zastanowić, 
czy pójść do oddziału Armii Samoobrony, czy nie. 

W odpowiedzi na ich zastrzeżenia, ripostowałem: 
- Nie podejmować żadnych działań, tylko siedzieć w czterech ścianach i 

zajmować się wyłącznie rozmowami nad rozpatrywaniem tego, kto ma rację, 
a kto jest winny - to nie jest postawa godna komunisty. W istocie rzeczy, 
faktem jest, że korzystaliśmy z wielkiej pomocy Liu Ben-cao przy 
legitymizacji armii partyzanckiej. Wszelako, rozpatrywać ówczesny sukces, 
jako czysty przypadek, nie jest przykładem naukowego rozumowania. 
Gdybyśmy nie wykazywali inicjatywy, żeby doprowadzić do poprawienia 
stosunków z Armią Ocalenia Ojczyzny, to nawet sam Liu Ben-cao nie 
mógłby nam pomóc. Sedno sprawy tkwi w tym, z jaką odwagą i z jaką 
inicjatywnością zabieramy się, my sami do rozwiązywania naszych spraw. W 
tym przekonaniu, wraz z towarzyszącym mi łącznikiem, udałem się do 
kwatery głównej Armii Samoobrony. 

Baraki Armii Samoobrony były pełne żołnierzy, a zaprzężone w woły lub 
konie wozy, naładowane dostawami sprzętu wojskowego, bez przerwy 
przejeżdżały przez bramę wjazdową w obie strony. 

Przy bramie zatrzymał nas na chwilę wartownik i z wyraźnym akcentem, 
używanym w Shandongu, zapytał: - Kim jesteście i jakie sprawy was tu 
przywiodły? 

Nie wiele interesowały go nasze twarze, natomiast swymi ciemnymi 
oczami zaczął bacznie przyglądać się naszym mundurom partyzanckim i 
pięcioramiennym gwiazdom na naszych czapkach, które wyglądały 
całkowicie odmiennie od tych, jakie nosili żołnierze Armii Samoobrony. 

Odpowiadałem po chińsku, imitując akcent z Shandongu: 
- Jesteśmy z Antu, odkomenderowanym oddziałem do specjalnych zadań 

Armii Ocalenia Ojczyzny. Jestem Kim Ir Sen, dowódca Oddziału do zadań 
specjalnych. Przybyłem tu, żeby spotkać się z waszym komendantem. 
Zaprowadźcie mnie do niego. 

- Kim Ir Sen? Oddział do specjalnych zadań Kim Ir Sena - to 
komunistyczna jednostka, prawda!? Inny wartownik, z dziobatą twarzą po 
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ospie, spoglądał na mnie z podejrzliwością, mrucząc pod nosem moje 
nazwisko. Najwidoczniej musiał już coś wiedzieć, że oddział Kim Ir Sena był 
armią komunistyczną. 

- Jesteśmy odkomenderowanym Oddziałem do zadań specjalnych, 
podporządkowanym komendantowi Yu. Czy nie znacie komendanta Yu? - 
zapytałem go groźnie. 

- Komendant Yu? - znam go. Jego żołnierze zdobyli karabin maszynowy 
na Japończykach w Namhutou. To wielki człowiek! - odrzekł ów wartownik, 
z wyraźną dumą na swej dziobatej twarzy. 

W ten oto sposób przyniosła raz jeszcze spodziewany efekt owa "karta 
wizytowa" naszego oddziału, jaką było powołanie się na to, że jesteśmy 
odkomenderowanym oddziałem do zadań specjalnych komendanta Yu. 
Dlatego, zawsze, ilekroć byliśmy w marszu, tak właśnie przedstawiliśmy się: 
"koreański oddział do zadań specjalnych Armii Ocalenia Ojczyzny", żeby 
unikać starć z antyjapońskimi oddziałami. 

Po pewnym czasie pierwszy wartownik, ten z akcentem, charak-
terystycznym dla Shandongu, poszedł do koszar i powrócił w towarzystwie 
mężczyzny, noszącego się z wyraźną godnością. W owym czasie żołnierze 
Armii Ocalenia Ojczyzny nosili uniformy wojskowe w starym stylu, jeszcze z 
czasów armii Zhang Siuelianga. Ale oficer, który zjawił się razem z 
wartownikiem miał na sobie koszulę z krótkimi rękawami, nie dochodzące 
nawet do kolan - spodenki i płócienne buty. Jego włosy, mocno 
wybrylatynowane, dawały jasny odblask. 

- Kogo ja widzę, czy to ty jesteś tym bibliotekarzem, Kim Song Dżu ? 
Był to kolega szkolny - Zhang z Juweńskiej Średniej Szkoły, którego 

przezywano "dryblasem Zhangiem". Nazywał mnie bibliotekarzem, ponieważ 
sprawowałem opiekę nad biblioteką szkolną. W szkole Zhang odnosił się 
wobec mnie w sposób uprzejmy, tytułując mnie: "bibliotekarzem Kimem" lub 
"bibliotekarzem Song Dżu". 

Ściskając sobie ręce przez dłuższą chwilę, wspominaliśmy jednocześnie z 
radością dni pobytu w szkole. Minęło trzy lata od czasu, gdy widzieliśmy się 
po raz ostatni. 

Przykro mi się zrobiło, że opuściłem Kirin bez pożegnania się z moimi 
kolegami szkolnymi po wyjściu z więzienia, ale było to nieuniknione, 
bowiem straszliwie byłem wówczas zajęty, rozjeżdżając bez przerwy, to na 
wschód, to na zachód, z silnym postanowieniem, że z osobistych spraw 
muszę zrezygnować na rzecz rewolucji. Wszelako, czasami czułem jednak 
jakiś ciężar na głowie, że zaniedbałem, w sposób chyba lekceważący, 
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pożegnać się z nauczycielami i uczniami w Kirinie. 
Spotkanie z Zhangiem przywołało na pamięć wiele wspomnień z czasów 

pobytu w Juweńskiej Szkole Średniej o zdarzeniach, o których już nawet 
zapomniałem i o romantyzmie owych uczniowskich dni. Poczułem się tak, 
jakbym teraz stał w ogrodzie Juweńskiej Szkoły Średniej, wypełnionym 
aromatycznym zapachem lilii, a nie na placu koszarowym, na którym słychać 
odgłos butów. Wydawało mi się, że gdybym w tej chwili wraz z Zhangiem 
opuścił otoczenie baraków, to znalazłbym się również na górze Beishan, 
rozkoszując się przyjemnym chłodem rzeki Sungari. Te nostalgiczne 
wspomnienia napełniły drgnieniem całe moje serce. 

Zhang podjął mnie za rękę, jak miał w zwyczaju to robić jeszcze za 
czasów szkolnych i, śmiejąc się trochę zbyt hałaśliwie zaprowadził mnie do 
swego pokoju. 

- Przykro mi, że zabrakło ciebie na naszej wspólnej fotografii  z okazji 
ukończenia szkoły. 

Mówiąc to, podsunął mi krzesło i poprosił, żebym usiadł. 
- Kiedy robiliśmy sobie wspólne zdjęcie po uroczystościach z okazji 

zakończenia szkoły, mówiliśmy o naszym bibliotekarzu Kimie. Gdybyś nie 
opuścił szkoły wcześniej, na pewno zdobyłbyś pierwszą nagrodę, jako 
prymus. Czyżby rewolucja zafascynowała cię do tego stopnia, iż 
postanowiłeś wcześniej rzucić szkołę? 

Odpowiedziałem na jego pytanie wesołym żartem: 
- Oczywiście, że tak. Ale również ciebie pociągała rewolucja i zostałeś 

oficerem Armii Samoobrony z "mauserem" - jak myślę - za pasem. 
Słuchając mnie, Zhang zrobił do mnie oko i poklepał po ramieniu. 
- Masz rację. Przed incydentem 18 września byliśmy ludźmi głupimi, 

żyjąc bez jakiejkolwiek wiedzy o świecie. Dopiero, jak zobaczyliśmy, że 
Japonia dokonała inwazji na Mandżurię, przebudziliśmy się z naszego snu. 

- To było naturalne. Czy pamiętasz, co mówiłem w owym czasie? 
Człowiek nie może żyć poza polityką! 

- Nie słuchałem dokładnie, co mówiłeś. I nie wiem, dlaczego sytuacja 
zmieniła się tak radykalnie. Ta Mandżuria przedstawia sobą przerażający dziś 
widok, jakby zmiótł ją nagły podmuch straszliwego wichru. 

Pomyślałem, że Zhang dokonuje prawidłowej oceny sytuacji. Fala historii, 
jaka przetoczyła się przez całą Mandżurię, przyniosła ogromne zmiany, które 
wstrząsnęły światem. Zmiany te okazały się okrutne, spowodowały wzrost 
niepewności losów ludzkich. Jeszcze do niedawna Zhang nosił w sobie 
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ambicję podjęcia studiów historii na Uniwersytecie Pekińskim. Ale 
skonfrontowany twarzą w twarz z inwazją wojsk japońskich na Mandżurię, 
zdecydował się porzucić aspiracje osobiste z lat szkolnych i zgłosił się na 
ochotnika do Armii Samoobrony. 

A kto mógłby sobie wyobrazić, że Liu Ben-cao, który mówił, jak uczony 
erudyta, do podobnych sobie erudytów, który z elegancką dystynkcją 
objaśniał sielankowe utwory poetyckie Du Fu27, zostanie szefem sztabu 
Armii Ocalenia Ojczyzny i wystąpi przeciwko Japończykom z bronią w ręku, 
wśród ognia i dymu karabinów? 

Popatrz tylko, bibliotekarzu Kim, jaki ze mnie dziś szarmancki 
mężczyzna w mundurze wojskowym, zawdzięczając to wyłącznie 
incydentowi 18 września - powiedział Zhang ze smutnym uśmiechem na 
twarzy. 

- Nie tylko ty nosisz mundur wojskowy. Ja, również, stałem się 
żołnierzem i właśnie dotarłem do Mengjangu. My dyskutujemy teraz o 
obecnej sytuacji, nie tylko jako koledzy szkolni, ale także jako żołnierze. 
Czyż nie jest to wspaniałe zrządzenie losu? 

Odpowiedział, że jest to raczej "dobrodziejstwo", które zagwarantowali 
nam Japończycy i że ludzie zaczynają stawać się dzięki temu 
"dobrodziejstwu", w jakiś sposób bardziej inteligentni i rozgarnięci. 

Dowiedziałem się, że wielu moich kolegów szkolnych z czasów nauki w 
Juweńskiej Szkole Średniej jest obecnie w Armii Samoobrony w Mengjangu. 
Rozmawiałem z nimi do późna w nocy. Za szkolnych czasów nie przejawiali 
żadnego zainteresowania polityką i marzyli wyłącznie o swoich karierach, o 
sławie. Teraz z całą mocą potępiają Japonię i piętnują Czang Kai-szeka, jako 
najstraszliwszego potwora, jakiego wydał naród chiński. Ta zmiana bardzo 
mnie usatysfakcjonowała. 

Do późnych godzin nocnych dyskutowaliśmy nad sprawą współdziałania 
Antyjapońkiej Ludowej Armii Partyzanckiej i Armii Samoobrony. Moi 
przyjaciele ze szkolnej ławy, należący obecnie do kierownictwa Armii 
Samoobrony, z aprobatą powitali ideę współpracy z naszym oddziałem. 

W taki oto sposób, bez szczególnych trudności, zdołałem przeniknąć do 
oddziału Armii Samoobrony i spotkać się z przedstawicielem naczelnego 
dowództwa armii w Mengjangu. 

Pewnego razu, na prośbę Zhanga, wygłosiłem przemówienie do grona 
oficerów dowództwa Armii Samoobrony. Był wśród nich obecny także 
przedstawiciel naczelnego dowództwa. 
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Rozpocząłem swoje wystąpienie od słów: - Bracia, idźmy razem! 
Następnie powiedziałem: 

- Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka i Armia Samoobrony 
powinny podjąć wysiłki na rzecz wspólnego działania. Przyklejanie etykietki 
"komunistycznej" do Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej i wrogie 
jej traktowanie prowadzi tylko do piętrzenia przeszkód na naszej drodze 
walki antyjapońskiej i przynosi korzyści tylko Japończykom. Antyjapońska 
Ludowa Armia Partyzancka i Armia Samoobrony powinny przyjść z pomocą 
Koreańskiej Armii Niepodległości i utworzyć z nią wspólny front. 
Imperialiści japońscy chcą wzniecać niezgodę między Koreą i Chinami, 
wykorzystywać wszelkie możliwe sprzeczności między nimi. W imię 
własnych korzyści dążą oni do osłabienia obu stron. Tym sposobem usiłują 
utrwalić swoje panowanie. Powinniśmy w odniesieniu do tych najnik-
czemniejszych knowań zachowywać stan najwyższej czujności... 

- Armia Samoobrony powinna swoimi radami przekonywać i namawiać 
oddziały Towarzystwa Pałaszy i Towarzystwa Czerwonych Mieczy oraz inne 
oddziały zbrojne, również grupy bandyckie, aby powstrzymywały się od 
zabijania i ograbiania niczemu nie winnych Koreańczyków i Chińczyków. 
Powinna ona jednocześnie aktywnie wciągać te oddziały do wspólnej 
antyjapońskiej walki. Niechaj wszystkie cywilne oddziały zbrojne - zarówno 
większe, jak i te drobniejsze - zjednoczą się w jednolite antyjapońskie siły, w 
imię ocalenia Ojczyzny! 

- Należałoby również powiedzieć o błędach niektórych antyjapońskich 
oddziałów. Przestraszone "potęgą" japońskich wojsk, wycofują się one w 
głąb Wewnętrznych Chin i kapitulują. Powinniśmy pamiętać o tym, że 
złożenie broni i zaprzestanie walki w połowie drogi - to droga, wiodąca do 
samobójstwa!... 

Tak można w ogólnych zarysach zreasumować treść mojego 
przemówienia. 

Moje wystąpienie spotkało się re strony dowodców Armii Samoobrony z 
gorącym odzewem. 

Po wysłuchaniu mej mowy, przedstawiciel naczelnego dowództwa 
przekazał nam dziesiątki sztuk różnego rodzaju broni. 

W Mengjangu przebywaliśmy około dwóch miesięcy. W tym czasie - 
korzystając z ochrony Armii Samoobrony - mogliśmy rozwijać naszą pracę 
propagandową wśród mas ludowych, przeprowadzać szkolenie i ćwiczenia 
wojskowe, poszerzyć szeregi naszego oddziału o nowych, znakomicie 
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prezentujących się młodych ludzi. 
Kiedy opuszczaliśmy Antu, mieliśmy w swoim oddziale mniej więcej 

czterdziestu bojowników, a tutaj liczebność ich wzrosła do około stu 
pięćdziesięciu! Rozeszły się pogłoski: "Kim Song Dżu sformował silną armię! 
Dzięki temu, z Mengjangu i z innych rejonów napływali ku nam, 
niekończącym się potokiem, młodzi ludzie, proszący nas o przyjęcie ich do 
naszego oddziału. W Mengjangu prowadziliśmy działalność z taką swobodą, 
jakby władza spoczywała w naszych rękach. 

Skierowaliśmy do Antu łącznika w celu uzyskania informacji o sytuacji 
na tamtejszym terenie. Z doniesień wynikało, że we Wschodniej Mandżurii 
jest ona także znakomita. Łącznik dostarczył nam list od Kim Dżong Ryonga. 
Wynikało z niego, iż siły naszego oddziału w Antu poważnie się zwiększyły i 
że w Wancyngu, Jandżinie i Hunchunie powstały nowe oddziały partyzanckie. 
Każdy z nich liczył ponad stu ludzi. 

Powziąłem decyzję o przeniesieniu się do Wancyngu, będącego samym 
centrum Wschodniej Mandżurii i uczynienia zeń głównej areny naszej 
działalności. Walka partyzancka na tym terenie wchodziła już w stadium 
zarodkowe, w stadium aktywizacji. Postanowiłem zatem tam zjednoczyć 
nasze siły z oddziałami innych powiatów i rozpocząć walkę zbrojną już na 
większą skalę. Jednym z poważniejszych doświadczeń, jakie wynieśliśmy z 
naszej kampanii południowo-mandżurskiej było to, iż na określonym etapie, 
kiedy siły oddziału partyzanckiego nie są jeszcze zbyt mocne, wygodniej i 
efektywniej jest walczyć, dysponując jakimś określonym stałym ośrodkiem 
działania. 

Nasza marszruta była następująca: z Mengjangu prosto do Antu, omijając 
Fuszun. Po drodze przydarzyło się nam ścierać z bandami rozbójniczymi i 
grupami dezerterów z różnych anty japońskich oddziałów. Zazdroszcząc nam, 
że dysponujemy bronią nowego typu, próbowali siłą ją nam wydrzeć. 
Parokrotnie jeszcze byliśmy zmuszeni stawić czoła niebezpieczeństwom. 

W takim oto okresie zjawił się raptem przed nami, przybyły nie wiadomo 
skąd, jakiś dobrotliwy staruszek, dosłownie niczym baśniowy buddyjski 
święty. Przedtem związany był z Czhamibu. Okazałsię on doskonałym 
przewodnikiem i przeprowadził nas pomyślnie do Liangjangkou krótszą 
drogą, wiodąca górskimi ścieżkami. Pochód przez góry stał się dla nas dobrą 
lekcją hartu i ważnym ogniwem przygotowań do czekającej nas długotrwałej 
walki. 

Kiedy już zbieraliśmy się w Liangjangkou do ruszenia w dalszą drogę, 
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nadeszły do nas główne siły pułku, podległego komendantowi Yu. Pułk ten 
nosił nazwę oddziału Menga. Wraz z oddziałem tym zjawił się również Czen 
Han-zhang, który okazał się być sekretarzem dowództwa pułku Menga. 

Ujrzawszy mnie z daleka, podbiegł ku mnie z otwartymi ramiona mi, 
radośnie wykrzykując: 

- Song Dżu! Tak dawno nie widzieliśmy się! 
Objął mnie oburącz i zakręciliśmy się dookoła w miejscu, jakbyśmy się 

nie widzieli przynajmniej już od dziesiątków lat. 
Po rokowaniach z komendantem Yu w Antu, nie spotkałem się już więcej 

z Czen Han-zhangiem. Rozłąka ta nie trwała jednak dłużej, niż około trzech 
miesięcy. A on wpatrywał się we mnie z uczuciem takiej przyjaźni, jakby 
owe trzy miesiące znaczyły dla niego trzy lata, a może nawet trzy 
dziesięciolecia. 

Niewypowiedziana wprost radość opanowała - oczywiście - również mnie 
samego. Obu nam się zapewne wydawało, iż to nasze spotkanie doszło do 
skutku - po długiej rozłące - w wyniku jedynie jakiegoś cudownego 
zrządzenia losu. W życiu człowieka trzy miesiące - to zaledwie kropla w 
morzu. Ale - przyznaję - również mnie wydawało się, że te trzy miesiące 
miały wymiar wielu lat naszego życia. 

Mówi się, że jeśli jest się poddawanym wielu cierpieniom, jeśli przeżywa 
się wiele dramatycznych zwrotów w powszednim życiu, to czuje się, że czas 
wolno upływa - zaczyna się dłużyć. Myślę, że tkwi w tym jakaś prawda. 

Czen Han-zhang przedstawił mnie dowódcy pułku Mengowi, mówiąc: 
- Nie wiedzieliśmy, Song Dżu, gdzie znajduje się twój oddział. 

Dowiadywaliśmy się w różnych miejscach. Słyszeliśmy o tym, jakoby 
powróciliście już z Południowej Mandżurii, ale dokąd udaliście się - nie 
wiedzieliśmy. Aż tu nagle doszła nas wiadomość, że w Liangjangkou wojska 
komunistyczne Korei jednoczą się z oddziałami Armii Niepodległości. 

- Dziękuję, towarzyszu Czen! Ja również chciałem się z tobą zobaczyć. 
Ale jakim to zrządzeniem losu wy trafiliście do Liangjangkou? 

- Wang De-lin wydał nam rozkaz pracować tutaj do wiosny następnego 
roku. A co z wami? Może chcielibyście tutaj przynajmniej na pewien czas 
zatrzymać się i wspólnie z nami popracować? 

To samo zaproponował mi Meng, usłyszawszy słowa Czenga. 
Propozycję ich przyjąłem z zadowoleniem. Jeśli pozostaniemy tu z 

oddziałem Menga, to - pomyślałem - uda nam się, być może, umocnić 
sformowany już wspólny front z Armią Ocalenia Ojczyzny. 
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Oddział Menga wcześniej wchodził w skład regularnych wojsk Zhang 
Sje-lianga, później jednak podniósł bunt i zdezerterował z nich. Dlatego był 
on wyposażony w nowoczesną broń i technikę bojową. Dysponowali oni 
armatami i karabinami maszynowymi. Ich gotowość bojowa stała na 
wysokim poziomie. Pod tym względem nie mógł się z nimi równać żaden 
inny oddział Armii Ocalenia Ojczyzny. Wiele z nich bowiem uzbrojonych 
było w niewielką ilość karabinów, mieczy i pałaszy. Podczas naszego pobytu 
w Li angjangkou jednostka Menga dawała dobrą ochronę naszej 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. 

W owym czasie większość chińskich nacjonalistycznych jednostek 
antyjapońskich rozpadała się, bądź kapitulowała w obliczu silnych ataków ze 
strony oddziałów japońskich i była wówczas poddawana ich kontroli. Jedynie 
tylko jednostka Wang De-lina nie skapitulowała i zachowała swą pozycję 
największej siły pośród wszystkich jednostek Armii Ocalenia Ojczyzny. 
Wszelako, jego jednostka zmuszona była również wycofywać się do 
Dongningu nad wschodnią granicą Mandżurii lub w głąb Związku 
Radzieckiego, dokąd ogień wystrzałów japońskich nie dochodził. 

Rozpad chińskich nacjonalistycznych armii antyjapońskich, spo-
wodowany ich niemocą, wywołał nieufność wśród naszej kierowniczej kadry 
pracowników politycznych i wojskowych. Niektórzy z nich utrzymywali, że 
tworzenie wspólnego frontu z nimi nie przyniesie żadnego pożytku, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie wpłynąć na pozbycie się przez nich niepewności i 
chaosu, jaki wśród nich zapanował. Inni zaś twierdzili, iż Antyjapońska 
Ludowa Armia Partyzancka powinna zerwać swe bezużyteczne więzy z nimi 
i walczyć na własną rękę. Żadnej z tych opinii nie wolno było tolerować. 

Opuszczenie przez nas antyjapońskiego wspólnego frontu oznaczało by 
poddanie wrogowi potężnej siły zbrojnej i pójście na rękę japońskim 
imperialistom, których taktyka polegała na rozgromieniu antyjapońskich 
oddziałów oddzielnie, jeden po drugim. 

Panujący w szeregach tych jednostek chaos i poczucie niepewności 
przypisać można do pewnego stopnia ograniczeniom klasowym, jakimi 
spętane były ich wyższe warstwy kierownicze, ale główna ich przyczyna 
tkwiła w panującym wśród nich lęku przed wrogiem. Aby usunąć tę 
niepewność i zapobiec ich całkowitemu zniszczeniu, należałoby pracować 
wspólnie z nimi bardziej aktywnie i tchnąć w nich ufność w zwycięstwo i 
pokonanie wroga na płaszczyźnie praktycznie rozwijanych operacji bojowych. 

Wychodząc z tych, istniejących realnie, aktualnych przesłanek, 
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przeprowadziliśmy w Liangjangkou dwa spotkania Antyjapońskiego 
Komitetu Żołnierskiego. Wzięli w nich udział: 

Czen Han-zhan g, Li Gwang, Hu Csemin i inni pracownicy polityczni, 
wyznaczeni przez Armię Ocalenia Ojczyzny, jak również ci, którzy zostali 
wyłonieni z wojskowo-politycznych kadr poszczególnych powiatów 
Wschodniej Mandżurii. N a spotkaniach tych dyskutowaliśmy nad 
przedsięwzięciami, jakie należałoby podjąć w celu rozwiązania narastających 
problemów w pracy z chińskimi jednostkami antyjapońskimi. Złożona została 
także informacja na temat przebiegu pracy z oddziałami Armii Ocalenia 
Ojczyzny, dokonano wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, 
przeanalizowano i wyciągnięto uogólniające wnioski z oceny nastrojów i 
tendencji~ występujących w oddziałach antyjapońskich. 

Uczestnicy tych dyskusji skonstatowali, że absolutna większość 
oddziałów antyjapońskich, wyrzekając się dalszego stawiania oporu i 
przenosząc się w bezpieczne dla siebie rejony, lub kapitulując przed wrogiem, 
przekształca się, koniec końców, w wojska reakcyjne. Dlatego armia 
japońska, nie napotykając na żaden opór, rozszerza coraz bardziej okupowane 
przez siebie obszary. Na spotkaniach tych podkreślono, iż konieczne jest 
zadawanie wojskom japońskim bardziej dotkliwych ciosów oraz podniesienie 
na wyższy poziom ducha bojowego wśród owładniętych patriotyzmem, 
bojowników i całego narodu. Zadecydowano także, aby w tym celu 
zorganizować ataki zbrojne na miasta powiatowe w Dunhua i Emu, które 
winny mieć charakter wspólnych operacji naszego oddziału oraz jednostki 
Wu  Yi-chenga i jednostki komendanta Menga. 

Nasz plan zaakceptowany został przez komendanta Menga. 
 Oddziały Armii Ocalenia Ojczyzny, liczące dwa tysiące ludzi, 

podzielone na trzy grupy, ruszyły w kierunku magistrali kolei żelaznej Kirin-
Dunhua, oraz w stronę Jandżin i miasta powiatowego Dunhua. Nasz oddział i 
pułk Menga przesunął się górskimi ścieżkami na wschód od Fuerhe i 
Dapaoxihe. Zatrzymaliśmy się w lesie, w pobliżu Dahuanggou, a więc na 
południe od powiatowego ośrodka Dunhua. Stąd skierowaliśmy do miasta 
grupę zwiadowczą i ponownie sprawdziliśmy doniesienia na temat wroga, 
jakie przysłał nam Ko Dże Rim. 

W tym czasie, w samym mieście Dunhua skoncentrowane były ogromne 
siły wroga: japoński garnizon, sztab trzeciej brygady, czwarty i dziewiąty 
pułk kirińskiego garnizonu marionetkowej armii Mandżukuo, ochrona portu 
lotniczego, policja podległa japońskiemu konsulatowi, policja reżimu 
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Mandżukuo. Wzmocnione kordony wroga rozmieszczone były wokół bram, 
wiodących do miasta, wokół jego fortów i przed wejściem do konsulatu 
japońskiego. 

Drugiego września o świcie, o godzinie trzeciej, nasze zjednoczone siły 
rozpoczęły ze wszystkich stron zmasowany atak na miasto Dunhua. 
Kierunkiem ataku naszego oddziału była Brama Południowa. Oddziały Armii 
Ocalenia Ojczyzny, pod dowództwem Hu Csemina wdarły się do środka 
miasta przez Zachodnią i Północną Bramę. 

Po błyskawicznym wtargnięciu do miasta, nasi bojownicy zaatakowali 
najpierw ośrodek dowodzenia wroga, a następnie w podobnym tempie 
zniszczyli sztab brygady japońskiej, filię konsulatu, posterunek policji i 
zadali poważne ciosy pododdziałom brygady wroga. Inicjatywa w walkach 
zdecydowanie utrzymywała się w naszych rękach. 

Wrogowie zagubieni i oszołomieni zmobilizowali dwa samoloty i 
przeprowadzili z powietrza ostrzał z karabinów maszynowych i 
bombardowania pozycji, zajmowanych przez naszych żołnierzy. 

Do szeregów żołnierskich Armii Ocalenia Ojczyzny zakradł się chaos. 
Jeśli w takiej sytuacji zacznie świtać i rozwidni się, nasze położenie okazać 
się może niekorzystne i narazimy się na poważne straty. Powiedziałem Czen 
Han-zhangowi i Hu Cseminowi o gwałtownej zmianie sytuacji i 
zaproponowałem nowy taktyczny wariant: wycofać się z obecnie 
zajmowanych pozycji i następnie, wciągając wroga w pułapkę, zniszczyć go. 

Zgodnie z tym planem, oddział nasz zajął wzgórze na południowy zachód 
od miasta, część Armii Ocalenia Ojczyzny - bezimienne wzgórze na Południe 
od Guatuncji. Na tych właśnie wzgórzach wróg wpadł w zastawioną przez 
nas zasadzkę i został rozbity. Sytuacja, która przez pewien czas wydawała się 
dla nas skrajnie niepomyślna, błyskawicznie zmieniła się na naszą korzyść. 
Żołnierze Armii Ocalenia Ojczyzny z zaciekłością rzucili się w pogoń za 
uciekającym wrogiem. 

Bitwa ta została przez ówczesną prasę prawie nie zauważona. Stało się 
tak głównie z tej przyczyny, że władze japońskie roztaczały nad nią ścisłą 
kontrolę. Ludzie na całym świecie, żyjący w owych czasach nie zdawali 
sobie sprawy z tego, że w 22 lata od chwili zagłady Korei, miał miejsce, 
wczesną jesienią owego roku, w Dunhua taki właśnie bój. 

Atak na stolicę powiatu - Dunhua przypominał podobny atak, do jakiego 
doszło w powiatowym mieście Dongning we wrześniu 1933 roku. Ten drugi - 
podobnie, jak poprzedni, zwieńczony został sukcesem, przede wszystkim 
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dlatego, iż był efektem naszego wspólnego planowania i wspólnej akcji z 
siłami Armii Ocalenia Ojczyzny. Oba ataki podobne były do siebie pod 
względem skali przedsięwzięcia. Jednak szturm na Dunhua miał szczególnie 
doniosłe znaczenie, ponieważ był pierwszą bitwą tego rodzaju w historii 
wspólnej walki narodów Korei i Chin, w której Antyjapońska 

Ludowa Armia Partyzancka pokonała oddziały japońskie w ramach 
wspólnej operacji z chińską Armią Antyjapońską. 

- Naród chiński zbyt mocno miał swą duszę spętaną obezwładniającą go 
"wojenną sławą" Japonii, która za jednym zamachem rozgromiła wojska dwu 
mocarstw - Chin i Rosji. Ale dziś naród uwolnił się już spod wpływu tego 
obezwładniającego sposobu myślenia. Można powiedzieć, iż zanim 
osiągnięte zostało wyzwolenie terytorium, doszło do wyzwolenia duchowego 
ludzi. Wykrzyknął Czen, chwytając mnie w objęcia. Do dziś pamiętam - jak 
żywy – ów obraz, gdy łzy napłynęły mu w tym momencie do oczu. 

- Song Dżu! N a tej drodze już nigdy nie rozstaniemy się - powiedział 
wzruszonym głosem, ściskając moje ręce. 

Jego słowa: "Na tej drodze" , jakie wtedy wypowiedział, pojmowałem w 
ten sposób, iż chodzi o naszą wspólną walkę. Czen Han-zhang pozostał do 
końca wierny swej przysiędze, aż do dnia, kiedy na polu bitwy poległ 
śmiercią bohatera. 

Po upływie zaledwie tygodnia, po bitwie w Dunhua, przeprowadziliśmy 
wspólnie z Armią Ocalenia Ojczyzny atak na powiatowe centrum - Emu. I 
znowu szturm ten zakończył się zwycięstwem naszych zjednoczonych 
oddziałów. Pomimo, że bitwa ta nie była może zbyt szeroko znana w świecie, 
to jednak echa jej wystrzałów długo jeszcze nie umilkły. 

 
 
 

7. Jesień w Saoszahe 
 
 
 
Po powrocie do Liangjangkou, podsumowaliśmy wyniki półrocznej 

działalności Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej od chwili jej 
powstania. 

Na spotkanie zaproszeni zostali z Saoszahe również ci, którym nie udało 
się wziąć udziału w ekspedycji do Południowej Mandżurii. Dyskusja 
ogniskowała się - rzecz jasna - przede wszystkim wokół spraw, związanych z 
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naszym marszem do Południowej Mandżurii. Partyzanci byli jednomyślni co 
do tego, że w ciągu półrocznego okresu, szeregi naszego oddziału zbrojnego 
znacznie się rozrosły i rozwinęły, a jednocześnie umocnili oni w sobie wiarę, 
iż zdolni są, w toku wojny partyzanckiej, pokonać japońskich imperialistów. 

Chcieliśmy, aby nasza walka partyzancka mogła już wejść w nową fazę. 
Dlatego podczas naszego przeglądowego spotkania, wytyczyliśmy szereg 
zadań, jakie jednostka nasza miała do wypełnienia. 

Po pierwsze, zdecydowaliśmy przenieść bazę działalności Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej do rejonu Wancyngu. 

Po drugie, postanowiliśmy jeszcze bardziej umocnić pracę z chińską 
Armią Ocalenia Ojczyzny. 

Po trzecie, powzięliśmy decyzję w sprawie zapewnienia prawidłowego 
stylu sprawowania kierownictwa nad walką partyzancką, która zaczęła się 
szybko rozwijać we Wschodniej Mandżurii oraz w sprawie przyśpieszenia 
procesu tworzenia jej bazy rewolucyjnej i niezawodnego jej bronienia. 

Spośród wymienionych tu zagadnień, najbardziej ożywiona dyskusja 
rozgorzała wokół sprawy przeniesienia bazy operacyjnej Antyjapońskiej 
Ludowej Armii Partyzanckiej do Wancyngu. 

Dyskusja na ten temat odżywała wciąż na nowo przez szereg kolejnych 
dni, a brali w niej udział kadrowi przedstawiciele armii i aparatu politycznego, 
przybyli z Antu, Jandżinu i Hwaryongu. 

Towarzysze z Antu nie zgadzali się na przeniesienie bazy działań 
operacyjnych do Wangcyngu. Swój sprzeciw uzasadniali następująco: 

- Armia partyzancka, która powstała w Antu, powinna pozostać w Antu. 
Dlaczego miałaby się przenosić do Wangcyngu? A co stanie się w Antu, jeśli 
partyzanci odejdą do Wangcyngu? 

Był to przykład naiwnego, ślepego uporu, związanego z wciąż żywymi, 
wąsko pojmowanymi kompleksami regionalizmów. 

Towarzysze z Jandżinu i Hwaryongu odpowiedzieli na to, że jednostka z 
Antu, mówiąc obrazowo, odegrała rolę sygnału, czy też rozsadnika w historii 
armii partyzanckiej. Jej przeniesienie się do centrum powiatu Jiandao, gdzie 
w dużym skupisku zamieszkują Koreańczycy, byłoby czymś naturalnym i na 
czasie ze strategicznego punktu widzenia, a zarazem odpowiadałoby najlepiej 
wszelkim wymogom geograficznym. Przekonywali oni, że jeśli jednostka z 
Antu, która dysponuje największą siłą bojową, przeniesie się do Wancyngu, 
to stanowić to będzie także ogromną szansę dla zaktywizowania działań 
jednostek partyzanckich w sąsiednich powiatach, takich, jak Jandżin, 
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Hunczun i Hwaryong. 
Wszyscy z Antu potwierdzili, że z geograficznego punktu widzenia 

Wancyng był dobrym wyborem. Przemawiało za tym jego usytuowanie 
blisko kraju ojczystego. Po drugiej stronie znajdował się rejon sześciu 
powiatowych miasteczek w Korei, gdzie silnie dawało się odczuć "powiew 
Kirinu". Istotnie, rejon ten mógłby się stać niewyczerpanym źródłem sił 
ludzkich i dostaw materiałowych, niezbędnych w działaniach partyzanckich. 
Korzystając z oparcia, jakie stwarza rejon, można byłoby podjąć dzieło 
rewolucji w kraju. Mieszkańcy Wangcyngu wyróżniali się swym wielkim 
duchem bojowym i rewolucyjną niezłomnością. Te zalety swego ducha 
zademonstrowali poparciem dla działań bojowych Armii Niepodległości w 
Czongshanli i w bitwie pod wąwozem Pongo, które uznać należy, z punktu 
widzenia historii, jako apogeum walki zbrojnej, prowadzonej przez Armię 
Niepodległości. Wancyng było bazą operacyjną władz politycznych i 
administracji wojskowej w rejonach północnych, i całe setki żołnierzy Armii 
Niepodległości - wśród nich kadeci - którzy tam działali, żyli dzięki żywności, 
kaszy - z ziarna wysianego i zebranego przez mieszkańców Wancyngu. 

Wancyng był więc miejscem idealnym. Ale nie mogliśmy się do niego 
przenieść bez poczynienia wcześniej pewnych działań przygotowawczych. 
Dlatego właśnie, dzień po dniu, wiedliśmy coraz bardziej pogłębione 
dyskusje, idące w dwu kierunkach: czy powinniśmy uczynić z powiatu Antu 
bazę operacyjną i prowadzić walkę partyzancką naszymi własnymi siłami, 
czy też należałoby nasze uprawomocnione już działania z Armią Ocalenia 
Ojczyzny kontynuować, a zarazem stopniowo, bez zbytniej ostentacji, 
rozbudowywać własne koreańskie jednostki. 

Uważałem, że chociaż wspólne działania z Armią Ocalenia Ojczyzny 
mogłyby na nas sprowadzić pewne ograniczenia w naszej działalności, to 
rzeczą ważną było, wszelako, to, aby jeszcze bardziej utrwalać legitymizację 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej, uzyskaną za cenę krwi, i 
uzmysłowić braciom chińskim, upatrującym w Koreańczyku w Mandżurii 
drugiego Japończyka, ten właśnie fakt, że naród koreański - to nie żaden 
poplecznik, czy forpoczta japońskich imperialistów, że oddziały zbrojne 
koreańskich komunistów, które uważali oni za projapońskie, nie mają 
jakiejkolwiek styczności z japońskimi samurajami, a przeciwnie, idą 
konsekwentnie kursem antyjapońskim. 

Ostatecznie, zaakceptowaliśmy wariant następujący: nasza partyzancka 
armia powinna przez określony czas współdziałać z Armią Ocalenia 
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Ojczyzny, w imię obrony uzyskanej przez nas prawomocności działania 
Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej, ale w tym samym czasie, w 
praktycznej walce, winniśmy nieustannie umacniać nasze wpływy, pomnażać 
i powiększać nasze oddziały zbrojne i na koniec - zjednoczyć je! 

Po ustaleniu planu działania, skierowaliśmy specjalnie dobranych 
towarzyszy do różnych części Wschodniej Mandżurii, do Jandżinu, 
Hwaryongu i Hunchunu, a jednocześnie wysłaliśmy wielu bardziej 
uzdolnionych pracowników politycznych do jednostek Armii Ocalenia 
Ojczyzny w Laosygou. Sformowaliśmy lotny oddział - udał się on do 
Wancyngu. Pozostawiliśmy Kim 11 Ryonga w Antu. Nasza jednostka, która 
liczyła już dobrze ponad stu ludzi, zredukowana została ponowie do około 
czterdziestu. 

Wielu naszych towarzyszy kierowaliśmy często do innych powiatów. 
Zadowolenie z tego powodu wyraził Wschodnio-Mandżurski Komitet 
Specjalny. Już wcześniej, przy różnych okazjach, przedstawiciele Komitetu 
zwracali się do nas z prośbą o to: 

- Wasz oddział jest głównym oddziałem. Dlatego prosimy, abyście 
wybierali najbardziej stosownych towarzyszy i w ten sposób umacniali, 
dzięki nim, inne lokalne oddziały partyzanckie. 

Mijały cztery miesiące od chwili, gdy nasza jednostka opuściła Saoszahe i 
podjęła swą ekspedycyjną wyprawę do Południowej Mandżurii. Barwy 
jesieni stawały się z każdym dniem coraz bardziej widoczne i piękne. O 
przemijaniu czasu przypominały na każdym kroku rzeki i strumienie górskie, 
pola i góry Liangjangkou. Opadające liście drzew, rankiem pokryte szronem - 
zapowiadały zbliżanie się surowej zawsze w tym regionie zimy. 

W miarę, jak zmieniały się pory roku, a pogoda stawała się coraz 
chłodniejsza, zacząłem odczuwać wzrastający niepokój wewnętrzny o moją 
matkę, złożoną w łóżku chorobą. Ale, mogłem jedynie myśleć o niej, nie 
miałem natomiast śmiałości, by udać się z wizytą do Saoszahe. 

Chociaż ożywiało mnie pragnienie odwiedzenia Tucidjanu, wciąż jednak 
odkładałem spotkanie z moją matką. 

Kiedy zbliżał się dzień wyruszenia w drogę powrotną do Północnej 
Mandżurii, Czha Gwang Su przyniósł mi paczkę, zawierającą leki ziołowe, i 
radził mi je wziąć i udać się do Tucidjanu. Gdy zawahałem się, skrytykował 
mnie: 

- To nie podobne do ciebie, Song Dżu! Jak możesz się tak zachowywać? 
Jeśli ty, komendant oddziału, z takim brakiem szacunku odnosisz się do 
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swojej matki, to więcej już z tobą nie będę rozmawiał! 
W takich okolicznościach skierowałem swe kroki ku Saoszahe. 
W ręku dzierżę małą paczuszkę z lekarstwami, ale w duszy ciąży mi 

niepokój: co powie matka na widok tych lekarstw? Z pewnością skrzyczy 
mnie: - Co ty wyprawiasz, wciąż zajmujesz się takimi głupstwami!? 

Pomyślałem jednak również, że może się jednak ucieszy, gdy usłyszy me 
słowa: - Oto, mamo, lekarstwa dla ciebie. Przysyła ci je Czha Gwang Su. 

Dawno już - zapewne - skończyła się miarka łuskanego prosa, którą 
kiedyś zakupiłem w Saoszahe i przyniosłem do domu. A sama matka przecież 
nie była w stanie pracować, skąd miała zdobyć choć trochę pieniędzy. W jaki 
sposób radzi sobie w gospodarstwie domowym? Matka mówiła: - W ustach 
żywego człowieka - jak powiadają - nie będzie nigdy pajęczyny. Nie 
powinieneś się martwić o rodzinę. Powinieneś myśleć, że nie masz na świecie 
nikogo: ni matki, ni braci. 

Ale człowiekowi nie łatwo wieść takie życie, jak ona radzi. Jak można nie 
rozmyślać o rodzicach, o braciach, o rodzinie?.. 

Zawiniątko było lekkie, ja zaś przyśpieszałem kroku. Im bliżej Saoszahe, 
tym bardziej ciężkie -nie wiadomo, dlaczego - stawały się moje nogi. Siedział 
- oczywiście - głęboko w mej duszy niepokój o to, czy nie pogorszył się stan 
zdrowia matki. Chyba jednak bardziej od wszystkiego nurtowała mnie myśl, 
że powróciliśmy z Południowej Mandżurii i nie udało się porozumieć w 
sprawie współpracy z komendantem Ryangiem. Jeśli matka dowie się o tym, 
będzie bardzo z tego powodu ubolewać. Kiedy udawałem się do Południowej 
Mandżurii, była ciężko chora, a jednak nalegała, bym ruszył w tę drogą jak 
najszybciej. Czyniła to - być może - dlatego, iż była bezgranicznie 
zadowolona z tego, że syn współpracować będzie z przyjacielem ojca. Matka 
nie życzyła sobie, żeby młodzi ludzie, opowiadający się za jakąś koncepcją, 
odwracali się plecami do starszego pokolenia uczestników ruchu walki o 
niepodległość. 

Rzeczą najważniejszą, wszelako, pozostawało wciąż pytanie: jaki jest stan 
choroby matki? Udając się w drogę do Południowej Mandżurii, widziałem, że 
żołądek jej odmawia przyjmowania nawet zwykłego, niezbyt gęstego wywaru, 
przypominającego raczej wodę. Jeśli ów stan się nie polepszył, to teraz znosi 
jeszcze większe cierpienia. Nie sposób było odgadnąć, co się dalej wydarzyło. 

 Śpieszyłem się coraz bardziej i nie mogłem się wyzbyć rozdzierającego 
mnie strachu. 

I oto wreszcie - wieś Tucidjan, i znajomy mi drewniany mostek. Gdy 
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postawiłem na nim swój pierwszy krok, wciąż nie udawało mi się uspokoić 
mych myśli. 

Wcześniej, ilekroć przechodziłem przez ten mostek z żerdzi, matka, 
dziwnym wyczuciem wiedziona, otwierała na oścież drzwi domu. Doznawała 
jakiegoś osobliwego olśnienia, i po krokach potrafiła poznać, że słyszy 
właśnie stąpanie synów, nawet, którego z nich: starszego, czy młodszego. 
Jednak tego dnia, na przekór moim oczekiwaniom, drzwi domu ujrzałem 
zamknięte na głucho. Nie było widać także dymu z komina, który zawsze 
zapowiadał, że przygotowuje się kolacja, trudno było dostrzec któregoś z 
braci, którzy wcześniej często wychodzili z kuchni, by wynieść coś na 
śmietnik, bądź przynieść drewna 

I coraz bardziej odczuwałem rosnące napięcie straszliwej trwogi i 
nerwów. Wydawało się, że serce zamarło we mnie. Zebrałem się na odwagę, 
chwyciłem za klamkę, otwieram drzwi i czuję, że coś, jakaś siła zwala mnie z 
nóg na przyzbie. Łóżko matki - puste! - Spóźniłem się! - jak błyskawica 
przebiegło mi przez głowę. I nagle, nie wiem skąd i jak, znalazł się obok 
mnie Chol Dżu. Objął mnie za ramiona. 

- Dlaczego się tak spóźniłeś, bracie, dlaczego!? 
I, drżąc na całym ciele, utkwił we mnie swe oczy, pełne łez. A potem 

zapłakał głośno, pochlipując, tak jak opuszczone maleńkie dziecko. 
Za chwilę podbiegł ku mnie, jak strzała, drugi brat - Yong Dżu i uczepił 

się bezradnie do mego lewego boku. 
Zawiniątko z lekarstwami wypadło mi z rąk na kamień pod przyzbą. 

Objąłem obu rękami zanoszących się od płaczu braci i mocno ich 
przycisnąłem. Ich gorzki płacz i nieutulony szloch mówiły mi o wszystkim. 
Nie potrzebne byłoby pytać ich o los matki. 

Jak mogło dojść do takiego nieszczęścia, gdy nie było mnie w domu? 
Dlaczego nie dana jej była ta jedyna szansa doznania matczynego szczęścia, 
jakim jest ujrzenie twarzy syna w ostatniej chwili swego życia? O, matko 
moja, która przyszłaś na świat w ubogiej rodzinie i przeżyłaś całe swe życie 
w biedzie! O, matko moja, która myśląc o nieszczęściu i ruinie kraju, 
potrafiłaś zacisnąć usta i powstrzymać swe łzy nawet w momencie, kiedy 
umierał ojciec! O, matko nasza, która zanim odeszłaś na zawsze, poświęciłaś 
się całą duszą i ciałem - nie sobie, lecz szczęściu innych! 

Moja matka bała się zawsze tego, że jej syn dopuści się błędu w swej 
pracy, jeśli ulegać będzie wpływowi uczuć. Myślę niekiedy, że umarła tak 
przedwcześnie, ponieważ obawiała się, że żyjąc, byłaby dla mnie 
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brzemieniem w prowadzeniu przeze mnie rewolucji. 
Dotykając ze czcią tę framugę drzwi, o którą matka wcześniej oparta była, 

gdy udzielała mi swych ostatnich wskazówek, pomyślałem: jakże byłbym 
szczęśliwy, jeślibym jeszcze choć raz mógł spojrzeć w twarz mej żywej matki, 
opartej o krawędź tej framugi, niechby nawet skrzyczała mnie bardziej, niż 
kiedykolwiek! 

- Powiedz mi, Czhol Dżu, co matka powiedziała w ostatniej chwili 
życia?... 

Na pytanie to odpowiedziała mi za niego sąsiadka - Kim, która akurat w 
tym momencie otwierała furtkę i weszła na podwórko. 

Oto, co mi powiedziała: - Kiedy po mojej śmierci przyjdzie tu mój syn 
Song Dżu, proszę was, potraktujcie go tak, jak ja bym to sama uczyniła. 
Gdyby powrócił wcześniej, zanim kraj odzyska niepodległość i gdy 
Japończycy wciąż pozostawać będą w naszym kraju, nie możecie mu 
pozwolić na otwarcie mojego grobu. Powinniście zabronić mu nawet wstępu 
na to podwórko i przekroczenia tych progów. Wszelako wiem, że mój synek 
Song Dżu nie zawróci z połowy drogi rewolucji. Mówię tak, nie dlatego, że 
jestem z niego za bardzo dumna... Oto, tyle mi powiedziała. Poprosiła 
następnie, żebym otworzyła drzwi. A potem, aż do zmierzchu, długo 
spoglądała tam, hen w dal, na mostek z żerdzi... 

Słowa sąsiadki ledwie do mnie dochodziły, tak, jakby wypowiadane były 
gdzieś w odległej dali, jakoby pochodziły z "królestwa niebios". Ale ja 
wychwyciłem każde słowo sąsiadki. Głęboko uświadamiałem sobie całą ich 
gorycz, wielką wagę każdego usłyszanego zdania. 

Wciąż jeszcze trzymając w swych objęciach braci, skierowałem wzrok w 
stronę tego drewnianego mostku. 

Usiłowałem wyobrazić sobie tę straszliwą tęsknotę matki za swoim 
synem, gorycz matki, która nie mogła zobaczyć już kochanego syna przed 
zapadnięciem w swój wieczny sen. Nie zdążyłem sobie nawet uświadomić 
tego wszystkiego, gdy z piersi mej, niczym z gorejącego wulkanu, wyrwał się 
straszliwy szloch. 

Długo tak płakałem. Gdy podniosłem głowę, patrzę - i widzę 
spoglądające na mnie oczy pełne łez naszej sąsiadki. Spoglądała na mnie tak 
czułym spojrzeniem, tak głęboko patrzyła w mą duszę, iż o mało co, 
uznałbym jej spojrzenie za spojrzenie mej ukochanej matki. 

- Bardzo wam dziękuję! Z całej duszy jestem wam wdzięczny za ogromną 
troskę, okazaną mojej matce. 
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Tak powiedziałem do sąsiadki, która pozostała ostatnią towarzyszką życia 
mojej matki. Wreszcie i ja, całkowicie załamany boleścią, odnalazłem w 
sobie siły. 

A sąsiadka płakała wciąż coraz głośniej. 
- Nie ma za co dziękować - powiedziała. - Darujcie mi, że niezbyt często 

odwiedzałam chorą. Może nie tak, jak trzeba, doglądaliśmy jej. Nie było 
nikogo, kto mógłby przyczesywać jej włosy. Wasi bracia również nie często 
bywali w domu -wiadomo: zajęci już sprawami rewolucji. Pewnego dnia 
poprosiła mnie, żebym przystrzygła jej włosy na krótko, jak małemu chłopcu. 
A ja nie mogłam wziąć nożyczek do rąk. Miała takie przepiękne włosy. Takie 
długie, tak schludnie utrzymane! - Nie mogę. - mówiłam jej. A chora wciąż 
mnie błagała: - Jeśli nie będzie mnie świerzbić głowa - powiadała - to 
wówczas będę w stanie dolecieć choćby do samego nieba... 

Żal mi było obcinać te włosy, jednak w końcu poczułam się zmuszona to 
uczynić... 

Sąsiadka nie skończyła nawet swojego opowiadania i znów rozpłakała się 
na cały głos. 

Pomyślałem sobie, że lepiej już jej nie słuchać. Opowiadanie o żałosnej 
śmierci matki rozrywało we mnie wszystko na strzępy. Matka przez całe 
swoje życie robiła wszystko, co mogła dla dzieci. Wszelako, synowie, którzy 
wyrastali w jej objęciach, nie znaleźli w sobie tyle wierności, jaką mieli ci, 
którzy byli u jej wezgłowia i przyczesywali jej włosy w obliczu zbliżającej 
się śmierci!? 

Dawniej, kiedy mieszkałem jeszcze w Fuszunie, widziałem pewnego razu 
chłopca w moim wieku, jak - cały mokry od potu ze zmęczenia - dźwigał na 
plecach swą matkę z Namdianzi do szpitala w Sonanmun. Pamiętam, że na 
jego widok powiedzieliśmy wszyscy, iż jest to chłopiec, mający prawdziwie 
synowskie uczucia. Opowiadanie, jakie usłyszałem z ust sąsiadki Kim, 
przywiodło mi z pewnych powodów na myśl wspomnienie o tym chłopcu i o 
ściekającym zeń pocie ze zmęczenia. 

Gdyby mnie zechciał ktoś porównać z tym chłopcem, to ludzie zapewne 
nazwali by mnie niewdzięcznym wobec rodziców synem. I czy znalazłoby się 
coś na moje usprawiedliwienie? Zapytuję więc siebie: - Coś ty uczynił dla 
swej matki? Masz już przecież ze dwadzieścia lat!? No, właśnie, co ja dla niej 
uczyniłem? Kiedy byłem jeszcze bardzo mały, prosiłem zawsze matkę, aby 
siadała w najcieplejszym miejscu w pokoju, swoim własnym oddechem 
starałem się rozgrzewać jej zmarznięte ręce, gdy wracała od studni... Z 
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samego ranka próbowałem jej pomagać - karmiłem kury, nosiłem wodę w 
kubełku z ocynkowanej blachy. 

Jednak od chwili, gdy pogrążyłem się w wirze rewolucji, już prawie 
niczego nie uczyniłem dla matki. Starożytni mędrcy mawiali: - Nisko zdarza 
się spotkać miłość, czym jednak wyżej, tym trudniej ją znaleźć. Być może 
wymyślili tę sentencję z myślą o mnie? Co się tyczy stwierdzenia, że czym 
wyżej, tym trudniej o miłość - to, rzeczywiście, zawarta jest w tej maksymie 
wielka mądrość. Ani razu nie udało mi się usłyszeć, o takich dzieciach, które 
czczą i szanują swoich rodziców z wiernością, przewyższającą miłość 
rodzicielską ku nim. 

- Czhol Dżu, powiedz teraz, co zawierzyła wam matka? - po prosiłem go 
ponownie. 

Pomyślałem sobie, że może jest jeszcze coś, co matka nakazała, przed 
odejściem z tego świata. 

Ocierając łzy koniuszkiem ręki, zaczął mówić ochrypłym głosem: 
- Matka powiedziała: - Pomóż starszemu bratu najlepiej, jak tylko 

potrafisz. I dodała: - Będę mogła, nawet pod ziemią, zasnąć spokojnie, jeśli, 
wy, synkowie moi, będziecie starać się pomagać starszemu bratu i staniecie 
się kiedyś takimi samymi rewolucjonistami, jak wasz starszy brat... 

Tak więc, nawet w ostatniej chwili swego życia, matka chciała całą moc 
swej siły duchowej przelać na nas z myślą tylko o jednym - o sprawie 
rewolucji! 

I natychmiast wraz z braćmi poszedłem na grób matki. 
Na maleńkim pagórku, gdzie samotnie rósł stary wiąz, widać było, trochę 

z boku, maleńki wzgórek mogiły, pokrytej darniną, ułożoną we wzorki, 
przypominające arbuz. 

Zdjąłem furażerkę i razem z braćmi pokłoniliśmy się do samej ziemi 
przed grobem zmarłej matki. 

Serce me mówiło: - Mamo najukochańsza, przyszedł do ciebie Song Dżu! 
Przebacz mi matko, swemu synowi, wyzbytemu wszelkiej czci dla ciebie! 
Wróciłem z Południowej Mandżurii, spóźniłem się - i teraz dopiero 
przychodzę do ciebie, mamo moja najdroższa! 

Byłem przejęty taką dumą, gdy zwaliło mnie coś z nóg i upadłem na 
ziemię. I nagle patrzę - obok mnie Czhol Dżu, schylając się nad pagórkiem 
mogiły, rozkopuje rękami darnie. 

- Co ty tam wyrabiasz, braciszku? - czując, że dzieje się coś dziwnego, w 
roztargnieniu spoglądam na niego. 
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Zamiast odpowiedzi, roniąc kropelki łez, zakopywał w ziemi, te owinięte 
w papier, paczuszki z lekarstwami, które przyniosłem z Liangjangkou... 

Milczący czyn mojego brata bezlitośnie wyzwolił we mnie cały ładunek, 
całą kondensację boleści i żalu, którymi napełnione było moje serce. 
Upadłem na pagórek i długo, bardzo długo płakałem. W taki oto sposób 
przeobraziłem się z rewolucjonisty w zwykłego człowieka. 

Czułem się tak, jakby wszystkie rzeczy tego świata przeobraziły się w ten 
grób, jakby wszystkie sprawy tego świata skomprymowane zostały do 
tragedii, utraty mojej matki. Ale jesienne błękitne niebo nad naszymi 
głowami spoglądało wesoło na ziemię, jak zwykle, normalnie. Dziwiłem się, 
jak niebo może być tak obojętne na nasz smutek. 

Tak utraciłem moją matkę. To smutne wydarzenie miało miejsce w 
ponure, pełne melancholii lato 1932 roku, w dwadzieścia dwa lata po stracie 
kraju. Gdyby kraj nie został zniszczony, żyłaby na pewno. Chorobę matki 
wywołały ciężkie przeżycia, jakie były następstwem ruiny kraju. 

Matka przeżywała niewypowiedziane, dręczące zmartwienia o swoich 
synów. Szczodra miłość mojej matki ku nam była z niczym nie 
porównywalna. Moja wierność wobec niej była zaledwie kroplą w oceanie 
nieprzebranej miłości jej ku mnie. 

Pewnego razu, gdy działałem w podziemiu, znaleźliśmy się - a było nas 
razem czterech lub pięciu młodych komunistów - otoczeni przez wroga. 
Działo się to w miasteczku Fuszun. Trzeba było wyrwać się z okrążenia 
nawet za cenę stoczenia walki. Ale nie mieliśmy żadnej broni. Wtedy 
zwróciłem się do swej matki, prosząc ją, czy mogłaby w jakiś sposób 
przynieść nam choć kilka sztuk broni od naszych towarzyszy w Manlihe. 

Natychmiast się zgodziła, mówiąc: - Mogę to zrobić. Dostarczę ją wam! 
Poszła i wróciła bezpiecznie do domu z dwoma pistoletami od towarzyszy 

z Manlihe, którzy je załadowali i odbezpieczyli, by od razu gotowe były do 
strzału. Matka odważnie podeszła do bram, opasanego murem miasta, niosąc 
na głowie drewnianą misę, w której ukryła dwa "mausery", przykryte dla 
niepoznaki kawałkami żeberek wołowych. Wartownicy przy bramie, 
wskazując na misę na głowie, zapytali, co w niej niesie. Spokojnie 
odpowiedziała: 

- Wołowina, panowie! 
"Stróż porządku", odchylił papier, przykrywający mięso, i przepuścił ją 

bez przeszkód. 
Oglądając "mausery", pobladłem: broń była załadowana, spusty 
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odbezpieczone. 
- Mamo, przecież to mogło się dla ciebie bardzo źle skończyć! 
Dlaczego broń była załadowana i odbezpieczona? 
- Sama ich poprosiłam o to. Pomyślałam: - Zacznę strzelać, jeśli 

policjanci będą głębiej przeszukiwać drewnianą misę. Przecież napadłoby 
mnie najwyżej dwóch, lub trzech niegodziwców. Gdyby mnie zaatakowali, 
strzelałabym, choćbym sama miała zginąć. 

W jej odpowiedzi taiła się głęboka myśl, której nasze doświadczenie i 
naiwny sposób myślenia nie mogły pojąć. Była to prawdziwa miłość do 
dzieci i śmiałość, których nikt nie ośmieliłby się nawet naśladować, nie 
pojmując sprawy dzieci, ani żaru miłości ku nim. 

Działo się to w Starym Antu, kiedy tułaliśmy się wciąż po różnych 
cudzych kątach. Mieszkaliśmy wtedy w wynajmowanym pokoju, w domu 
niejakiego Ma Chun Uka. Pewnego razu, nasi towarzysze czyścili pistolety, 
gdy, jeden z nich przypadkowo wystrzelił i ranił moją matkę w nogę. Rana po 
wystrzale okazała się niebezpieczna dla jej życia i wymagała specjalnego 
leczenia. 

Matka przykuta była do łóżka. Jeśli ktokolwiek zapytywał ją, co się jej 
przydarzyło, odpowiadała, że wychodziła z samego rana wyrzucić śmieci, 
upadła nieszczęśliwie i złamała sobie nogę. Nikomu zranionej nogi nie 
pokazywała. A jej leczeniem zajął się potajemnie Hyong Gwon. Nigdy 
jednak nie pomyślała sobie niczego złego o nas, podobnie jak nigdy też nie 
zauważono u niej jakiejkolwiek oznaki niezadowolenia, czy irytacji wobec 
tego, który nieopatrznie wystrzelił z pistoletu. 

Człowiek, który wystrzelił przypadkowo z pistoletu, poczuł się we-
wnętrznie tak bardzo winnym, iż próbował targnąć się na swoje życie. 

Matka, gdy dowiedziała się o tym, zganiła go mówiąc: - Tego nie wolno 
czynić. Wypadek zdarzył się dlatego, że nie umiesz obchodzić się z bronią. Z 
takiego powodu mężczyźnie nie wypada popełniać samobójstwa. Pomyśl 
tylko o najważniejszym: o zachowaniu tajemnicy! Jeśli sprawa stanie się 
głośna, zaszkodzi to tobie, temu domowi i wam wszystkim. A co 
najważniejsze - poniesie klęskę wasza sprawa! 

Bardziej niż to, że kula zraniła ją w nogę, obchodziło ją, żeby policja nie 
dowiedziała się o fakcie posiadania prze nas broni palnej. 

Rodzina Ma Chun Uka nigdy również nie szepnęła słówka nikomu na 
temat przypadkowego strzału. 

Najszlachetniejszą cechą matki było to, że kochała moich towarzyszy tak, 
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jak by byli jej własnymi synami. Matka traktowała ich, tak, jak mnie. Kiedy 
mnie odwiedzali w naszym domu, matka dawała im zawsze jakieś pieniądze 
na ich działalność. Pieniądze te pochodziły z tego, co sama zarobiła, 
utrzymując dom z szycia i prania. Robotnicy, zatrudnieni w tartaku, a także 
pracownicy sezonowi, zajmujący się wykopywaniem insamu (żeń-szeń - red.), 
często prosili ją o uszycie kombinezonów z materiałów, jakie sami przynosili. 
Otrzymywała za to 70 do 80 czonów dziennie. Czasami udawało się jej 
zarobić jednego wona na dzień. 

Aczkolwiek trudno jej było wyżyć z tych pieniędzy, ale nie skąpiła sobie 
na wydatkach. Mając odłożone pieniądze na zakupy ziarna i na wydatki, 
związane z wyjazdami, na opłatę za wynajmowane mieszkanie, nie żałowała 
sobie wydawania pieniędzy, które zarobiła. Kiedy zjawiali się w naszym 
domu moi towarzysze, potrafiła kupić parę gyn (600 gramów-red) pszennego 
makaronu i wieprzowiny i przygotowywała im chińskie pierożki, czy zupę z 
kluskami. Zawsze dawała im także wszystkie oszczędności, jako fundusz na 
ich pracę. 

Gdy przyjaciele moi protestowali, mówiąc: - Przecież wiemy, że rodzinie 
Song Dżu też nie za dobrze się powodzi, jeśli dacie nam pieniądze, to jak 
sobie poradzicie z waszym gospodarstwem domowym, odpowiadała: - 
Człowiek nie umiera dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że taki jest 
jego los. 

Przyjaciele, bywało tak, nocowali całymi miesiącami. Nigdy nie 
zauważono u niej z tego powodu jakiegoś niezadowolenia, od początku do 
końca odnosiła się do nich, jak do własnych dzieci. Dlatego ci uczestnicy 
ruchu młodzieżowego w Mandżurii, którzy choć przez kilka dni gościli w 
moim domu, nie nazywali jej: "matką Song Dżu", lecz "naszą mateczką". 

Nie będzie żadnej przesady, jeśli powiem, że moja matka przez całe 
swoje życie, aż do śmierci gotowała jedzenie dla rewolucjonistów. Za życia 
mego ojca nie miała czasu na podróże, na spacery, czy zabawy. Wszystkie 
dni upływały jej na krzątaninie wokół spraw domowych, na opiece nad 
patriotami. Kiedy mieszkaliśmy w Lingjiangu, przygotowywała posiłki co 
noc dla naszych gości. W nocy, kiedy już mieliśmy zasypiać okryci kołdrami, 
przyjaciele ojca wpadali do domu, dowcipkując: 

- Co, w takich czasach pozwalacie sobie na to, żeby spokojnie spać? 
I wkraczali, aby odpocząć w sąsiednim pokoju. A matka - cóż, wstała i 

gotowała posiłek. 
Matka nie tylko pomagała rewolucjonistom, ale sama brała udział w 
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rewolucji. Swą pracę rewolucjonistki rozpoczęła jeszcze w Fuszunie. 
Wstąpiła tam do Południowo-Mandżurskiej Federacji do spraw Edukacji 
Kobiet, mającej swą regionalną organizację w rejonie Paeksan. Prowadziła w 
niej pracę oświatową wśród kobiet i dzieci. Po śmierci ojca brała udział w 
pracach Towarzystwa Kobiet. 

Matka przeobraziła się z osoby, która pomagała rewolucji do rangi 
bezpośredniej, aktywnej uczestniczki rewolucji. Wpływ na tę jej 
metamorfozę miał nie tylko ojciec i ja, ale trzeba też powiedzieć o ogromnym 
wpływie na nią Li Gwan Rin. Kiedy Li Gwan Rin mieszkała z nami, 
zainteresowała matkę pracą w Południowo-Mandżurskiej Federacji do spraw 
Edukacji Kobiet. 

Gdyby matka obdarzona była wyłącznie jedną, czysto macierzyńską 
miłością, to - zapewne - nie mógłbym chyba wspominać jej z tym 
najgorętszym przywiązaniem do niej. Miłość mojej matki do mnie nie była 
tylko czysto macierzyńska. Była to prawdziwa, i powiedziałbym, 
rewolucyjna miłość, sens której tkwił w tym, że matka uważała mnie przede 
wszystkim, bardziej za syna Ojczyzny, niż swego własnego syna. Rozbudziła 
także we mnie samym potrzebę odczuwania i dawania zawsze pierwszeństwa 
miłości do Ojczyzny, przed synowską powinnością miłości dla rodziców. 
Całe jej życie można upodobnić do roli podręcznika, który pomógł mi 
wypracować w sobie słuszny pogląd na życie i rewolucję. 

O ile mój ojciec był nauczycielem, który zaszczepił we mnie nieugiętego 
rewolucyjnego ducha walki, nawet przez całe pokolenia, w imię wyzwolenia 
narodowego i odrodzenia Ojczyzny, to moja matka była pełną serdeczności 
nauczycielką, która wpoiła we mnie wierność dla zasady, zgodnie z którą 
człowiek, który rozpoczął dzieło rewolucji, powinien starać się realizować 
wytyczony sobie cel, nie poddając się zwodniczym wpływom przemijających 
sentymentów lub kaprysów. 

Jeśli miłość, wiążąca rodziców i dzieci jest ślepa, to nie sposób uznać ją 
za trwałą. Miłość może być wieczna i święta, jeśli prawdziwie przeniknięta 
jest szlachetnym duchem. Miłość matki do mnie i moja wierność matce, jaka 
ukształtowała się w epoce utraty ojczystego kraju, były konsekwentnie 
przeniknięte właśnie duchem patriotyzmu. Kierując się takim właśnie 
duchem patriotyzmu, moja matka złożyła w ofierze nawet swoje rodzicielskie 
prawa - prawa matki, która ma prawo żądać od dzieci, aby były jej wierne. 

Opuściłem dolinę Tuncjdianu, nie zdążywszy ustawić nawet kamienia 
nagrobnego przed grobem matki. Dopiero po wyzwoleniu Korei postawiona 
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została tablica nagrobna z wyrytym na niej imieniem mojej matki. 
Mieszkańcy powiatu Antu, z myślą o mej niezapomnianej matce, ustawili tę 
tablicę z wyrytymi. imionami wszystkich nas, trzech braci. 

Po wyzwoleniu Ojczyzny - zgodnie z testamentem mej matki - jej 
szczątki przeniesione zostały i pochowane wraz ze szczątkami zmarłego ojca 
w Mangyongde. 

Przez długi czas, po powrocie do Ojczyzny, zaniedbywałem sprawę mogił 
rodziców, które znajdowały się w obcym kraju. Sytuacja była pod wieloma 
względami złożona. Miałem wtedy mnóstwo pracy do zrobienia. W górach i 
na polach Mandżurii, gdzie przebyliśmy wszystkie nasze młode lata, 
spoczywały prochy nie tylko moich rodziców, ale także licznych poległych 
moich współtowarzyszy broni, którzy przeszli wraz ze mną przez płomień 
rewolucji. Były tam także dzieci poległych towarzyszy. Zanim nie odnajdę 
ich prochów i nie przeniosę poruczonych mi ich dzieci do wyzwolonej mojej 
ukochanej Ojczyzny, nie wypadało przenosić mogił moich rodziców - takie 
było moje postanowienie. 

W owym czasie, zjawił się pewnego razu u mnie Czhang Chol Ho i 
nakłonił mnie do przeniesienia mogił moich rodziców do kraju ojczystego. 
Mówił: - Za przeprowadzenie ponownego pochówku, odpowiadać będę ja, a 
wy Wodzu, wybierzcie tylko w Mangyongde najodpowiedniejsze miejsce dla 
grobu. 

Spośród tych, którzy związani byli z moim życiem w Mandżurii, tylko on 
znał groby moich rodziców. Nie oczekując na specjalne dla siebie pochwały, 
zadał on sobie wiele trudu w związku z przeniesieniem tych grobów. 

Kiedy prowadziłem walkę zbrojną, wrogowie z zaciekłością usiłowali 
doprowadzić do rozkopania tych grobów. Mieszkańcy Fuszunu i Antu do 
samego dnia wyzwolenia Korei, oszukując wroga, z niezwykłą sumiennością 
ochraniali te groby i z wielką starannością je pielęgnowali. Tak właśnie, jak 
czynił to Kang Je Ha, mój nauczyciel z uczelni "Hwasong Uisuk", który dwa 
razy do roku, w czasie wiosennych i jesiennych dni składania ofiar chansik i 
czhusok, przygotowywał jedzenie, przychodził z żoną i dziećmi na grób 
mojego ojca do Jangdicun, składał ofiarne potrawy, odmawiał modlitwy za 
zmarłego i kosił trawę na jego mogile. 

Po śmierci matki zostałem opiekunem dwóch braci, gospodarzem rodziny. 
Jednak rewolucja nie pozwalała mi trzymać ich pod swoją opieką i wypełniać 
obowiązki głowy rodziny. Z nielekkim sercem pozostawiłem gorzko 
płaczących braci wśród żałosnego szelestu trzcin na wietrze w Saoszahe i - 
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nie wierząc, czy jeszcze tu kiedyś powrócę - zrobiłem pierwsze, ciężkie kroki 
na drodze ku dotkniętej tyloma cierpieniami ziemi Północnej Mandżurii. 

 

8. Na płaskowzgórzu pod Laosygou 
 
Wkroczenie japońskich wojsk do Antu stało się już tylko kwestią czasu. 

Projapońscy obszarnicy przygotowywali już nawet flagi, żeby powitać 
Japończyków. Armia Ocalenia Ojczyzny nie mogła już dłużej pozostawać w 
Liangjangkou. Oddział komendanta Menga otrzymał rozkaz wycofania się w 
kierunku Laosygou i Wancyngu, gdzie okolice są górzyste i stepowe. 

W związku z nagłym zwrotem w sytuacji, my również zdecydowaliśmy 
się opuścić Antu razem z Armią Ocalenia Ojczyzny. Decyzję tę, powzięto na 
posiedzeniu Komitetu do pracy z żołnierzami, zwołanym w Liangjangkou. 
Nasz generalny plan przewidywał przerzucenie naszej bazy operacyjnej do 
Wancyngu, ale postanowiliśmy, aby na określony czas pozostać w Laosygou, 
gdzie skoncentrowane zostały jednostki wycofującej się Armii Ocalenia 
Ojczyzny i prowadzić tam pracę z chińskimi anty japońskimi oddziałami. Do 
Laosygou ewakuowała się również z Antu jednostka komendanta Yu. 

Kiedy zajęci byliśmy forsownymi przygotowaniami do marszu do 
Północnej Mandżurii, przyszedł do mnie w Liangjangkou mój brat - Chol 
Dżu. 

- Braciszku, chciałbym również iść razem z twoim oddziałem. Bez ciebie 
nie mogę już dłużej żyć w Tucidjanie. - Oznajmił o celu swego przybycia, 
zanim sam zdążyłem go o to zapytać. 

Mogłem zrozumieć pragnienie młodszego brata pójścia razem z naszym 
oddziałem. Dla chłopca, tak bardzo, nad swój wiek rozwiniętego i 
wrażliwego, musiało być rzeczą nie do zniesienia życie z dala od 
kogokolwiek, w zapadłej wsi w Saoszahe, zwłaszcza po śmierci matki. 

- Jeśli opuścisz Tucidjan, co stanie się z Y ong Dżu? Chłopiec nie mógłby 
wytrzymać sam. 

- Zakłopotanie, jakie mną owładnęło, było trudne do zniesienia. 
Pomyślałem, że jeśli tylko sam Y ong Dżu pozostanie u ludzi na wsi, to 
będzie lepiej. Łatwiej wyżywić jednego, niż dwóch... 

I uznałem za logiczne słowa Chol Dżu, jednak nie mogłem spełnić jego 
prośby. Miał on szesnaście lat, tak więc mógłby wstąpić do armii i służyć 
jako żołnierz, z bronią na ramieniu. Jak na swój wiek, był wyrośnięty, i o 
mocnej budowie ciała. Ale przecież był wciąż jeszcze chłopcem i mógłby być 
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ciężarem w oddziale partyzanckim. Co więcej, spoczywała na nim wielka 
odpowiedzialność w pracy nad podnoszeniem na jeszcze wyższy poziom 
Komunistycznego Związku Młodzieży w rejonie Antu. 

- Z wielkim zadowoleniem zgodzę się na twoją prośbę za jakieś dwa-trzy 
lata. Tymczasem jednak nie mogę tego zrobić: Poczekaj jeszcze cierpliwie 
parę lat, mimo że ciężko ci w samotności. Poświęć się pracy nad 
wszechstronnym rozwojem organizacji Komunistycznego Związku 
Młodzieży. Popracuj przez jakiś czas, w cudzym gospodarstwie jako parobek 
lub zajmij się jakąś pracą sezonową. Działalność podziemna jest nie mniej 
ważna, niż walka zbrojna, i nie wolno jej ignorować. A na razie poświęcaj się 
pracy w organizacji KZM, i kiedy nadejdzie odpowiednia pora - przybywaj 
do nas, do naszej armii rewolucyjnej. 

Namawiałem brata, aby nie obstawał przy swoim postanowieniu. Potem 
zaś poszliśmy razem do zajazdu, położonego nad stawem. Weszliśmy do 
środka. Był to ponuro wyglądający pokój, zimny, w którym rozlegał się 
drażniący uszy odgłos oderwanej i poruszającej się skrzekliwie w powietrzu 
papierowej okleiny na drzwiach. Zamówiłem butelkę samogonu i zakąski. Na 
stole znalazły się dwa talerze ze skrzepniętym sojowym twarogiem tubu, a 
między nimi butelka samogonu. W oczach brata, gdy spojrzał na stół, 
pojawiły się łzy. Wiedząc, że nie piję, zrozumiał, co oznacza szklaneczka 
samogonu. 

- Chol Dżu, przebacz mi, że odmówiłem spełnienia twej prośby. Czy 
sądzisz, że nie chcę cię wziąć ze sobą? A jednak muszę cię zostawić samego. 
Czuję, że serce mi pęka. Ale - niestety - będziemy musieli się tutaj znów 
rozstać. 

Zdobyłem się na wypowiedzenie tych słów jednym tchem, dopiero po 
wypiciu szklanki samogonu. N a trzeźwo nie mógłbym chyba wypowiedzieć 
żadnego z tych słów. I nie mogłem powstrzymać napływających mi do oczu 
łez. Aby nie mógł dostrzec łez w moich oczach, wyszedłem na ulicę. On 
również podążył za mną, zostawiając na stole niedopitą szklankę samogonu. 

- Rozumiem cię, bracie! - powiedział doganiając mnie, i biorąc mnie za 
rękę... 

Tak oto, rozstałem się z moim młodszym bratem i nigdy już go więcej nie 
zobaczyłem. 

Ilekroć później wspominałem tę chmurną jesień nad stawem, smutną aż 
do łez, wracały wspomnienia naszego rozstania, a wówczas doznawałem 
uczucia skruchy, że nie zdobyłem się wtedy na dłuższe zatrzymanie w moich 
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rękach ręki brata, który w milczeniu uścisnął mi rękę i poszedł. Do dziś dnia 
myślę, jak gorzka była to rozłąka. 

Być może, Chol Dżu nie poległby tak wcześnie, mając niespełna 
dwadzieścia lat, gdybym spełnił wówczas jego prośbę. W istocie rzeczy, jego 
życie było iskierką światła, która nagle zgasła. 

Co mógłbym jeszcze o nim powiedzieć? Skończył zaledwie dziesięć lat, 
kiedy włączył się do pracy w organizacji rewolucyjnej. Kiedy mieszkaliśmy 
w Fuszunie, odpowiedzialny był za całą pracę propagandową dziecięcej 
organizacji Senal, a w Saoszahe był sekretarzem dzielnicowego komitetu 
Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Od czasu pożegnania się ze mną w Liangjangkou, zajął się pracą 
szkoleniową wśród licznych rzesz członków Komunistycznego Związku 
Młodzieży, których kierował do Koreańskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej. 
Podjął się także, z własnej inicjatywy, trudnej pracy z chińskimi 
nacjonalistycznymi jednostkami antyjapońskimi. Wspólnie z bojownikami 
tych oddziałów brał udział w ataku na miasto Dadianzi. Według ówczesnych 
doniesień, chiński oddział antyjapońskich bojowników, pod dowództwem Du 
Yi-suna, do którego Chol Dżu przyłączył się, z wielką brawurą zwalczał 
japońskie oddziały karne w Jiandao. 

W okresie późniejszym Chol Dżu wziął na siebie ogromną 
odpowiedzialność: pełnił funkcję szefa operacyjnego armii antyjapońskiej w 
Antu i prowadził pracę z chińskim antyjapońskim oddziałem, dowodzonym 
przez Su Gui-o, który stacjonował w Jelenim Lesie, Zhangzaicunie i w 
Fuaindongu, w powiecie Jandżin. Su Gui-o okazał się jednak przewrotnym i 
tępym, jako dowódca, który z jednej strony w sposób werbalny opowiadał się 
za walką antyjapońską, z drugiej zaś strony otwarcie, w tym samym czasie, 
manifestował wrogi stosunek do komunistów koreańskich. Przyznać trzeba, 
że z początku Su podtrzymywał dobre stosunki z Koreańczykami. Zmieniło 
się to i przerodziło w otwartą jego wrogość do komunistów koreańskich od 
czasu, jak członkinie Antyjapońskiego Towarzystwa Kobiet ze wsi Fuain-
dong uwolniły młodą dziewczynę koreańską, członkinię Komunistycznego 
Związku Młodzieży, którą przetrzymywał siłą, chcąc ją uczynić swą 
kochanką. Dziewczyna ta przyszła swego czasu, wraz z grupą agitacyjną, do 
chińskiego oddziału antyjapońskiego z zamiarem prowadzenia pracy 
propagandowej i została przez tego szaleńca zatrzymana. Jeśli zaś któraś 
kobieta została raz przezeń zatrzymana, nie miała szansy wyjść z tej opresji 
bez ujmy dla swej godności kobiecej. Su Gui-o wielokrotnie stosował te 
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sposoby, przy swym upodobaniu do kobiet. 
Po uwolnieniu dziewczyny przez członkinie Antyjapońskiego 

Towarzystwa Kobiet, Koreańczycy nie mogli już dłużej utrzymywać żadnych 
kontaktów z jego jednostką. Dotyczyło to również tych, którzy dawniej 
pozostawali z nim w bliższych stosunkach. Su Gui-o dosłownie szalał z 
powodu niezaspokojenia swych zmysłowych namiętności, wyładowywał swą 
wściekłość na ludziach, przede wszystkim zmuszając swych żołnierzy do 
maltretowania i prześladowania Koreańczyków. 

W takich to okolicznościach mój młodszy brat - Chol Dżu złożył wizytę 
w oddziale Su Gui-o, w towarzystwie towarzysza Rim Chun Chu, 
licencjonowanego lekarza z dyplomem lekarskim w zakresie medycyny 
ludowej. 

- Przyszliśmy do was, aby zapytać się o wasze zdrowie. Słyszeliśmy, że 
czujecie się nieszczególnie. -uprzejmym tonem zwrócił się do niego Chol 
Dżu po chińsku. 

Jednak Su Gui-o nie zaszczycił go nawet odpowiedzią. Wpadał we 
wściekłość na sam widok Koreańczyków i nie chciał z nimi rozmawiać. 

- Przyszedłem z utalentowanym lekarzem, aby wyleczył was z choroby. 
Pozwólcie, proszę, żeby wam pomógł. - powiedział raz jeszcze Chol Dżu. 

Po tych słowach Chol Dżu, Su Gui-o wykazał jednak większe 
zainteresowanie i odrzekł, iż skoro jest zdolny lekarz, to może poddać się 
leczeniu. Po trwających kilka dni zabiegach leczniczych metodą akupunktury, 
jakie zastosował towarzysz Rim Chun Chu, powiedział z wielkim 
uradowaniem, że cierpiał na migrenę, ale doktor Rim uwolnił go od złych 
duchów, jakie zagnieździły się w jego głowie. Korzystając z okazji, Chol Dżu 
został w oddziale Su Giu-o i już legalnie prowadził swą pracę wśród 
żołnierzy chińskiego antyjapońskiego oddziału. 

W okresie późniejszym Su Giu-o przyłączył się do naszej grupy armii, 
został mianowany dowódcą dziesiątego pułku i z wielką odwagą walczył, aż 
do ostatniej chwili swego życia. Swego czasu prowadził on dekadencki styl 
życia, w którym dominowały dwie namiętności: opium i kobiety. Jednak po 
przyłączeniu się do Armii Rewolucyjnej, przyjęty nawet został do partii 
komunistycznej. Kiedy w imieniu naszej jednostki pogratulowałem mu 
wstąpienia do partii, powiedział: - Towarzyszu Komendancie! W dniu 
dzisiejszym, wstępując do partii, wspominam waszego młodszego brata. 
Gdybym nie doznał pomocy od Chol Dżu, nie mógłbym już nigdy oglądać 
dzisiejszego dnia. 
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Następnie opowiedział mi o Chol Dżu, jak przyszedł do niego z 
towarzyszem Rim Chun Chu, wyleczył go, i jak uporczywie starał się, aby 
sprowadzić go na drogę antyjapońskiej walki. 

W czerwcu 1935 roku Chol Dżu poległ śmiercią bohatera w bitwie pod 
Chechangzi. O jego śmierci dowiedziałem się na brzegu jeziora Jingbohu. 
Być może, dlatego właśnie jeszcze i dziś, ilekroć widzę wielką rzekę lub 
jezioro, wspominam swego młodszego brata. 

Po tym, jak zginął w boju Chol Dżu, mój najmłodszy brat pozostał 
całkowicie bez rodziny, pozbawionym opieki sierotą. Od czasu, jak rodzina 
Kim Dżong Ryonga przeniosła się do bazy partyzanckiej w Chechangzi, 
najmłodszy brat błąkał się z miejsca na miejsce, starając się przeżyć, dzięki 
pomocy ludzi, którzy dawali mu coś z pożywienia, lub zapracowując samemu 
na siebie sprawowaniem opieki nad cudzymi dziećmi, czy podejmując 
dorywczo jakiekolwiek prace na czyjeś zawołanie. 

W owym czasie Kwantuńska Armia wychwytywała, dosłownie: bez 
różnicy, ludzi, którzy mieli ze mną jakikolwiek związek, aby wykorzystać ich 
w operacji, mającej na celu zmuszenie mnie do "kapitulacji". Z tego powodu 
mój najmłodszy brat zmuszony był nie tylko samemu ukrywać się, ale 
ukrywać także swoje imię i pochodzenie. Wiódł tułacze życie, błąkając się po 
trzech prowincjach Północnego Wschodu Chin, ale również po miastach i 
wsiach Chin Wewnętrznych. W ten sposób przyszło mu spędzić jakiś czas 
także w Pekinie. 

Po wyzwoleniu kraju, przeczytałem, w pozostawionych przez japońską 
policję archiwalnych dokumentach, materiały o zorganizowaniu akcji 
aresztowania mojego najmłodszego brata. Pracując w browarze Singyongu, 
odczuwał tak straszliwą tęsknotę za rodzinnymi stronami, że powrócił do 
Ojczyzny i spędził tam około trzech miesięcy. Skierował się następnie do 
Mangyongde i pojawił się tam ubrany w czarny strój i białe buty. Jego 
wygląd tak bardzo przyciągał ku niemu uwagę, iż nasz dziadek dziwił się 
nawet, czy jego najmłodszy wnuk nie sprawuje jakiegoś ważnego stanowiska 
na urzędzie publicznym, bądź nie zdobył fortuny. Nie chcąc niepokoić 
dziadka i babci, wnuk wyjaśnił im, że studiuje na uniwersytecie w 
Changchunie. Ponieważ policja nadal go poszukiwała i rozesłała jego zdjęcie 
w celu pojmania go, nie mógł. pozostawać w rodzinnym kraju, zwłaszcza w 
Mangyongde, i na Pewien czas zatrzymał się jeszcze w domu starszej ciotki, 
unikając tym samym oczu policji. A potem znów odjechał do Mandżurii.. . 

Oddział Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej, złożony z 
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czterdziestu ludzi, opuścił Liangjangkou i skierował się na północ, w 
kierunku Namhutou, wzdłuż łańcucha górskiego, przez Dunhua i Emu. Po 
drodze zatrzymaliśmy się w Fuerhe, związanym z tym epizodem w moim 
życiu, gdy jako "parobek", prowadziłem wśród mieszkańców działalność 
oświatową i polityczną. Wówczas to pod Haerbalingiem, w powiecie Dunhua, 
oddział nasz stoczył zażarty bój z kolumną transportową armii japońskiej, 
zmobilizowaną do budowy linii kolei żelaznej na trasie Dunhua- Tumen. Po 
bitwie spotkałem się z Ko Dże Bongiem w Toudaoliangzi, w tym samym 
powiecie - Dunhua. 

Ko Dże Bong opuścił Sadaohuangou, gdzie wróg rozpętał nieludzkie 
represje, i zmienił arenę swojej działalności na Toudaoliangzi. Tutaj nauczał 
w szkole wiejskiej, kierowanej przez organizację podziemną. Od 
Toudaoliangzi do Dunhua zaledwie 30 li. Wówczas spotkałem się tam 
również z matką Ko Dże Bonga. 

Rozdzieliliśmy wtedy wśród miejscowej ludności mąkę z pszenicy, którą 
zdobyliśmy podczas ataku na oddział japońskiej armii i smakowaliśmy wraz 
z mieszkańcami przyrządzone z niej potrawy. Zdobyte przez nas w tej bitwie 
zapasy materiału z bawełny przekazaliśmy natomiast miejscowej wiejskiej 
szkole z przeznaczeniem na uszycie mundurków szkolnych dla dzieci. 

Oddział nasz, po opuszczeniu Toudaoliangzi, posuwał się w dalszym 
ciągu na północ i prowadził pracę wśród żołnierzy chińskich oddziałów 
antyjapońskich pod Guandzi i w rejonie Namhutou. Następnie ruszyliśmy do 
rejony Wancyngu. Tu, na miejscu studiowaliśmy i zapoznawaliśmy się z 
pracą organizacji partyjnych, Komunistycznego Związku Młodzieży i innych 
masowych organizacji, zawieraliśmy znajomości z przedstawicielami 
różnych stanów i zawodów. Można powiedzieć, że była to wtedy wstępna, ale 
mająca znaczenie podwaliny, praca nad tworzeniem przez nas w Wancyngu 
naszej bazy operacyjnej. 

W Wancyngu nie osłabialiśmy naszej pracy z chińskimi jednostkami 
antyjapońskimi. Udałem się do Lishugou, aby spotkać się z oddziałem Guan 
Bao-zuana, który wcześniej atakowany był przez oddział do specjalnych 
zadań dowodzony przez Li Gwanga, chcący zdobyć na nim kilka karabinów. 
Okazało się jednak, że Guan Bao-zuan wyrzekł się już służenia sprawie 
antyjapońskiej walki i odszedł w niewiadomym kierunku. Mówiąc szczerze, 
chciałem wówczas wyrazić wobec dowódcy oddziału Guana, przeproszenie 
za naszych towarzyszy z Wancyngu i przedyskutować z nim sprawy 
rozwijania z jego oddziałem wspólnej walki. Chciałem zlikwidować przejawy 
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niezgody i antagonizmy, jakie zaistniały między koreańskimi i chińskimi 
oddziałami zbrojnymi. 

Dlatego, chociaż Guan Bao-zuan zniknął, wysłałem łącznika, aby spotkać 
się z pozostałymi ludźmi. Natychmiast zgłosiło się do nas około stu 
bojowników z chińskiego oddziału antyjapońskiego. Powiedzieli oni, że 
chcieliby wiedzieć, co to za oddział, ten oddział Kim Ir Sena, który rozgromił 
wojska japońskie w mieście powiatowym, Dunhua. Wystąpiłem przez nimi 
ze szczerym i prostym przemówieniem. Przyznałem, że oddział do zadań 
specjalnych z Wancyngu dopuścił się nieprzyjaznego ataku, działając w tak 
oburzający sposób wobec żołnierzy z jednostki komendanta Guana w celu 
zdobycia broni. Mówiłem otwarcie o wspólnej walce narodów koreańskiego i 
chińskiego i o misji chińskich nacjonalistycznych jednostek antyjapońskich. 

Przemówienie moje spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony 
chińskiego oddziału antyjapońskiego. Po wysłuchaniu mnie, oficer, 
nazwiskiem Kao Shan, dowodzący oddziałem, powiedział, że on, podobnie 
jak Guan Bao-zuan, myślał także o zrezygnowaniu z antyjapońskiej walki, ale 
od tej chwili będzie szedł słuszną drogą. Dotrzymał swego słowa i z 
męstwem walczył na antyjapońskim froncie. Nasze stosunki z chińską 
jednostką antyjapońską w Wancyngu, które mogły przyprawić o ból głowy, 
ułożyły się - dzięki temu pojednaniu - po przyjacielsku. 

W Laosygou zwołaliśmy posiedzenie antyjapońskiego komitetu 
żołnierskiego, którego celem było zlikwidowanie lewackiego odchylenia, 
jakie wystąpiło w pracy z chińskimi oddziałami antyjapońskimi i jeszcze 
większe wciągnięcie ich do frontu antyjapońskiej koalicji. W tYm czasie, 
oddziały Armii Ocalenia Ojczyzny - skoncentrowane w powiatowym 
miasteczku Dongniong -przygotowywały się do wycofania się przez 
terytorium Związku Radzieckiego do Chin Wewnętrznych. Staraliśmy się 
wszelkimi środkami zapobiec ucieczce tej armii za granicę i związać ją 
ściślejszymi więzami z nami w antyjapońskim froncie. W przeciwnym razie 
mogłyby wystąpić na drodze naszej partyzanckiej walki poważne trudności. 
Siły "karne" wroga, rozrzucone po różnych miejscowościach w celu 
rozprawienia się z chińskimi oddziałami antyjapońskimi, zdolne były 
skierować się przeciwko naszym oddziałom partyzanckim, liczącym zaledwie 
kilkuset ludzi i zdusić jednym uderzeniem, już u kolebki nasze siły zbrojne. 
Bilans sił między wrogiem a nami zdecydowanie przechylał się na jego 
korzyść. 

W owym czasie nasilały się wszędzie ataki wojsk japońskich na 
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antyjapońskie siły zbrojne. Wróg chciał opanować nawet najmniejsze miasta 
Mandżurii, zwłaszcza zawładnąć wszystkimi powiatowymi ośrodkami. 

W posiedzeniu brało udział 30-40 osób, w ich liczbie ja, Li Gwang, Czen 
Han-zhang, Wan Yun-song, Hu Csemin i Czou Bao-dżun. W tym gronie, ja i 
Li Gwang reprezentowaliśmy stronę koreańską, pozostali - stronę chińską. 

Głównym punktem porządku dnia na tych posiedzeniach była sprawa 
środków, zapobiegających ucieczkom Armii Ocalenia Ojczyzny i umocnienia 
wspólnego anty japońskiego frontu. 

Najpierw na posiedzeniu tym omawiano sprawę błędu oddziału 
partyzanckiego z WancYngu. Przyczyną tego błędu stała się "sprawa Kim 
Myong Sana", która wynikła w jednostce w Wancyngu. Kim Myong San był 
Koreańczykiem, który służył w "korpusie ochrony" armii Czan Sjueljana i po 
incydencie 18 września przeszedł do oddziału partyzanckiego w Wancyngu, 
pociągając za sobą sześciu podporządkowanych sobie Chińczyków. Zasłynął 
jako znakomity myśliwy i bojownik, który nade wszystko cenił sławę. Po 
jego przejściu do nich, bojownicy oddziału partyzanckiego w Wancyngu 
uradowali się z tego faktu tak, jakby spadł im w ręce nieoczekiwanie z nieba. 

Pewnego razu, jeden z sześciu chińskich bojowników, którzy przybyli 
wraz z nim, udał się na zwiad do rejonu, kontrolowanego przez wroga. Tam, 
w miejscowości Dankanzi zjadł w jadłodajni miskę racuszków, za które nie 
zapłacił. Prawdę mówiąc, zapłacić nie mógł, bo nie miał pieniędzy, ale w 
oddziale szczerze się do tego przyznał. 

Lewackie elementy, które w owym czasie były w kierownictwie 
powiatowym partii, oskarżyły go o szkodnictwo, które dyskredytuje oddział 
partyzancki i kazały go rozstrzelać. Na polecenie wydziału wojskowego 
komitetu powiatowego partii, rozstrzelano w Wancyngu jeszcze dalszych 
przeszło dziesięciu chińskich bojowników. 

Pozostali bojownicy chińscy, którzy przeszli do oddziału wraz z Kim 
Myong Sanem, wystraszyli się tą atmosferą terroru tak, że zdezerterowali i 
przeszli na stronę oddziału Guan Bao-zuana, stacjonującego w pobliżu 
Macun. Ich słowa, że oddział partyzancki rozstrzelał Chińczyków bez 
rozpatrzenia sprawy, na chybił trafił, obudziły czujność w Guan Bao-zuanie. 
Przeniósł się wraz ze swoim oddziałem do głębokiego wąwozu, z dala od 
miejsca stacjonowania oddziału partyzanckiego i czekał na okazję, która 
dałaby mu szansę odwetu na koreańskich komunistach. 

W rocznicę Rewolucji Październikowej, mieszkańcy Wancyngu zebrali 
się, trzymając w rękach kopie i pałki oraz inne prymitywne rodzaje broni, aby 
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świętować. Zjawili się z tym prostym uzbrojeniem w celu uwznioślenia 
atmosfery uroczystości. Natomiast Guan Bao-zuan odczytał to w ten sposób, 
że zebrali się, aby dokonać napadu na jego oddział. Oburzyło go to tak 
bardzo, że kazał rozstrzelać szefa sztabu swojego oddziału Kim Un Sika, 
który prowadził działalność oświatową wśród żołnierzy Armii Ocalenia 
Ojczyzny i propagował ideę zjednoczonego frontu. Oprócz niego rozstrzelano 
także Hong Hae Ila i Won Hong Gwona oraz kilku innych, którzy zostali 
skierowani doń przez partyzancki oddział. Był to swoisty kontratak, można 
rzec, zgodnie z przysłowiem: "Kto sieje wiatr - ten zbiera burzę". 

W następstwie tego, oddział Guan Bao-zuana, który wyrzekł się walki, 
rozpadł się, zaś jego żołnierze przeszli niewielkimi grupami do rejonów 
kontrolowanych przez wroga. Oddział partyzancki z Wancyngu pod 
pretekstem zapobieżenia kapitulacji oddziału Guana, parokrotnie go rozbrajał. 
Kiedy jednak bojownicy z jego oddziału stawiali opór przy zdawaniu broni, 
partyzanci zabili kilku kapitulantów Guana. 

Po tym incydencie oddział Guan Bao-zuana zainaugurował nieubłaganą 
odwetową walkę z komunistami koreańskimi. Każdego napotkanego młodego 
Koreańczyka jego ludzie, zakładając z góry, że jest związany z ruchem 
komunistycznym, chwytali i zabijali. 

Partyzancki oddział w Wancyngu, który powstał zaledwie kilka miesięcy 
wcześniej, poniósł ogromne straty w wyniku okrążenia przez chińską 
nacjonalistyczną jednostkę antyjapońską. 

Brak taktu i rozsądku, w podejściu do chińskich oddziałów, doprowadził 
do gwałtownego osłabienia koreańsko-chińskich stosunków i stworzył przed 
rewolucją koreańską trudną do przebycia przepaść. 

Uczestnicy posiedzenia poddawali surowej krytyce kadrę dowódczą 
oddziału partyzanckiego w Wancyngu, która doprowadziła do podkopania 
stosunków z chińskimi oddziałami antyjapońskimi i która nie uświadamiała 
sobie w sposób racjonalny powagi tego błędu, co więcej, przebąkiwała o 
jakimś możliwym rewanżu. Po długotrwałych dyskusjach i wypracowaniu 
metod, których przestrzeganie winno stać się metodą obowiązującą w toku 
pracy z Armią Ocalenia Ojczyzny osiągnięta została w tej dziedzinie jedność 
poglądów. 

W dalszej części posiedzenia, omawialiśmy zagadnienie środków, jakie 
należałoby użyć, by nakłonić Armię Ocalenia Ojczyzny do pozostania na 
ziemi mandżurskiej i kontynuowania antyjapońskiej walki. 

W owym czasie Armia ta liczyła dziesiątki tysięcy bojowników, niemniej 
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utrzymywała, iż nie ma dostatecznych sił, by zmagać się z japońskimi 
wojskami. Uwierzyła w upowszechnianą przez samych Japończyków wersję 
o "niezwyciężoności" japońskich wojsk i wyrzekła się niemal całkowicie 
prowadzenia z nimi walki. Bojownicy Armii myśleli, że nie ma na całym 
świecie takiej siły, która byłaby w stanie stawić czoła Japonii i nie ma armii 
tak potężnej, która mogłaby prowadzić wojnę z japońskimi wojskami. Armię 
tę ożywiało jedyne tylko pragnienie: co robić, żeby nie dać się zabić lub 
złapać przez 

Japończyków i jakim sposobem uciec poza Shanhaiguan, gdzie - jak 
dotychczas - nie dotarł jeszcze płomień wojny. 

Armia japońska zdecydowała się skierować skoncentrowany atak 
przeciwko siłom Wang De-lina w Jiandao. Jeśli atak zostanie podjęty na jego 
oddział, to Laosygou prędzej, czy później, musi wpaść w ręce wroga. 

Uczestnicy posiedzenia zdecydowali własną piersią bronić Laosygou 
wespół z Armią Ocalenia Ojczyzny. Aby bronić Laosygou, konieczne byłoby 
powstrzymanie Wang De-lina od ucieczki do Związku Radzieckiego. Armia 
Ocalenia Ojczyzny marzyła tylko o tym, aby przez terytorium Związku 
Radzieckiego dostać się do Chin Wewnętrznych. Wśród bojowników i 
przywódców chińskich oddziałów anty japońskich dominującą tendencją 
stała się myśl o przekroczeniu granicy mandżursko-radzieckiej. Li Du i Ma 
Zan-szan, którzy dysponowali siłami, liczącymi dziesiątki tysięcy bagnetów, 
w podobny sposób uciekli do Chin Wewnętrznych przez terytorium Związku 
Radzieckiego. W tych okolicznościach, jedyną drogą położenia tamy dalszym 
ucieczkom Armii Ocalenia Ojczyzny, było zorganizowanie i 
przeprowadzenie zwycięskiego boju z japońskimi wojskami i tym samym 
całkowite wykorzenienie ze świadomości żołnierzy wersji o 
"niezwyciężoności japońskiej armii cesarskiej" oraz bojaźni przed nią. 

Wśród uczestników posiedzenia za jedynego człowieka, który mógłby 
przeprowadzić na ten temat rozmowy z Wang De-linem uchodził Czou Bao-
dżun. Czou Bao-dżun miał bowiem autoryzowane upoważnienia od 
Kominternu do pracy z Wang De-linem w charakterze doradcy. 

Doradziłem Czou Bao-dżunowi, aby przekonał Wan De-lina, by w 
żadnych okolicznościach nie podejmował decyzji o wycofywaniu się i by 
przystąpił do koalicji z koreańskim oddziałem partyzanckim. Powiedziałem, 
co następuje: 

- Jesteśmy w stanie prowadzić długotrwałą wojnę partyzancką, opierając 
się na Koreańczykach, mieszkających we Wschodniej Manadżurii. Ale wiele 
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zależy również od Armii Ocalenia Ojczyzny. Musicie go przekonać, przy 
pomocy wszystkich dostępnych wam środków, aby jego bojownicy wytrwali 
na ziemi mandżurskiej i kontynuowali walkę do ostatka. Chcą oni iść do 
Związku Radzieckiego, nie z zamiarem prowadzenia rewolucji 
socjalistycznej na Syberii, lecz z zamiarem ucieczki do Chin Wewnętrznych 
przez terytorium Związku Radzieckiego 

Po wysłuchaniu mnie, Czou Bao-dżun pokiwał głową i powiedział, że jest 
to trudne do wykonania zadanie. 

- Mówicie tak, ponieważ nie znacie rzeczywistego stanu rzeczy. To szajka 
oferm, którzy drżą, jak liście osiki i chyłkiem będą uciekać, gdy tylko na 
niebie ukaże się samolot japoński rozrzucający ulotki. Ta armia w żadnym 
wypadku nie będzie walczyć. Takich tchórzy widziałem pierwszy raz od 
urodzenia. Bić japońskie wojska we współpracy z Armią Ocalenia Ojczyzny, 
to po prostu chimera. 

Niemało było ludzi, którzy podzielali poglądy Czou Bao-dżuna o 
niemożliwości stworzenia takiej koalicji. W takich warunkach doszło do 
różnicy zdań i ci, którzy z uporem mówili o niemożliwości, byli krytykowani. 
W owych czasach każdy chciał uchodzić za bohatera, geniusza czy 
przywódcę. Komitet do współpracy z żołnierzami Armii Ocalenia Ojczyzny 
był organizacją tymczasową, a w jego skład wchodzili ludzie, którzy 
prowadzili działalność polityczną w różnych miejscowościach, na prowincji i 
z tego względu nie miał on żadnego określonego szefa. 

Jednakże ja przewodniczyłem na posiedzeniu i przebiegało ono, jak 
należy. Zostałem przewodniczącym nie dlatego, że zajmowałem wysokie 
stanowisko, lecz dlatego, że chińscy towarzysze rekomendowali mnie. 
Powiedzieli: - Kim Ir Sen jest wielkim autorytetem w pracy z Armią Ocalenia 
Ojczyzny... 

Oto i całe posiedzenie w Laosygou. Było to ostatnie posiedzenie 
Komitetu do pracy z żołnierzami Armii Ocalenia Ojczyzny. Po tym 
posiedzeniu Komitet został rozwiązany. 

Zgodnie z decyzją powziętą na posiedzeniu, Li Gwan, Czen Han-zhang, 
Czou Bao-dżun, Hu Csemin i ja, mieliśmy prowadzić pracę z oddziałami 
Wang De-lina, Wu Inczenga i Czhe Szeyonga. Wu Inczeng i Czhe Szeyong 
byli podkomendnymi Wan Delina. 

Wkrótce dotarła informacja od Czen Han-zhanga, który skierowany był 
do oddziału Wu Inczenga. Przekazywał optymistyczną wiadość, że Wu 
Inczeng obiecał swoje poparcie dla kursu, zatwierdzonego na posiedzeniu w 
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Laosygou. 
Podczas, gdy pracowałem z oddziałem Wang De-lina, armia japońska 

przesunęła się do rejonu Laosygou. Zaniepokojony perspektywą tworzenia 
przez naszą główną siłę wspólnego frontu z jednostką Wanga De-lina, wróg 
przyśpieszał atak na Laosygou, przy użyciu dużych kontyngentów swoich sił 
zbrojnych. Wang De-lin nie zamierzał jednak walczyć i zbiegł z Laosygou. 
Równocześnie dziesiątki tysięcy żołnierzy jego oddziałów pośpiesznie 
rzuciło się do ucieczki w kierunku granicy radziecko-mandżurskiej, na 
podobieństwo jesiennych liści drzew, gnanych wielkim wiatrem. 

Byłoby rzeczą niemożliwą bronić Laosygou siłami tylko jednego oddziału 
partyzanckiego, złożonego z kilkudziesięciu bojowników. Dlatego 
postanowiliśmy wycofać się w kierunku powiatu Dongniong razem z ludźmi 
Armii Ocalenia Ojczyzny. Chcieliśmy za wszelką cenę zatrzymać Armie 
Ocalenia Ojczyzny w Dongniong. Ciężko nam było podczas tego odwrotu. 
Byliśmy zmuszeni prowadzić zacięte boje, dysponując niewielkim oddziałem 
w obliczu ogromnych sił wroga. Był mroźny, jedenasty miesiąc według 
kalendarza księżycowego, kiedy skierowaliśmy się w stronę powiatu 
Dongniong, staczając walki z potężnymi wojskami wroga. Wielu żołnierzy 
chińskich oddziałów antyjapońskich zginęło także od mrozu. 

Postępując za Armią Ocalenia Ojczyzny, nieustannie starałem się 
przekonać Wang De-lina do zmiany raz powziętej przezeń decyzji. Gdyby 
mnie wówczas posłuchał, to mógłby z powodzeniem stworzyć wspólny front 
z nami i rozwinąć antyjapońską walkę zbrojną w Północno-Wschodniej 
Mandżurii. Nie usłuchał jednak moich rad i ostatecznie zbiegł do Chin 
Wewnętrznych przez terytorium Związku Radzieckiego 

Zrezygnowaliśmy Z nawiązania kontaktu z Wang De-Linem. 
Zmieniliśmy marszrutę i udaliśmy się do rejonu Wancyngu - ostatecznego 
miejsca naszej dyslokacji. Od czasu wymarszu z Laosygou przemierzyliśmy 
kilkaset li i dotarliśmy pieszo właściwie już do miejsca, skąd widać było 
radziecko-mandżurską granicę. Zmuszeni byliśmy jednak wracać, nie 
osiągnąwszy swojego celu. Opanowała mnie wówczas gorycz i rozpacz. 

Pomyślałem sobie wtedy: 
- Armia Ocalenia Ojczyzny licząca dziesiątki tysięcy bagnetów ucieka, 

nie mając odwagi stawić oporu japońskim wojskom. Jak zatem ma przetrwać 
zimę nasz oddział, złożony zaledwie z osiemnastu ludzi? Jakim, wręcz 
niezwykłym sposobem należałoby przezwyciężyć nękające nas surowe 
doświadczenia?.. Tak, istotnie - osiemnastu ludzi można by uznać za "kroplę 
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w morzu", jak chętnie to powtarzali Japończycy. 
Oddział nasz zmniejszył się z czterdziestu do osiemnastu ludzi z wielu 

powodów. Niektórzy polegli w bojach, inni opuścili nas w wyniku chorób. 
Byli i tacy, których trzeba było odesłać do domu z powodu ich dalszej 
niezdatności fizycznej, bądź otwartego wyznania, iż nie są w stanie dalej 
prowadzić walki. Trudno było w szczególności ludziom już w podeszłym 
wieku, wywodzącym się z Armii Niepodległości, czy jeszcze chłopcom, 
pochodzącym z rodzin chłopskich. 

Do końca pozostali z nami w oddziale ci towarzysze, którzy walczyli 
jeszcze w okresie działalności w Kirinie, wstępując do Komunistycznego 
Związku Młodzieży. Z tymi osiemnastoma towarzyszami skierowałem się do 
Wancyngu, przekraczając granicę życia i śmierci. W toku tego marszu 
ponownie uświadomiłem sobie, że do końca bronić swoich przekonań w 
każdej, nawet najbardziej krytycznej sytuacji, i wypełnić swój rewolucyjny 
obowiązek, może tylko ten, kto hartował się w prawdziwym życiu swej 
organizacji. 

Na drodze do Wancyngu napotkaliśmy na łącznika Wu Iczenga, który 
dołączył do nas. Nazywał się Meng Xiao-ming. 

Z początku nasi ludzie, niepewni jego tożsamości, zatrzymali go w celu 
przesłuchania. W owym czasie grasowało wszędzie wielu szpiegów 
japońskich i trzeba było zachować ostrożność wobec nieznajomych, których 
tożsamości nie można było sprawdzić. Meng Xiao-ming posiadał legitymację 
członka antyjapońskiej organizacji, ustanowioną na mocy porozumienia 
między Komitetem do pracy z żołnierzami Armii Ocalenia Ojczyzny, a 
chińskimi oddziałami antyjapońskimi. Legitymacje takie wręczane były 
zarówno naszym partyzantom, jak i bojownikom chińskich oddziałów anty 
japońskich. Wówczas obie strony zobowiązały się wzajemnie ochraniać i 
okazywać pomoc ludziom, posiadającym taką legitymację członkowską. 
Meng Xiao-ming miał przy sobie tę legitymację, ale również list do Wu 
Iczenga, w którym domagał się wsparcia. Mogliśmy całkowicie uwierzyć, że 
jest on łącznikiem Wu Iczenga. 

Meng Xiao-ming wyjaśnił, dlaczego idzie do Ciankiaolingu. Powiedział: - 
Jest faktem, że byłem w Dongniongu, aby dostarczyć ten list, ale była to tylko 
strata czasu i wysiłku, ponieważ Wang De-lin już uciekł. Kiedy powróciłem 
do Wu Iczenga, zobaczyłem, że wycofał się on w kierunku Hongshilazi, 
pozostawiając tylko jeden batalion w Laomuzhuhe. A tam, nowe zaskoczenie: 
powiedziano mi, że nawet ten batalion opuścił Laomuzhuhe i udał się w 
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kierunku Siaosamchakou (Cianqiaoling). Tak więc, jestem w pogoni za tym 
batalionem. Powinienem walczyć przeciwko Japończykom, jeśli by nawet 
miało mnie to kosztować utratę życia. - zakończył. 

Był to człowiek, którego determinacja duchowa do walki z Japonią była 
bardzo mocna. Powiedział, że w trzech prowincjach Północnego Wschodu 
Chin nie ma takiego człowieka, który byłby zdolny uratować sytuację i 
zapytał mnie: 

- Jak myślicie, komendancie, kto zwycięży - my czy Japonia? 
- Sądzę, że my zwyciężymy. Pewien pisarz na Zachodzie powiedział, że 

człowiek stworzony jest do zwycięstw, a nie do klęsk. Zarówno wy, jak i my 
przebijamy się teraz wśród śniegów w imię zwycięstwa. 

Postanowiłem wspólnie z Meng Xiao-mingiem odszukać batalion, który 
uszedł w kierunku Siaosamchakou. Batalion ten stał się dla nas ostatnią 
szansą urzeczywistnienia planu wspólnego frontu. Uznaliśmy, że należy go 
za wszelką cenę przekonać, aby nie wyrzekał się walki. 

Meng Xiao-ming doszedł z nami do WancYngu i brał udział w walkach w 
obronie Jojongou. Był on niezapomnianym naszym towarzyszem, który 
pomagał nam w najtrudniejszych chwilach i walczył ramię w ramię z nami z 
odwagą, pogardzając śmiercią. W 1974 roku przysłał mi list, w którym z 
głębokim wzruszeniem wspominał nasze spotkanie na płaskowzgórzu pod 
Laosygou. 

Z listu jego dowiedziałem się, że on, dawny łącznik Wu Iczenga, który 
stał się naszym przyjacielem i dzielił z nami w przeszłości wszystkie trudy, 
żyje i jest rolnikiem w spółdzielni rolniczej w Dunhua. 

Myślę, że najcięższe momenty przyszło nam przeżywać na górze 
Laoheishan. Aż do tej góry ludzie z Armii Ocalenia Ojczyzny, aczkolwiek 
nie można było na nich całkowicie polegać, towarzyszyli nam, dlatego rzadko 
doznawaliśmy poczucia izolacji, mimo wielkich trudów, jakie nam 
towarzyszyły. Ale z chwilą, gdy wszyscy oni uciekli do Związku 
Radzieckiego, pozostało nas tylko osiemnastu wśród niegościnnych, dzikich 
wzgórz. Nawet Czou Bao-dżun czmychnął gdzieś, zabierając z sobą niewielki 
oddział, pozostawiony z tyłu przez Wang De-lina, kiedy uciekał przez granicę. 
Byliśmy teraz całkowicie izolowani i bez jakiegokolwiek oparcia. 

Na niebie latały samoloty, zrzucające ulotki z wezwaniem do kapitulacji. 
Na ziemi zaś hordy japońskich żołnierzy, zmobilizowanych do 
przeprowadzenia "ekspedycji karnych", zaciskały coraz bardziej pierścień 
okrążenia wokół nas. Ostry mróz, jaki rzadko występował nawet w najwyżej 
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położonych rejonach górskich Korei, a także głębokie, po pas śniegi, 
utrudniały naszemu oddziałowi posuwanie się do przodu. N a dodatek, 
kończyły nam się zapasy żywności, które dotąd zaoszczędziliśmy, dzięki 
głodowym racjom, jakie wyznaczyliśmy sobie na przetrwanie. 
Umundurowanie, w którym wyruszaliśmy w drogę w maju z Saoszahe, stało 
się łachmanami, przez które przeświecało gołe ciało. 

W takich warunkach spotkaliśmy na płaskowzgórzu pod Laosygou 
dobrego starego człowieka, nazwiskiem Ma, który pomógł nam w naszym 
nieszczęściu i uratował nas od śmierci. Był to ostatni dzień dwunastego 
miesiąca według kalendarza księżycowego. Stary człowiek, którego 
spotkaliśmy, nie miał jakichś stałych poglądów, nie należał do żadnej partii, 
ale nie znosił polityki Kuomintangu, mówiąc że jest skandaliczna. Jednak, nie 
popierał również komunizmu. Mówiąc krótko, był już znużony sprawami 
tego świata. Był szlachetnym człowiekiem, obdarzonym dobrym sercem i 
wolą niesienia pomocy każdemu potrzebującemu. 

Stary człowiek miał dwa domy. W niższym domu my zatrzymaliśmy się, 
a w górnym - żołnierze rozbitej Armii Ocalenia Ojczyzny. Większość z nich 
zarażona była antyradzieckimi fobiami. Zatrzymali się w Mandżurii i nie 
przeszli przez granicę Związku Radzieckiego, dlatego że jest on państwem 
komunistycznym. Byli wśród nich ludzie z batalionu komendanta Guo, 
którego Wu Iczeng pozostawił za sobą w Laomuzhuhe. 

Po naszym przybyciu do tego domu, Meng Xiao-ming dobrowolnie 
poszedł do maruderów w górnym domu, aby porozmawiać z nimi i 
zorientować się, jakie panują wśród nich nastroje. Kazałem mu, aby 
dowiedział się czy gotowi byliby współdziałać razem z nami. Meng Xiao-
ming powiedział, że wśród podwładnych komendanta Guo jest sporo jego 
znajomych i że od razu zorientuje się, jaki panuje wśród nich nastrój. 

- Jeśli będzie nadzieja na sukces, to wy, komendancie Kim, idźcie sami i 
spróbujcie już oficjalnie nawiązać z nimi kontakt. - zaproponował. 

Po powrocie z rozmowy, powiedział z posępnym wyrazem na twarzy: 
- Nic nie wyjdzie z rozmów z tymi łajdakami. O koalicji nie ma co z nimi 

mówić. Mają zamiar zorganizować bandę rozbójniczą. 
Stary człowiek Ma doniósł nam, że maruderzy z Armii Ocalenia 

Ojczyzny knują już spisek, aby nas rozbroić. Powiedział, że planują 
powiększenie szeregów bandy po zdobyciu na nas broni. 

W tej sytuacji obowiązkiem naszym było myśleć poważnie nie tylko o 
naszym losie, ale o przyszłości rewolucji. Kiedy mrowiły się wokół nas 
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dziesiątki tysięcy chińskich bojowników z antyjapońskich oddziałów, 
wydawało się, że można byłoby od razu zwyciężyć japońskie wojska, 
gdybyśmy tylko podjęli walkę razem z nimi. Ale wszyscy uciekli, a w 
naszym oddziale pozostało zaledwie osiemnastu ludzi. 

- Iść do Wancyngu? Ale co można zdziałać za pomocą dziesięciu-
kilkunastu karabinów? A w Jandżinie z pewnością jest nie więcej niż 
kilkadziesiąt karabinów. I przy tym wszystkim ci prymitywni żołnierze z 
rozbitej armii, szukający okazji zabrania nam naszej broni. Tak więc, co 
powinniśmy robić? - rozmyślałem pogrążony w smutku. 

Dobrnęliśmy do bezimiennego wzgórza w Laosygou, i nie mieliśmy 
jasnej wizji, jak z powrotem dostać się do Wancyngu 

- Co powinienem uczynić, aby wyjść z tej trudnej sytuacji? - rozmyślałem. 
- Rzucić broń? Iść z powrotem i prowadzić od nowa naszą walkę podziemną? 
A może kontynuować walkę zbrojną, nie licząc się z żadnymi trudnościami? - 
takie zadawałem sobie wtedy pytania. 

Jeśli powiem, że nie było takich wahań, to było by to zniekształcaniem 
rzeczywistości i zafałszowaniem historii. Nie ukrywam, co więcej: nie 
uważam za konieczne ukrywać, że wahania takie nurtowały nie tylko mnie, 
ale w ogóle cały nasz kolektyw. 

Stal rdzewieje od utleniania się. A człowiek nie jest ze stali. Jest on 
stworzeniem bardziej miękkim i zmiennym, niż stal. Ale trzeba powiedzieć, 
że człowiek jest o wiele silniejszy od stali. Albowiem stal sama z siebie nie 
może zapobiec procesowi utleniania się, a człowiek dysponuje umiejętnością 
kontrolowania i regulowania przemian zachodzących w jego ideologii. Sedno 
sprawy tkwi nie w wahaniu, a w tym, jak przezwyciężyć rodzące się wahania. 
O człowieku mówi się, że jest panem i ukoronowaniem wszelkiego tworzenia, 
precyzyjnie dlatego, że posiada unikalną zdolność kierowania samym sobą. O 
rewolucjoniście mówi się, że jest to wielki człowiek, obdarzony niezłomnym 
i twórczym, gotowym do poświęceń charakterem, dzięki któremu zdolny jest 
on tworzyć wszystko z niczego i przekształcać niesprzyjające warunki w 
sprzyjające. 

Wówczas nie mogłem się zdecydować, co i jak czynić. Wiedziałem tylko, 
że trzeba prowadzić walkę zbrojną, jeśliby nawet niebo miało się zawalić, a 
ziemia miała się zapaść. Ale wszyscy pozostali bojownicy - to przecież 
chłopcy z rumianymi twarzami, którzy nie mieli więcej niż po 20 lat. Można 
było powiedzieć, że ja sam też miałem niedostateczne doświadczenie? Kiedy 
chodziliśmy po Kirinie, kiedy pisaliśmy ulotki i wygłaszaliśmy przemówienia 
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- byliśmy bohaterami i wybitnymi osobowościami. Ale tutaj, na tym właśnie 
miejscu staliśmy się wszyscy po prostu początkującymi uczniami. W okresie 
prowadzenia działalności podziemnej posługiwaliśmy się wieloma, 
różnorodnymi metodami pracy. Teraz jednak trudno byłoby znaleźć sposób 
utorowania sobie, naszymi własnymi siłami drogi naprzód, w sytuacji kiedy 
my - osiemnastu ludzi, utraciliśmy dziesiątki tysięcy zaprzyjaźnionych z nami 
wojowników i znaleźliśmy się na pustkowiu, gdzie zostali tylko żołnierze 
rozbitej armii. 

Ci żołnierze, którzy zatrzymali się w górnym domu, zamierzali stać się 
bandytami, my jednak w żadnym przypadku nie mogliśmy sobie pozwolić na 
podobny postępek. Należało iść tam, gdzie są zorganizowane masy, aby 
znaleźć jakieś wyjście. Powiedziano nam, że osiedle Koreańczyków położone 
jest stąd w odległości około 200 Ii. Rzecz w tym, że na całym obszarze nie 
ma takiej góry, do której nie dotarłyby grasujące wojska japońskie. 

Pogrążyłem się w rozmyślaniu: 
- Czy musi być tak ciernistą ta droga rewolucji? Oczekiwaliśmy, 
że nasza rewolucja zakończy się zwycięsko w ciągu zaledwie dwóch-

trzech lat. Dlaczego więc znalazła się teraz na skraju przepaści? Czyżby na 
tym opustoszałym wzgórzu zatrzymał na zawsze swój marsz naprzód nasz 
oddział, który przy dźwięku trąb wyruszał uroczyście z Antu? Ileż razy nasze 
dni mijały bez obiadu, ile nocy spędzaliśmy bez snu w imię stworzenia tego 
oddziału? A czyż nie w imię tworzenia tej jednostki zabrakło mnie przy łożu 
mej matki w godzinę jej śmierci? Czyż nie dlatego właśnie, ze złamanym 
sercem, rozstawałem się ze swoimi braćmi? Czyż Czha Gwang Su i Czwe 
Chang Gol nie złożyli w ofierze swego młodego życia za te szeregi? 

Czha Gwang Su zginął w Dunhua podczas wykonywania zadań 
wywiadowczych. 

Zwracając myśli ku przeszłości i przebytej przez nas drodze oraz 
zastanawiając się nad drogą, jaka nas czeka, czułem, jakby cały ciężar ziemi 
przygniatał mnie. Siedziałem przed paleniskiem z głową, pogrążoną w 
tysiącu myśli, gdy stary człowiek Ma zbliżył się i zapytał cicho: 

- Jak mi się zdaje, ty tu jesteś komendantem? - Tak. 
- A dlaczego widzę łzy w oczach komendanta? - Myślę, że od śnieżycy. 
Odpowiedziałem wymijająco. Ale w istocie rzeczy nie wylewałem tych 

łez pod wpływem kurzawy śnieżnej, lecz oczywiście z powodu niepokoju o 
przyszłość. Przez dłuższą chwilę starzec przyglądał się bacznie mojej twarzy, 
gładząc swą długą, rzadką brodę. 
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- Jak mi się zdaje, niepokoisz się z powodu tych nikczemników w górnym 
domu. Nie trzeba upadać na duchu. Jeszcze dziś wieczorem zaprowadzę was 
w takie miejsce na ustroniu, gdzie można do woli odpocząć. Będziecie 
odpoczywać przez dwadzieścia dni, a w tym czasie możecie zająć się nauką i 
jeść, jak należy . Wówczas głowa lepiej pracuje i umysł jasny, jak u Zhuge 
Lianga. Mogę was zapewnić. 

W nocy, gdy spaliśmy jak zabici, starzec Ma obudził nas, nakarmił 
pierożkami z mięsem, przygotowanymi, jako noworoczny specjał. Następnie 
zaprowadził nas do położonego w górach szałasu, odległego od domu o 
trochę więcej niż 50 li. Szałas znajdował się w gęstym lesie i trudno byłoby 
go odkryć nawet z samolotu. Maleńkie pomieszczenie w szałasie wystarczyło 
zaledwie na rozłożenie jednej maty z trzciny, obok była jeszcze mała szopa. 
W przylegającej szopie znaleźliśmy zamrożone sarnie mięso i złapanego 
przez staruszka w sidła zająca, trochę ziarna pszenicy, kukurydzę i ręczne 
żarna. 

- Pomieszczenie raczej małe i może trochę niewygodne, ale możecie się 
tu ukryć i nabrać sił. Wiadomości o tym, co dzieje się na świecie, będę wam 
przynosił raz na kilka dni. Kiedy zechcecie stąd odejść, mogę być waszym 
przewodnikiem. - Powiedział staruszek i rozpalił ogień w szałasie. 

Poczuliśmy, jak serce zabiło nam mocniej, a łzy wdzięczności dla niego 
napłynęły nam wszystkim do oczu. Był to, zaiste, cud, że w takiej oddalonej 
od świata górskiej głuszy udało nam się spotkać tak serdecznego dobroczyńcę. 
Uśmiechnęło się do nas szczęście, jakiego daleko nie wszyscy mogą dostąpić. 

- Bóg nam pomógł - zażartowali bojownicy z oddziału. 
W szałasie tym odpoczywaliśmy około pół miesiąca, zajmując się nauką i 

polowaniami na sarny. Znaleźć tu było można sporo książek starego 
człowieka: powieści, literaturę polityczną, biografię wielkich ludzi. Chociaż 
starzec Ma żył w takiej głuszy, żywiąc się tym, co udało mu się upolować, to 
nie brak mu było szerszych zainteresowań i pogłębionej wiedzy. 
Współzawodniczyliśmy ze sobą w czytaniu tak zajadle, że wszystkie książki 
dość mocno się zniszczyły. 

Po przeczytaniu tej lub innej książki, obowiązkowo wywiązywała się 
między nami dyskusja wokół wrażeń, jakie jeden z nas odniósł z lektury. 
Każdy, z wielkim żarem, starał się dowieść słuszności swoich argumentów, 
powołując się na cytaty z dzieł Marksa i Lenina. 

Wówczas nasi młodzi ludzie nauczyli się na pamięć niektórych 
podstawowych twierdzeń i tez marksizmu oraz różnych sentencji znanych 
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pisarzy. W owych dniach młodzi ludzie, ilekroć spotykali się w większym 
gronie, krytykowali nawet Sun Jat-sena. Była to swoista moda owych czasów 
na okazywanie jakiejkolwiek osobistości wygórowanej, nabożnej czci, a 
jednocześnie na krytykowanie, uznawanego nawet przez wszystkich, 
wielkiego autorytetu innego człowieka. 

Takie to były czasy: każdy uważał się za pępek świata. Wszyscy byli 
bohaterami i znakomitymi osobowościami. 

W naszym górskim szałasie poważnie omawialiśmy także plany dalszego 
działania: Rozejść się i wracać do domu, czy iść do Wancyngu, do 
koreańskiej wsi, i starać się powiększyć szeregi naszego oddziału, włączając 
do niego znajdujący się tam oddział do zadań specjalnych, aby kontynuować 
walkę? 

Wszyscy wyrazili wolę kontynuowania walki, z wyjątkiem jednego tylko 
towarzysza z Heryongu, który przyznał, że nie może kontynuować walki 
zbrojnej ze względu na stan zdrowia. Była to prawda. Nie był on pod 
względem fizycznym przygotowany do walki partyzanckiej. 

Nikt nie miał o to do niego pretensji i nie stawiano mu z tego powodu 
żadnych pytań. 

- Kto nie chce lub nie może iść razem z nami, niech lepiej powie to 
właśnie teraz. W rewolucji nie można brać udziału wbrew własnej woli lub 
pod przymusem. Nie można jej prowadzić przy użyciu środków nacisku lub 
groźby. Innymi słowy, każdy kto zechce może odejść, a niech zostaną ci, 
którzy zdecydowali się kontynuować walkę... 

W ten sposób - jako dowódca oddziału wyraziłem swój punkt widzenia i 
dałem wszystkim czas, aby mogli przemyśleć wszystko i podjąć decyzję. 

Po upływie kilku dni zebraliśmy się ponownie, aby wysłuchać 
postanowienia każdego z nas. Szesnastu, spośród osiemnastu członków 
oddziału, poprzysięgło kontynuować rewolucję do ostatniej chwili swego 
życia. Pozostali dwaj poprosili o pozwolenie odejścia z oddziału. Towarzysz 
z Heryongu ponownie mówił, że nie może uczestniczyć w walce zbrojnej ze 
względu na stan zdrowia i prosił o pozwolenie mu na powrót do domu. 
Jednocześnie poprosił, żeby nie poczytywać mu tego za tchórzostwo. Nie 
mogliśmy odmówić spełnienia jego prośby, ponieważ powiedział, że zdrowie 
nie pozwala mu na prowadzenie walki. 

- No cóż, idź do domu, skoro jest ci trudno podążać wraz z nami. 
Postępku twego nie potępiamy. Nie wolno ci jednak iść w takim stanie, w 
jakim znajdujesz się obecnie, w takich żebraczych łachmanach. Nie wolno ci 
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stanąć przed rodzicami w tej szpetocie. Możesz iść. Musisz jednak wstąpić do 
jakiejś koreańskiej wsi, postarać się tam chociażby o cokolwiek na drogę i 
niezbędne wydatki, i poreperować swą odzież, i tylko wówczas wracaj do 
domu. 

Drugi towarzysz powiedział, że chce przejść do Związku Radzieckiego i 
tam się uczyć. 

- Nikt nie wie, czy pozwolą ci uczyć się, czy zmuszą cię do zajęcia się 
jakąś pracą, jeśli dostaniesz się tam nie mając żadnej rekomendacji. Czy nie 
byłoby lepiej, abyś przez jakiś czas popracował w Wancyngu i udał się tam, 
kiedy już uzyskasz rekomendację organizacji i kiedy ustanowiona będzie 
odpowiednia łączność? - poradziłem mu. 

Obaj towarzysze zgodzili się z moimi wywodami i powiedzieli, że 
postąpią zgodnie z moją radą. 

Po jakimś czasie pomyślnie opuściliśmy płaskowzgórze pod Laosygou, 
bezpiecznie przeprowadzeni przez staruszka Ma. Doprowadził nas aż do 
Zhuanjiaolou w powiecie Wancyngu. Był to bardzo miły i dobry starszy 
człowiek, o niezwykle litościwym sercu. 

Po upływie kilku lat nastąpił w wojnie partyzanckiej okres zrywu, kiedy 
bezlitośnie biliśmy wroga w bezpośredniej bliskości naszej bazy operacyjnej i 
daleko poza jej obrębem. Pewnego razu wziąłem kawałek tkaniny, trochę 
ziarna i poszedłem na płaskowzgórze pod Laosygou. Ale już starca Ma tam 
nie było. 

I po dziś dzień pozostaje w mojej pamięci żywy obraz tego starca, 
którego widziałem przed sześćdziesięciu laty. Zaproponowałem pewnego 
razu naszym pisarzom stworzenie opery lub sztuki, w której starzec Ma byłby 
pierwowzorem i motywem przewodnim takiego dzieła. Epizod, 
przedstawiający go, miałby w sobie coś z legendy, mógł posłużyć, jako 
doskonała fabuła opery czy sztuki. 

Można powiedzieć, że było cudem ponad wszelkie cuda świata, że owej 
zimy nie zginęliśmy od głodu, zimna i wrogich kul w górskiej głuszy 
Laosygou. I obecnie zadaję sobie pytanie: Jaka siła pozwoliła nam wtedy 
przetrwać zwycięsko te doświadczenia i stanąć mocno na własnych nogach. 
Jaka siła sprawiła, że nie daliśmy się pokonać i zmusić do opuszczenia 
szeregów bojowych, i jaka siła natchnęła nas do kontynuowania walki pod 
wysoko wzniesionym sztandarem antyjapońskiej wojny aż do zwycięstwa? I 
za każdym razem, pełen dumy, odpowiadam na postawione sobie pytanie: 
Było to poczucie odpowiedzialności za rewolucję. 
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Bez poczucia tej odpowiedzialności nigdy nie bylibyśmy w stanie 
podźwignąć się, lecz pozostalibyśmy tam na zawsze, przykryci wiecznym 
śniegiem, żadnego z nas nie byłoby już wśród żywych. 

W owym czasie świadom byłem tego, że Korea nigdy nie powstanie z 
martwych, jeśli utracimy poczucie odpowiedzialności i padniemy. Dalibyśmy 
się pogrzebać i nigdy nie podźwignęlibyśmy się spod zwałowisk śnieżnych 
pod Laosygou, gdybyśmy byli pewni, iż są inni ludzie, powołani do 
uratowania Korei. 

 
 
 

 
PRZYPISY 

 
1. Koreański Rząd Tymczasowy w Szanghaju - Rząd Tymczasowy, 

utworzony został przez emigrantów koreańskich, uczestników 
antyjapońskiego ruchu na rzecz niepodległości Korei w kwietniu 1919 r. 

 
2. Li Syng Man (1875-1965) - Wchodził w skład gabinetu ministrów Rządu 

Tymczasowego w Szanghaju. Twórca "doktryny mandatowej". Dążył do 
osiągnięcia niepodległości Korei w oparciu o pomoc wielkich mocarstw. 
"Prezydent" Korei południowej od roku 1948 do roku 1960. Obalony w 
wyniku powstania ludowego 19 kwietnia. Emigrował do USA. 

3. Wielka czystka w roku Kyongsin (1920) - Chodzi tu o barbarzyńskie 
wymordowanie Koreańczyków, mieszkających w Jiandao. W 1920 roku 
japońscy imperialiści, przy pomocy przekupionych przez siebie 
miejscowych bandytów, sfabrykowali tzw. „incydent w Hunczhunie" i - 
posługując się nim, jako pretekstem - dokonali krwawej masakry 
Koreańczyków. 

 
4. Bitwa pod Czongsanli - chodzi o bojową operację Koreańskiej Armii 

Niepodległości w rejonie Jiandao. W boju tym, który rozegrał się w 
październiku 1920 roku w Czongsan1i, w powiecie Heryong, w prowincji 
Kirin w Chinach, rozgromione zostały oddziały wojsk japońskich. 

5. Bitwa pod Bongogol- Bojowa operacja oddziałów Armii Niepodległości 
Korei pod dowództwem Hong Bom Do w czerwcu 1920 roku w 
Bongogol, w powiecie Wancyngu prowincji Kirin w Chinach. W boju 
tym zadane zostały poważne ciosy agresywnym wojskom japońskim. 
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6. Frakcja Hwajopba (Grupa wtorkowa) - Członkowie kółka Hwajopha, 

założonego na początku lat dwudziestych przez koreańskich komunistów 
wczesnego okresu. Kółko nosiło nazwę ,,hwajo" , co dosłownie po 
koreańsku znaczy: wtorek, na cześć dnia urodzin Karola Marksa, który 
urodził się we wtorek. 

 
7. Czwe Dok Sin (1914-1990) - Syn Czwe Dong O, dyrektora szkoły 

"Hwasong Uisuk", do której uczęszczał towarzysz Kim Ir Sen. Po 
okupowaniu Korei przez Japonię emigrował do Chin. Oficer Armii 
Odrodzenia Ojczyzny. Po wyzwoleniu kraju był w Korei południowej 
(minister spraw zagranicznych, dowódca Korpusu, ambasador Korei 
południowej w  Republice Federalnej Niemiec). Za. czasów reżimu Pak 
Dżong Hi emigrował do USA. W okresie późniejszym uzyskał prawo 
stałego pobytu w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i 
działał w charakterze wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw 
Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny i przewodniczącego partii religijnej 
Chondogo-Chongudang. 

 
8. Frakcja Emelpba - Członkowie "Związku leninowców", 

zorganizowanego w 1926 roku w wyniku połączenia się Towarzystwa 
llwolhwe (Towarzystwa styczniowego), mandżurskiego generalnego 
biura Komunistycznego Związku Młodzieży i Nowej Seulskiej grupy. 

9. Eugene Pottier (1816-1887) - Francuski poeta, przedstawiciel poezji 
Komuny Paryskiej. Uczestnik Pierwszej Międzynarodówki, członek 
Komuny Paryskiej. Jego czołowe poematy, to ,,_Internationale" i 
"L'Insurge" ("Międzynarodówka" i "Powstaniec"). 

 
10. Li Sang Hwa (1901-1943) - Znany poeta koreański, pochodzący z Taegu, 

prowincji Północy Kyongsang. We wczesnym okresie związany był z 
burżuazyjną szkołą literacką, a później, po Powstaniu Ludowym l Marca, 
wstąpił do Koreańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Proletariackich, które 
było postępową organizacją literatów. Napisał wiersze: "Czy wiosna 
powróci do utraconego kraju?", ,,Do morza", "W oczekiwaniu na burzę" i 
inne utwory. 

 
11. Ka Do Hyang (1902-1927) - Pochodził z Seulu, zajmował się 

twórczością literacką, będąc korespondentem redakcji dzienników 
"Kyemong" i "Side Ilbo". Z początku zbliżył się do organizacji literackiej 
o obliczu burżuazyjnym, potem zaś – po Powstaniu Ludowym 1 marca - 
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zaczął pisywać demaskatorskie utwory, krytykujące społeczeństwo 
owych czasów. Napisał przeszło dwadzieścia nowel i trzy powieści. 
Wśród nich: "Młody sługa", "Zanim poznasz samego siebie", "Młyn 
wodny", "Niemy - Sam Ryong". 

 
12. Czwe So He (1901-1932) - Rodem z Songjinu (obecnie: Miasto Kim 

Czek) w prowincji Północnego Hamgyongu. Od najmłodszych lat, jako 
samouk, studiował literaturę. Przez dłuższy czas tułał się po Mandżurii. 
Po powrocie do Korei napisał wiele powieści, m.in.: "Ojczyma", 
"Spowiedź zbiega", "Głód i zabójstwo", "Śmierć Pak Dola". W 1925 roku 
był jednym z założycieli Koreańskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Proletariackich. 

 
13. ,,Incydent w Hesan" - Dwukrotne masowe aresztowania koreańskich 

patriotów, dokonane przez japońskie wojska i policję jesienią 1937 roku i 
w 1938 roku na obszarach, położonych w basenie rzeki Amnok, w 
ramach akcji likwidowania rewolucyjnych organizacji i rewolucjonistów 
w Korei. 

 
14. Sześć powiatowych miasteczek - Chodzi tu o Musan, Hweryong, 

Chongsong, Onsong, Kyongwon i Kyonghung, sześć ośrodków 
powiatowych w prowincji Północnego Hamgyongu, położonych w 
basenie rzeki Tuman. Strefę tę ustalił, w charakterze kompleksu sześciu 
obronnych fortów, generał Kim Dżong So, który za czasów dynastii Li 
odpowiedzialny był za obronę północnych granic kraju i działał w 
basenie rzeki Tuman. 

15. Grupa seulska - "Frakcja seulska", jedno z frakcyjnych ugrupowań w 
ruchu komunistycznym wczesnego okresu w Korei. Należeli do niej 
głównie ludzie, wywodzący się z Seu1&kiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
założonego w styczniu 1921 roku. 

 
16. Chongibu - Chodzi tu o jedną z organizacji ruchu na rzecz 

niepodległości Korei. Powstała w początkach lat dwudziestych w 
powiecie Huandzen, położonym na Północnym Wschodzie Chin, w 
wyniku połączenia kilku organizacji, mln. Stowarzyszenia Koreańczyków 
(Handżokhwe) i Kwatery Głównej Armii Odrodzenia Ojczyzny. 

 
17. Zabójstwo Czhan Czolin w wyniku zamachu bombowego - Chodzi o 

prowokację, sfabrykowaną przez imperialistów japońskich, mającą 
posłużyć jako pretekst do agresji przeciwko Mandżurii. W czerwcu 1928 
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roku, kiedy Czhan Czolin powracał pociągiem z Pekinu do Shenyangu, 
Japończycy wysadzili w powietrze ten pociąg w momencie, gdy 
znajdował się na moście kolejowym, niedaleko Shenyangu. W wyniku 
wybuchu, Czhan Czolin poniósł śmierć. 

 
18. Sztuka wojenna Son-tm - Tak zwana metoda walki Sun-tzu, najstarsza 

starożytna księga w Chinach na temat wiedzy wojskowej i sztuki 
prowadzenia wojen, napisana przez Sun-tzu, żyjącego w państwie Wu w 
początkach IV wieku przed naszą erą. 

 
19. Trzy wojujące Kr6lestwa - Chodzi tu o książkę "Trzy Królestwa", 

zawierającą starożytne, historyczne zapisy o trzech cesarstwach w 
Chinach. Wydał ją Chen Shu, który żył w państwie Sin Jin. 

 
20. Księga Wojskowa Kraju Wschodniego - Księga, poświęcona wiedzy 

wojskowej w Korei, wydana w 1451 roku. Omawia ona problemy, 
związane z obronnością kraju. 

21. Wskaz6wki dotyczące wiedzy militarnej - "Penkhakdżinam", księga 
wojskowa Korei, wydana w 1781 roku. Omawia głównie metody 
przygotowania bojowego wojowników. 

 
22. Wojna patriotyczna Imdzin - Chodzi o wojnę przeciwko agresji 

japońskiej na Koreę (1592-1598). Wojna sprowokowana przez 
przywódcę samurajów - Toyotomi Hideyoshi, który w tym celu 
zmobilizował potężną, dobrze uzbrojoną armię, liczącą 250 tysięcy ludzi. 
Naród koreański odparł agresję i odniósł w tej wojnie wielkie zwycięstwo 
nad Japonią. 

 
23. Kim Czwa Dżin (1889-1930) - Mowa tu o działaczu i bojowniku ruchu o 

niepodległość Korei, pochodzącym z Hongsonu, w prowincji Południowy 
Chungchong. Wstąpił on w 1931 roku do Armii Odrodzenia Korei. Po 
wyemigrowaniu do Mandżurii, zorganizował na jej północnych obszarach, 
wspólnie z So Dem, Polityczną i Wojskową Administrację. Gdy zajął 
wysokie stanowisko w Sinminbu, zaangażował się w walkę zbrojną z 
japońskimi agresorami. 

24. O wojnie - Chodzi o książkę pruskiego generała - Carla von CIausewitza 
(1780-1831). Napisał ją w okresie sprawowania funkcji dyrektora 
Akademii Wojskowej w Berlinie. Dokonał w niej analizy kampanii 
wojennych Napoleona I. Dzieło to zostało opublikowane w 1832 roku. 
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25. Trzy wschodnie prowincje - Chodzi tu o prowincje: Kirin, Heilongjiang 
i Muken (obecnie: Liaoning) w północnych Chinach. 

26. Ho Dżun (1545-1615)-Słynny lekarz koreański. Wydał "Tonguibogam" -
"Skarbnicę wiedzy z zakresu tradycyjnej medycyny koreańskiej". 
Znakomity podręcznik składa się z pięciu części, zawartych w 25 tomach. 

27. Du Fu (712-770) - Sławny poeta chiński, który żył za czasów dynastii 
Tang. 
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