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Streszczenie. Ujawnione w 1994 r. radzieckie dokumenty jednoznacznie wskazują, Īe gáównym
pomysáodawcą ataku na RepublikĊ Korei byá Kim Ir Sen. Co najmniej od stycznia 1949 r. zabiegaá
on o zgodĊ Stalina na podbój Poáudnia. Początkowo sowieci studzili wojenny zapaá KoreaĔczyka,
gdyĪ reĪim w Phenianie nie dysponowaá odpowiednimi Ğrodkami do wykonania postawionych
przez siebie celów. Ponadto obawiano siĊ interwencji Stanów Zjednoczonych. Po zakoĔczeniu
wojny domowej w Chinach oraz wypowiedziach amerykaĔskich polityków umieszczających
KoreĊ Poáudniową poza linią obrony USA inicjatywa Kim Ir Sena zyskaáa poparcie Stalina i Mao,
którzy dopomogli w jej realizacji. Komunistyczna propaganda usiáuje przedstawiü genezĊ wojny
koreaĔskiej w zupeánie faászywym Ğwietle. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, Īe to Korea Poáudniowa sprowokowaáa konflikt, napadając na KRL-D. O przygotowywanym ataku mają Ğwiadczyü
odnalezione rzekomo w Seulu dokumenty oraz wypowiedzi skruszonych przedstawicieli wáadz
poáudniowokoreaĔskich. Wedáug komunistycznej propagandy za dziaáaniami Li Syng Mana staáy
Stany Zjednoczone dąĪące do opanowania Azji, a w przyszáoĞci takĪe i ZSRR. Dziennik w swoich
artykuáach jest niekonsekwentny, nie potrafi przedstawiü spójnej wizji wydarzeĔ. Rola Republiki
Korei i Amerykanów zmienia siĊ wraz z rozwojem sytuacji na froncie.
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Jednym z najwaĪniejszych epizodów zimnej wojny byá konflikt koreaĔski.
Jego znaczenie wykracza daleko poza obrĊb wojny lokalnej, za jaką moĪna by
go uznaü, biorąc pod uwagĊ zasiĊg terytorialny. WyjątkowoĞü konfliktu w Korei
polega na tym, Īe obok paĔstw koreaĔskich wziĊáy w nim udziaá Stany Zjednoczone, ChiĔska Republika Ludowa, a w pewnym stopniu i Związek Radziecki.
Ponadto wojna koreaĔska byáa pierwszym konfliktem groĪącym konfrontacją
nuklearną i nigdy prócz kryzysu kubaĔskiego, ryzyko jej wybuchu nie byáo tak
bliskie jak na początku lat 50. XX w.
Do lat 90. ub. w. historycy na Zachodzie zastanawiali siĊ nad genezą wojny.
ĝrodowisko podzieliáo siĊ na zwolenników czterech szkóá historycznych. Wedáug szkoáy tradycjonalistycznej pomysáodawcami ataku na KoreĊ Poáudniową
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byá Stalin i Mao. Kim Ir Sen miaá jedynie wykonywaü ich polecenia. NeotradycjonaliĞci uwaĪali, Īe inicjatywa inwazji wyszáa z Phenianu. Innego zdania byli
rewizjoniĞci, którzy odpowiedzialnoĞcią za wojnĊ obarczyli Stany Zjednoczone
i RepublikĊ Korei. Przedstawiciele szkoáy neorewizjonistycznej byli mniej radykalni. Wykluczyli oni wspóádziaáanie Stalina i Mao oraz atak wojsk Kim Ir Sena
na Poáudnie. Ich zdaniem wojna wybucháa przypadkiem, a jej przyczyną byáa
wewnĊtrzna walka klasowa. Sprawa znalazáa wyjaĞnienie w 1994 r., kiedy prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazaá Republice Korei dokumenty radzieckie
dotyczące genezy i táa dyplomatycznego wojny koreaĔskiej. Okazaáo siĊ, Īe
pomysá zaatakowania Korei Poáudniowej zrodziá siĊ w gáowie Kim Ir Sena.
W styczniu 1949 r. podjąá on starania u radzieckiego ambasadora w Phenianie
gen. T. Sztykowa o spotkanie ze Stalinem1.
Zabiegi premiera KoreaĔskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRL-D)
przyniosáy efekt. 5 marca 1949 r. Kim Ir Sen spotkaá siĊ w Moskwie ze Stalinem. Rozmowa trwaáa 2 godziny. Jej celem byáo ustalenie zakresu, formy i skali
sowieckiej pomocy dla Korei Póánocnej. Wtedy to po raz pierwszy, w formie
zawoalowanej, pojawiáa siĊ kwestia uderzenia na KoreĊ Poáudniową. Po pomyĞlnym zaáatwieniu spraw gospodarczo-finansowych przystąpiono do omawiania sytuacji na Póáwyspie KoreaĔskim i najbliĪszych perspektyw zjednoczenia kraju. Kim Ir Sen skarĪyá siĊ na nieustające prowokacje ze strony Poáudnia,
rozbudowĊ tamtejszej armii i obecnoĞü 20-tysiĊcznego korpusu amerykaĔskiego.
Miaáo to przekonaü gospodarzy do koniecznoĞci pilnego dozbrojenia Póánocy.
Podczas omawianego spotkania Stalin nie zgodziá siĊ na siáowe zjednoczenie
Korei. Mimo to przebieg rozmowy i prowadzona przez Rosjan rozbudowa KoreaĔskiej Armii Ludowej (KAL) wskazują, Īe decyzja taka byáa tylko kwestią
czasu2.
W obliczu szybkiego wycofania wojsk amerykaĔskich z Poáudnia Kim Ir Sen
podjąá Ğwiadome dziaáania dezinformacyjne skierowane wobec radzieckiego
sojusznika. Ich celem byáo przyspieszenie dostaw obiecanej broni. Na podstawie
otrzymywanych od KoreaĔczyków wyolbrzymionych czy wrĊcz faászywych
informacji ambasador Sztykow alarmowaá MoskwĊ o nieuchronnej agresji
zbrojnej z Poáudnia. Dziaáania te przyniosáy nadspodziewanie szybkie rezultaty.
Od wiosny 1949 r. przez Wáadywostok do portów na Póánocy szerokim strumieniem páynąá radziecki sprzĊt ofensywny: czoági, artyleria, katiusze, áodzie torpedowe, samochody oraz amunicja i paliwo. Za dostawy KoreaĔczycy musieli
sáono páaciü. Do kraju stopniowo powracają teĪ przeszkoleni w ZSRR póánocnokoreaĔscy Īoánierze i oficerowie. Mimo to Stalin podchodziá z wielką rozwagą i ostroĪnoĞcią do pomysáu Kim Ir Sena. Przyszáą wojnĊ analizowaá z punktu
1
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widzenia bezpieczeĔstwa Związku Radzieckiego i ewentualnych nastĊpstw miĊdzynarodowych, w sytuacji gdyby Stany Zjednoczone zaangaĪowaáy siĊ w konflikt. Nie zmienia to faktu, Īe od pojawienia siĊ planu zaatakowania Korei Poáudniowej Stalin uznaje go za akceptowalną formĊ rozwiązania problemu koreaĔskiego. Brak zgody wynikaá z przeĞwiadczenia o nieprzygotowaniu KRL-D do
przeprowadzenia operacji, dlatego zbroiá i szkoliá tamtejszą armiĊ, káadąc przy
tym szczególny nacisk na rozbudowĊ oddziaáów szturmowych, które miaáy przesądziü o báyskawicznym przebiegu planowanej ofensywy3.
Na skutek wahaĔ Stalina Kim Ir Sen postanowiá zapoznaü ze swoimi planami
takĪe kierownictwu ChiĔskiej Partii Komunistycznej. 14 maja 1949 r. do Chin
udaá siĊ najbliĪszy wspóápracownik póánocnokoreaĔskiego przywódcy gen. Kim
Il, który rozmawiaá z Mao i Zhou En-laiem o zamiarze siáowego zjednoczenia
kraju. Wbrew nadziejom Kim Ir Sena Mao, podobnie jak Stalin, byá bardzo
ostroĪny i wstrzemiĊĨliwy wobec pomysáu szybkiego zajĊcia Poáudnia. Ze
wzglĊdu na niekorzystną sytuacjĊ miĊdzynarodową w najbliĪszym czasie odradzaá KoreaĔczykom atakowanie sąsiada. W konflikt mogáa zaangaĪowaü siĊ
Japonia i Stany Zjednoczony. Chiny nie byáy przygotowane do wysáania swych
wojsk do Korei, gdyby Amerykanie lub JapoĔczycy zdecydowali siĊ interweniowaü po stronie Seulu. W Chinach trwaáa wojna domowa. KomuniĞci byli
zajĊci ofensywą przeciwko wojskom narodowców, odnosząc w owym czasie
spektakularne zwyciĊstwa. Mimo to dopiero po caákowitym pokonaniu przeciwnika mogli w razie potrzeby udzieliü pomocy KRL-D. JednoczeĞnie Mao uprzedziá Kim Ila, Īe przygotowując wyprawĊ na Poáudnie zarówno KoreaĔczycy, jak
i ChiĔczycy powinni konsultowaü swoje dziaáania ze Stalinem. Ponadto chiĔskie
kierownictwo wyraziáo zgodĊ na powrót do ojczyzny Īoánierzy koreaĔskich, walczących w doborowych jednostkach ChiĔskiej Armii Ludowo-WyzwoleĔczej4.
14 sierpnia 1949 r. Kim Ir Sen wystąpiá z propozycją zajĊcia czĊĞci terytorium Korei Poáudniowej, tzw. strefy Ongjin. Miaáa to byü próba generalna przed
atakiem na Poáudnie. Aby przekonaü do pomysáu Rosjan, przywódca KRL-D
„bombardowaá” ambasadĊ radziecką w Phenianie kolejnymi informacjami
o agresywnych zamiarach sąsiada. Z drugiej strony dla uĞpienia czujnoĞci przeciwnika Kim Ir Sen rozpocząá pokojową ofensywĊ dyplomatyczną wobec Seulu,
zarzucając Poáudnie kolejnymi propozycjami zjednoczeniowymi. Ich prawdziwy
cel i sens byá aĪ nadto czytelny: ukryü wáasne przygotowania do wojny i wywoáaü kolejne polityczne zamieszanie w „obozie wroga”. Moskwa nie daáa jednak
przyzwolenia na tak radykalne dziaáania. Biuro Polityczne KC WKP(b) po dáugiej dyskusji uznaáo, Īe KAL nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do
ataku na Poáudnie i nie ma koniecznej przewagi militarnej. Poza tym nadal istniaáa realna groĨba interwencji amerykaĔskiej, gdyby dziaáania wojenne rozpoczĊáy siĊ z inicjatywy Póánocy. 4 paĨdziernika ambasador Sztykow przekazaá
3
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rządowi Korei Póánocnej decyzje radzieckiego kierownictwa. Wywoáaáa ona
niezadowolenie Kim Ir Sena, o czym ambasador niezwáocznie poinformowaá
MoskwĊ. Przywódca KRL-D pozostaá jednak nieugiĊty i w odpowiedzi na brak
sowieckiej zgody powróciá do swej wczeĞniejszej taktyki zaostrzania napiĊcia
wzdáuĪ 38 równoleĪnika, po przez prowokowanie incydentów zbrojnych wzdáuĪ
linii demarkacyjnej i przerzucanie na Poáudnie grup dywersyjnych5.
W poáowie grudnia 1949 r. Mao przybyá do Moskwy na obchody siedemdziesiątych urodzin Stalina. Gáównym celem wizyty byáa jednak rewizja traktatu, który 5 lat wczeĞniej ZSRR zawará z Czang Kaj-szekiem. Początkowo Rosjanie byli niechĊtni nowej umowie radziecko-chiĔskiej. Ostatecznie 14 lutego
1950 r. podpisano Ukáad o PrzyjaĨni, Sojuszu i Pomocy Wzajemnej. Zakáadaá on
m.in. pomoc w razie napaĞci Japonii lub sprzymierzonych z nią paĔstw. Byá to
jeden z koniecznych warunków rozpoczĊcia wojny koreaĔskiej. Poza tym ZSRR
udzieliá Chinom kredytu oraz porozumiano siĊ w sprawie baz w Port Artur
i Dalnyj oraz linii kolejowych w MandĪurii. Nie ma dowodów na to, aby omawiano w Moskwie problem zjednoczenia Korei, ale jest to moĪliwe, poniewaĪ
Mao spĊdziá w ZSRR ponad dwa miesiące i na pewno miaá okazjĊ rozmawiaü
o tym ze Stalinem, a prawdopodobnie takĪe z Kim Ir Senem, który równieĪ
uczestniczyá w urodzinach Stalina6.
5 stycznia 1950 r. prezydent Truman ogáosiá zakoĔczenie amerykaĔskiej pomocy wojskowej dla rządu narodowców chiĔskich na Tajwanie. Siedem dni
póĨniej sekretarz stanu USA Dean Acheson, przemawiając w Narodowym Klubie Prasowym, stwierdziá, Īe do „strefy obrony” Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie poza Japonią naleĪą kontrolowane przez Czang Kaj-szeka
wyspy, lecz nie obejmuje ona Īadnych obszarów na kontynencie. OĞwiadczyá
takĪe, Īe podobnie jak w Europie, równieĪ w Azji Amerykanom chodzi gáównie
o unikniĊcie niebezpieczeĔstwa chaosu politycznego i gospodarczego, a nie
przeciwstawianie siĊ groĨbie militarnej agresji. 28 stycznia gen. Sztykow przekazaá Stalinowi sprawozdanie z tajnego posiedzenia rządu poáudniowokoreaĔskiego. Wynikaáo z niego, Īe wáadze w Seulu mają ĞwiadomoĞü, iĪ w razie ataku
z Póánocy zdane są na wáasne siáy. Co ciekawe, spotkanie odbyáo siĊ 6 stycznia,
czyli przed wystąpieniem Achesona7.
KolejnoĞü wydarzeĔ wskazuje, Īe dochodzące z Waszyngtonu i Seulu informacje nie miaáy decydującego wpáywu na postĊpowanie Stalina, jednak moĪna
przypuszczaü, Īe zachĊciáy go, by posunąü siĊ dalej w testowaniu granic amerykaĔskiej potĊgi. W tym krytycznym momencie Kim Ir Sen wyraziá chĊü ponow5
6
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nego spotkania siĊ ze Stalinem. Miaáo to miejsce 17 stycznia podczas uroczystego obiadu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych KRL-D z okazji
wyjazdu do Pekinu pierwszego póánocnokoreaĔskiego ambasadora. Kim
„w stanie pewnego upojenia” wyznaá Sztykowowi, Īe musi uzyskaü pozwolenie
towarzysza Stalina na akcjĊ ofensywną, bo ostatnio nie mógá „spaü w nocy,
rozmyĞlając nad tym, jak rozwiązaü kwestie zjednoczenia caáego kraju”8.
Po tygodniu Stalin zgodziá siĊ przyjąü Kim Ir Sena, jednoczeĞnie ostrzegając
go, Īe planowane przez niego przedsiĊwziĊcie niesie wielkie ryzyko, dlatego
musi zostaü dobrze przygotowane. Radziecki przywódca byá gotów pomóc. Prosiá KoreaĔczyków, by odwdziĊczyli mu siĊ, dostarczając co najmniej 25 tysiĊcy
ton oáowiu rocznie. Ostateczna zgoda na atak zaleĪaáa jednak od gwarancji Kima, Īe akcja zakoĔczy siĊ powodzeniem. Tymczasem skierowana do Pekinu
proĞba o przysáanie dodatkowych czternastu tysiĊcy koreaĔskich Īoánierzy sáuĪących w chiĔskiej armii wraz z wyposaĪeniem zostaáa przyjĊta Īyczliwie9.
Po tych wydarzeniach ze zdwojoną siáą ruszyáy przygotowania do agresji na
Poáudnie. Pod koniec lutego stanowisko gáównego doradcy Sztabu Generalnego
KAL objąá gen. Wasiliew. RównoczeĞnie w Moskwie i w Phenianie oficerowie
sztabowi podjĊli prace nad planem wojny báyskawicznej z Republiką Korei. Ich
efektem byá „Plan wyprzedzającego uderzenia KoreaĔskiej Armii Ludowej”.
Sporządzono go w dwóch egzemplarzach, które staáy siĊ jednymi z najbardziej
strzeĪonych dokumentów w obu stolicach. Wedáug zaáoĪeĔ planu KAL w ciągu
dwóch tygodni powinna rozbiü wojska poáudniowokoreaĔskie, zajmując caáy
póáwysep. Báyskawiczne tempo operacji miaáo uniemoĪliwiü Stanom Zjednoczonym przerzucenie do Korei siá lądowych. PowyĪszy dokument byá wnikliwie
analizowany przez radzieckich wojskowych. Po przedstawieniu go Stalinowi
uzyskaá jego wstĊpną akceptacjĊ z zaleceniem dalszych prac nad nim10.
W kwietniu 1950 r. doszáo w Moskwie do ponownego spotkania Kim Ir Sena
ze Stalinem. Gospodarz zgodziá siĊ z poglądem póánocnokoreaĔskich liderów, Īe
zbliĪa siĊ nieuchronny moment zjednoczenia kraju. Udzielając jednoznacznego
poparcia planom Kima, Stalin chciaá wciągnąü w tĊ wysoce ryzykowną grĊ, na
zasadach wspóáodpowiedzialnoĞci, takĪe przywódców ChiĔskiej Republiki Ludowej. W związku z tym oĞwiadczyá, Īe ZSRR stoi przed znacznie powaĪniejszymi wyzwaniami niĪ problem koreaĔski, dlatego Kim nie moĪe liczyü na zbyt
wielką pomoc z jego strony. Sugerując jednoczeĞnie przywódcom póánocnokoreaĔskim, aby pozostawali w staáym roboczym kontakcie z Mao, który lepiej
rozumie problemy Wschodu. W przypadku interwencji wojsk Stanów Zjednoczonych Korea powinna szukaü pomocy raczej w Chinach, a nie w Związku
Radzieckim11.
8
9
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13 maja 1950 r. Kim Ir Sen spotkaá siĊ z Mao. Podobnie jak wizyta w Moskwie, i ta polityczna misja odbywaáa siĊ w caákowitej tajemnicy. Kim Ir Sen byá
w dobrym nastroju, albowiem ChiĔczycy zaaprobowali plan ataku na Poáudnie,
a ponadto zaoferowali wysáanie swoich oddziaáów. Kim podziĊkowaá uprzejmie,
ale odmówiá bezpoĞredniego udziaáu chiĔskich siá zbrojnych w akcji zjednoczenia kraju12.
Przygotowania do wojny prowadzono z zachowaniem nadzwyczajnych Ğrodków ostroĪnoĞci. Mimo to 12 kwietnia 1950 r. amerykaĔski Komitet Nadzoru
Komunikacji Wywiadu w Waszyngtonie otrzymaá raport stwierdzający, Īe Korea Póánocna szykuje siĊ do ataku na Poáudnie. Początek operacji wyznaczono
na czerwiec. Potwierdza to wiadomoĞü, którą tego samego dnia Kim Ir Sen
przekazaá ambasadorowi Sztykowowi. Nie byáo to jedyne ostrzeĪenie, jakie
otrzymaáy zachodnie sáuĪby wywiadowcze. Wszystkie doniesienia zostaáy jednak zignorowane jako niewymagające natychmiastowej reakcji13.
Zgoda Stalina i Mao koĔczy starania Kim Ir Sena o przyzwolenie na siáowe
zjednoczenie Korei i komunizacjĊ Poáudnia. 29 maja póánocnokoreaĔski przywódca poinformowaá Sztykowa, Īe w ciągu najbliĪszych dwóch dni KoreaĔska
Armia ludowa osiągnie peáną gotowoĞü bojową. W tej sytuacji proponowaá, aby
rozpocząü atak 30 czerwca. W szyfrogramie do Moskwy ambasador przekazaá
teĪ ocenĊ Kima, Īe przeciwnik nie orientuje siĊ w rzeczywistej sile KAL, a tym
bardziej nie ma pojĊcia o szykowanej agresji. OpóĨnianie operacji groziáo ujawnieniem przygotowaĔ i utratą atutu zaskoczenia. Ponadto za taką decyzją przemawiaá przypadający w Korei na lipiec początek pory deszczowej. Stalin zaakceptowaá powyĪsze propozycje14.
Zgodnie z póánocnokoreaĔskimi deklaracjami w pierwszych dniach czerwca
zakoĔczono gáówne przygotowania wojenne, wtedy to Kim Ir Sen zatwierdziá
ostateczną, nieco skorygowaną w stosunku do pierwotnej, wersjĊ „uderzenia
wyprzedzającego”. Wedáug zaáoĪeĔ planu atakujące oddziaáy Póánocy miaáy
w ciągu 22 maksymalnie 27 dni „wyzwoliü” Poáudnie. KAL powinna nacieraü
w tempie 15–19 km na dobĊ15.
10 czerwca w Moskwie odbyáo siĊ zebranie, na którym omawiano proĞbĊ
Phenianu o „zatwierdzenie proponowanych dziaáaĔ, mających na celu zjednoczenie ludu koreaĔskiego”. Podczas spotkania Stalin wraz z kilkoma bliskimi
wspóápracownikami wysáuchaá raportów niedawnego szefa sowieckiej misji
dyplomatycznej w Japonii KuĨmy Dieriewianki, gen. Sztykowa, czáonka Biura
Politycznego KPCh Li Lisana oraz eksperta od spraw Pacyfiku Georgija WojtiĔskiego. Sztykow i Li Lisan zachowywali pozory, Īe omawiana operacja ma
uprzedziü planowaną przez KoreĊ Poáudniową napaĞü na KRL-D. Z drugiej
12
13
14
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strony Dieriewianko zauwaĪyá, Īe Poáudnie nie byáo w stanie przeciwstawiü siĊ
atakowi z Póánocy. Zdaniem WojtiĔskiego, Seul nie mógá teĪ liczyü na pomoc
Stanów Zjednoczonych, gdyĪ amerykaĔska opinia publiczna nie zaakceptowaáaby interwencji zbrojnej na Póáwyspie KoreaĔskim. Stalin ostateczną decyzjĊ
podjąá dopiero po konferencji, a nastĊpnie wysáaá do Phenianu dyplomatĊ Siemiona Carapkina, by ten przekazaá radosną nowinĊ Kimowi. JednoczeĞnie
z jednostek KAL zostali wycofani radzieccy doradcy. Ich pojmanie mogáo naraziü ZSRR na odwet ze strony USA. Tym sposobem póánocni KoreaĔczycy zostali pozbawieni wsparcia w chwili, gdy byáo im naprawdĊ potrzebne. 12 czerwca nakazano oddziaáom szturmowym KAL zająü pozycje w odlegáoĞci 10–15 km
od granicy Republiki Korei. Wybuch wojny przyspieszyáa niesprawdzona wiadomoĞü, jakoby rząd w Seulu zdobyá tajne plany inwazji. Ambasador Sztykow
przesáaá informacje do Moskwy. W jej nastĊpstwie kierownictwo sowieckie
wyznaczyáo początek agresji na 25 czerwca 1950 r.16
Sytuacja na Poáudniu wyglądaáa zupeánie inaczej. Máoda republika zmagaáa
siĊ z wieloma problemami. Jednym z nich byáa komunistyczna partyzantka.
Miejscowych partyzantów wspierali przysyáani przez Póánoc bojownicy. Byli to
zwykle ludzie máodzi caákowicie oddani ideologii komunistycznej. Odznaczali
siĊ silnym poczuciem wzajemnej lojalnoĞci i rzadko dezerterowali. Wedáug propagandy Phenianu dziaáalnoĞü partyzancka byáa skierowana przeciwko „obszarnikom-wyzyskiwaczom”, „gangowi Li Syng Mana rujnującemu kraj” oraz „marionetkowej armii i policji”. W rzeczywistoĞci jej ofiarami padali zwykli poáudniowokoreaĔscy cháopi. Ataki na wáaĞcicieli ziemskich, lokalnych urzĊdników
czy posterunki policji organizowano sporadycznie. Do najwiĊkszych rozruchów
doszáo na wyspie Cheju. Ich początki siĊgają 1948 r. i mają związek z prowadzoną przez komunistów kampanią przeciw oddzielnym wyborom na Poáudniu.
3 kwietnia partyzanci mający bazĊ na wulkanicznym szczycie zaatakowali miejscowoĞci poáoĪone na wybrzeĪu. Konflikt byá wyjątkowo krwawy. Dla przywrócenia porządku na wyspĊ skierowano oddziaáy policji i bojówki partii prawicowych. Po wyborach nastąpiáo niewielkie uspokojenie. Ponowny wybuch walk
nastąpiá w paĨdzierniku 1948 r. i styczniu 1949 r. Ocenia siĊ, Īe na Cheju zginĊáo 10% populacji wyspy, czyli okoáo 30 tys. osób. Po tych wydarzeniach aktywnoĞü partyzancka malaáa. Miaáy na to wpáyw dziaáania Li Syng Mana, który
zastosowaá róĪnorodne Ğrodki: od surowych represji poprzez zmianĊ przepisów
o bezpieczeĔstwie wewnĊtrznym do drastycznych czystek w policji, dziĊki którym pozbyto siĊ podejrzanych elementów17.
Do poáowy 1949 r. Stany Zjednoczone zobowiązaáy siĊ wycofaü siáy okupacyjne z Korei Poáudniowej. Przewidywano jednoczeĞnie udzielenie wáadzom
w Seulu pomocy gospodarczej i wojskowej w wysokoĞci umoĪliwiającej im
samodzielne rozwiązywanie problemów wewnĊtrznych, nie powiedziano nato16
17
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miast ani sáowa na temat zdolnoĞci przeciwstawienia siĊ ewentualnej agresji ze
strony KRL-D. Wynikaáo to z niechĊci ponoszenia kosztów budowy silniejszej
armii. Byáo maáo prawdopodobne, by Kongres zatwierdziá wielki program pomocy. Poza tym Li Syng Man nie kryá siĊ z planami zjednoczenia kraju, zatem
Waszyngton obawiaá siĊ wyposaĪaü go w potĊĪne siáy i Ğrodki militarne. Pierwszym krokiem do realizacji obietnic byáo powoáanie KoreaĔskiej Wojskowej
Grupy Doradczej. Jej zadanie polegaáo na szkoleniu armii poáudniowokoreaĔskiej. Na czele grupy stanąá gen. bryg. W. L. Roberts, dotychczasowy dowódca
siá okupacyjnych18.
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Republiki Korei nie satysfakcjonowaáa Li Syng Mana, który uwaĪaá wsparcie USA za niewystarczające i chĊtnie
widziaáby swój kraj wĞród priorytetów obronnych Amerykanów. Prezydent Korei Poáudniowej chciaá utworzenia Paktu Póánocnego Pacyfiku na wzór Paktu
Póánocnoatlantyckiego, lecz napáywające z Waszyngtonu doniesienia budziáy
w Seulu coraz wiĊkszy niepokój co do zamiarów Stanów Zjednoczonych.
Oprócz wspomnianego wyĪej przemówienia Achesona, 19 stycznia Kongres
odrzuciá projekt pomocy dla Korei. Gáosowanie nie miaáo istotnego wpáywu na
bieg wydarzeĔ. 9 lutego pomoc Biura Wspóápracy Ekonomicznej w wysokoĞci
60 mln dolarów zostaáa ostatecznie zatwierdzona. 20 stycznia 1950 r. ambasador
Republiki Korei w Waszyngtonie odwiedziá Departament Stanu, gdzie wyraziá
zaniepokojenie wypowiedziami Achesona i wynikami pierwszego gáosowania.
W odpowiedzi usáyszaá on, Īe „w sprawie Korei Stany Zjednoczone poáączyáy
swe wysiáki z innymi krajami czáonkowskimi ONZ, wobec czego sprawa ta nie
moĪe byü interpretowana w duchu definicji interesów okreĞlonych przez taką
czy inną linie obrony”19.
Li Syng Man jako prezydent miaá silną pozycjĊ, przejawiaá tendencje autokratyczne, ale daleko mu byáo do Kim Ir Sena. 30 maja w Republice Korei odbyáy siĊ wybory do Zgromadzenia Narodowego. Wykazaáy one spadek popularnoĞci prezydenta. Ugrupowania popierające go straciáy znaczną czĊĞü elektoratu
na rzecz kandydatów niezaleĪnych20. Wáadze w Phenianie uznaáy gáosowanie za
nielegalne. KoreaĔska Partia Pracy wezwaáa swych zwolenników przebywających na poáudniu póáwyspu „do walki o uniemoĪliwienie przeprowadzenia wyborów”21. Jak informuje „Trybuna Ludu”, w drugiej dekadzie czerwca KRL-D
wysunĊáa nowe propozycje zjednoczeniowe. Pierwszą z nich byáo orĊdzie Zjednoczonego Demokratycznego Frontu Korei wzywające do zwoáania w dniach
15–17 czerwca konferencji partii demokratycznych i organizacji spoáecznych
z wyjątkiem „kliki Li Syng Mana” w celu przygotowania ogólnokrajowych wyborów. Miaáy siĊ one odbyü na początku sierpnia. Pierwsze posiedzenie nowego
18
19
20
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organu ustawodawczego zaplanowano na 15 sierpnia 1950 r., a wiĊc w 5 rocznicĊ wyzwolenia kraju22. Niedáugo przed agresją (19 czerwca) Prezydium NajwyĪszego Zgromadzenia Narodowego KRL-D wystąpiáo do Zgromadzenia Narodowego Korei Poáudniowej z propozycją poáączenia obu parlamentów w jeden
organ, który uchwali konstytucjĊ i powoáa nowy rząd. Warunkiem rozpoczĊcia
rozmów byáo aresztowanie Li Syng Mana i „jego kliki” oraz usuniĊcie Komisji
ONZ ds. Korei, którą Phenian uwaĪaá za narzĊdzie imperialistów amerykaĔskich23.
W poáowie czerwca odwiedziá Seul John Foster Dulles. Dokáadne motywy
wizyty nie są znane. Od kwietnia 1950 r. byá on specjalnym konsultantem Departamentu Stanu odpowiedzialnym za negocjacje w sprawie traktatu pokojowego z Japonią. Gáównym celem podróĪy byáo Tokio. Departament Stanu postanowiá, Īe Dulles powinien odwiedziü takĪe KoreĊ Poáudniową, aby dodaü jej
mieszkaĔcom ducha oraz rozwiaü podejrzenia o braku zainteresowania losem
republiki. AmerykaĔski ambasador w Seulu John J. Muccio skarĪyá siĊ, Īe kraj
jest pomijany przez liczących siĊ polityków, co stwarza atmosferĊ izolacji.
19 czerwca Dulles przemawiaá do nowego Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei. Spotkaá siĊ takĪe z Li Syng Manem oraz odwiedziá 38 równoleĪnik24.
Zupeánie inny obraz przyczyn wojny koreaĔskiej odnajdujemy w polskiej
prasie reĪimowej. Wedáug komunistycznej propagandy wojnĊ na Póáwyspie
KoreaĔskim rozpĊtaáa Republika Korei we wspóápracy z „amerykaĔskimi imperialistami”. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, Īe wizyta Dullesa miaáa bezpoĞredni związek z rozpoczĊciem walk. PheniaĔski dziennik „MindĪu Czoson”
opublikowaá artykuá Mun Hak Wona. Byá on doradcą politycznym Li Syng Mana, ale póĨniej przeszedá na stronĊ KRL-D. Zdaniem Muna, wysáannik amerykaĔski przybyá do Korei, aby zorientowaü siĊ w sytuacji. Dulles miaá zastaü
fatalne warunki aprowizacyjne. W kraju brakowaáo ryĪu, a ludnoĞü krytykowaáa
rząd. Przedstawiciel Departamentu Stanu uznaá, Īe wina za záą sytuacjĊ spadnie
ostatecznie na Stany Zjednoczone, dlatego po konsultacji z Waszyngtonem wyraziá zgodĊ na agresjĊ. Pierwotnie wojna powinna rozpocząü siĊ w lipcu. Dulles
miaá podobno takĪe prywatny interes, aby przyspieszyü wybuch walk. „Trybuna
Ludu”, pisząc o dziaáalnoĞci firm amerykaĔskich w Korei, wymienia go jako
wspóápracownika domu bankowego Morgana. Firma przejĊáa po japoĔczykach
majątek znajdujący siĊ czĊĞciowo na Póánocy, wiĊc chciaáa jak najszybciej zyskaü do niego dostĊp. WystĊpując przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki
Korei, Dulles miaá zaĪądaü prowadzenia aktywnej agitacji, która powinna przekonaü Ğwiatową opiniĊ publiczną, Īe wojna rozpoczĊáa siĊ w wyniku napaĞci
Korei Póánocnej. Uprzedziá równieĪ, Īe po wszczĊciu ataku sytuacja w kraju nie
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bĊdzie zadowalająca, mimo to naleĪy bezwzglĊdnie utrzymaü siĊ przez tydzieĔ,
a w ciągu tego czasu Stany Zjednoczone zmuszą do akcji ONZ25.
Zdaniem autorów polskiej prasy reĪimowej, wojna w Korei byáa potrzebna
Stanom Zjednoczonym do przeprowadzenia generalnego ataku przeciwko „ruchom wyzwoleĔczym ludów Azji”. Pod tym pojĊciem kryje siĊ zwalczanie partii
komunistycznych. Oprócz KRL-D Amerykanie chcieli podporządkowaü sobie
Chiny, BirmĊ, Filipiny, Indie, Indonezje, Japonie, Maleje i Wietnam. Kraje miaáy staü siĊ bazą wojskową i surowcową dla agresji przeciw ZSRR a ich mieszkaĔcy mieli byü miĊsem armatnim i „niewolnikami amerykaĔskich monopoli”.
Jednym z poszukiwanych surowców byá wolfram. Aby zrealizowaü swe zamiary, oprócz okupacji Japonii i Filipin Stany Zjednoczone wspieraáy walkĊ kolonizatorów brytyjskich, francuskich i holenderskich przeciw „narodom walczącym
o wolnoĞü” 26.
PowyĪsze cele i dziaáania „Trybuna Ludu” omawia szczegóáowo w serii artykuáów, które ukazywaáy siĊ w lipcu 1950 r. Noszą one wspólny nadtytuá „Jak
USA przygotowywaáy agresjĊ przeciw ludom Azji”27. Cykl otwiera Zofia Artymowska. Jej zdaniem, Amerykanie wzorem JapoĔczyków uznali KoreĊ za doskonaáy punkt wypadowy w gáąb Azji. Od pierwszych dni okupacji poáudnia
póáwyspu przystąpili oni do rozbudowy infrastruktury wojskowej i grabienia
surowców. Miaáo to doprowadziü ludnoĞü Poáudnia do wielkiej nĊdzy. W tych
warunkach rzucone przez KRL-D hasáo pokojowego zjednoczenia kraju zyskiwaáo coraz szersze poparcie. Na Īądanie zjednoczenia Li Syng Man miaá zareagowaü falą terroru. W odpowiedzi początkowe strajki i demonstracje przerodziáy
siĊ w partyzantkĊ. Mimo wymordowania 200 tys. zwolenników zjednoczenia,
dalsze 800 tys. znalazáo siĊ w obozach i wiĊzieniach, walka ludu przybieraáa na
sile. Natchnienie do dziaáania stanowiáy podobno sukcesy KRL-D. Aby záamaü
opór, Li Syng Man postanowiá zniszczyü póánocnego sąsiada. Kim I Sek, byáy
poáudniowokoreaĔski minister spraw wewnĊtrznych, informuje, Īe pomysá zaatakowania Póánocy narodziá siĊ wkrótce po przeprowadzeniu „sfaászowanych
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wyborów” (9 maja 1948), a wiĊc jeszcze przed uzyskaniem niepodlegáoĞci przez
RepublikĊ Korei i powstaniem KRL-D28.
Przekroczenie 38 równoleĪnika miaáo daü Stanom Zjednoczonym pretekst do
okupacji Formozy oraz jawnej pomocy kolonizatorom francuskim w Wietnamie.
Wedáug Stanisáawa Brodzkiego początki amerykaĔskiej ekspansji w Chinach
siĊgają 1844 r. Podczas wojny z Japonią Stany Zjednoczone wspieraáy Czang
Kaj-szeka. Pomoc ta byáa obliczona na zwalczanie „rewolucji chiĔskiej”. Kiedy
po II wojnie Ğwiatowej Czang rozpocząá ofensywĊ przeciw terenom „wyzwolonym przez ChiĔską Armie Ludową”, Amerykanie zwiĊkszyli dostawy29.
W 1948 r. przecieká do prasy rządowy program ujarzmienia Chin. Opracowaá
go gen Wedemeyer. Zakáadaá on: „1. Ustanowienie peánej amerykaĔskiej kontroli nad Formozą, Hajnanem i innymi wyspami pod flagą „amerykaĔsko-chiĔskiego ukáadu”. 2. Ustanowienie w bogatych Chinach poáudniowych „strefy ekonomicznej rekonstrukcji” bezpoĞrednio okupowanej przez amerykaĔskie
siáy zbrojne. 3. Przeksztaácenie poáudniowo-zachodnich Chin w „strefĊ miĊdzynarodowej komunikacji” i pozostawienie pod wojskową kontrolą Stanów Zjednoczonych linii granicznych z Birmą i Wietnamem. 4. Caáa reszta Chin „stanowiáaby strefĊ dziaáaĔ wojennych”, gdzie finansowane, dowodzone i uzbrojone
przez Amerykanów wojska Kuomintangu staáyby na straĪy póánocnych granic
amerykaĔskiego imperium w poáudniowych Chinach”30.
RealizacjĊ planu udaremniáa ChAL, ale „amerykaĔscy imperialiĞci” nie zrezygnowali ze swych zamiarów. W listopadzie 1949 r. rząd Stanów Zjednoczonych zawará podobno tajny ukáad z Czang Kaj-szekiem, na mocy którego ustalono, Īe „w razie zaáamania siĊ oporu nacjonalistów wojska amerykaĔskie bĊdą
okupowaáy FormozĊ przy czym formalnym mandatariuszem bĊdzie ONZ”. Autor artykuáu zauwaĪa, Īe paragrafy tego ukáadu dokáadnie pokrywają siĊ
z oĞwiadczeniem Trumana wydanym 27 czerwca 1950 r.31
We wrzeĞniu 1950 r. pheniaĔski dziennik „Nodon Sinmun” rozpocząá publikacjĊ dokumentów z rządowego archiwum Republiki Korei. Jednym z nich byá
list Pen Kuena. W piĞmie z 3 grudnia 1948 r. przebywający w USA doradca do
spraw polityki zagranicznej, w obliczu komunistycznej ofensywy w Azji
Wschodniej, zaleca Li Syng Manowi wspólne dziaáania Korei, Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii przeciwko komunistom. Wedáug jego planu JapoĔczycy
mieli zaatakowaü ZSRR. Armia koreaĔska i amerykaĔska powinny zająü KRL-D
i MandĪuriĊ, natomiast odrodzone wojska Czang Kaj-szeka winny odzyskaü
„utracone przez Chiny terytoria”. Po zwyciĊskim zakoĔczeniu wojny planowano
koreaĔsko-amerykaĔską okupacjĊ MandĪurii w celu pokrycia kosztów dziaáaĔ
28
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wojennych. W podziale zdobytych terytoriów Japonii miaá przypaĞü Wáadywostok z czĊĞcią Syberii. Pen ostrzega prezydenta, aby w Īadnym wypadku nie
dawaü JapoĔczykom MandĪurii lub Korei Póánocnej, poniewaĪ grozi to odrodzeniem ducha imperializmu japoĔskiego. Ponadto naleĪaáo uczyniü KoreĊ
i Chiny równie silnymi jak Japonia, aby wzajemnie równowaĪyáy siĊ i byáy
w stanie przeciwstawiü siĊ ZSRR32.
W innym opublikowanym liĞcie z 1 kwietnia 1949 r. prezydent Republiki
Korei prosiá swojego specjalnego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych
Czo Bion Oka, aby poinformowaá wáadze USA i wysoko postawione osobistoĞci
ONZ o poáudniowokoreaĔskich planach zjednoczenia póáwyspu. Zdaniem Li
Syng Mana kraj byá gotowy do zjednoczenia, ludnoĞü Póánocy czekaáa na rozkaz
do powstania, ale brakowaáo broni i ekwipunku. Po zajĊciu KRL-D Li planowaá
broniü siĊ na linii rzek Tuman i Jalu. W tym celu potrzebowaá 2 statków z ciĊĪkimi dziaáami do obrony rzek, które miaáy staü siĊ granicą zjednoczonego paĔstwa, oraz samolotów i dziaá przeciwlotniczych. JeĪeli chodzi o potrzebnych do
obsáugi sprzĊtu ludzi, to Amerykanie nie powinni siĊ martwiü, Korea posiadaáa
bowiem specjalistów wyksztaáconych na japoĔskich uczelniach oraz kilkaset
tysiĊcy weteranów wojny na Pacyfiku. W krótkim czasie wáadze mogáy zmobilizowaü do armii 200 tys. osób. Czo powinien realizowaü swą misjĊ poufnie, gdyĪ
jawne zwrócenie siĊ o pomoc wojskową mogáoby zaszkodziü sprawie33.
18 kwietnia 1949 r. Pen Kuen przesáaá Li Syng Manowi projekt amerykaĔsko-koreaĔskiego ukáadu o sojuszu. W wypadku wojny Stany Zjednoczone zobowiązywaáy siĊ udzieliü wszechstronnej pomocy, nie wykluczając uĪycia siá
zbrojnych. Gdyby doszáo do zajĊcia MandĪurii lub innych czĊĞci Chin wschodnich, Republika Korei zobowiązaáa siĊ przekazaü Amerykanom kontrolĊ nad
znajdującymi siĊ tam bogactwami naturalnymi34.
Początkowo atak na KRL-D miaá rozpocząü siĊ w lipcu 1949 r., ale co do dokáadnej daty i okolicznoĞci jego odwoáania istnieją duĪe rozbieĪnoĞci. W przemówieniu radiowym Kim I Sek ujawniá, Īe ofensywa miaáa ruszyü w poáowie
miesiąca. Zadaniem wojsk Li Syng Mana byáo zdobycie Phenianu. Inwazja zostaáa odwoáana, poniewaĪ na Poáudniu wzrosáa aktywnoĞü oddziaáów partyzanckich35. We wrzeĞniu prasa koreaĔska opublikowaáa nowe oĞwiadczenie Kima.
Byáy minister „marionetkowego rządu Li Syng Mana” podaje „nowe fakty”
przeczące wczeĞniejszym zeznaniom. Tym razem Kim I Sek gáówny akcent
káadzie na dziaáania Amerykanów. Przygotowaniami do wojny kierowali bowiem ambasador USA w Seulu Muccio i szef amerykaĔskich doradców wojskowych gen. Roberts. W drugiej poáowie kwietnia 1949 r. gen. Roberts rozka32
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zaá ministrowi obrony Republiki Korei wybudowanie dwóch lotnisk. W nastĊpnym miesiącu w seulskim hotelu „Hoson” podchmielony ambasador amerykaĔski oĞwiadczyá Kim I Sekowi i ministrowi obrony Sin Senmo:
Za wszystkimi planami stoją Stany Zjednoczone. Mam nadziejĊ, Īe bĊdziecie uczciwie wykonywaü wszystkie nasze rady i wskazówki, ufając nam we wszystkim. Sposób rozwiązania wszystkich
zagadnieĔ to siáa. Rozwiązaü waszą sprawĊ moĪna tylko siáami Stanów Zjednoczonych. Nie wątpiĊ, Īe caáą uwagĊ skierujecie na przygotowania w celu przyspieszenia terminu ogólnej ofensywy
na póánoc od 38 równoleĪnika, biorąc pod uwagĊ konkretną sytuacjĊ i nasze plany36.

W drugiej poáowie lipca Muccio wezwaá do siebie Robertsa, Sin Senmo i ministra sprawiedliwoĞci Kvon Syn Nera, aby daü im instrukcjĊ wstĊpnych przedsiĊwziĊü związanych z przygotowaniem marszu na póánoc. Przewidywaáy one
masowe aresztowania elementów antyrządowych, czáonków Partii Pracy Korei
Poáudniowej oraz surowe przestrzeganie ustawy o bezpieczeĔstwie paĔstwa.
W wyniku tych instrukcji przeprowadzono podobno masowe aresztowania zwolenników obozu lewicowego. 25 lipca w godzinach rannych na rozkaz gen. Robertsa rozpocząá siĊ atak na KRL-D. W wyniku silnego oporu wojska Republiki
Korei zostaáy powstrzymane i zmuszone do wycofania ponosząc duĪe straty.
30 lipca gen. Roberts odwiedziá front, po czym 1 sierpnia wydaá rozkaz o zaprzestaniu walk37.
Jeszcze inną wersjĊ wydarzeĔ przedstawia amerykaĔski dziennik „Daily
Compass”. Jego publicysta Johannes Stell charakteryzuje treĞü dokumentów
pozostawionych w Seulu przez czáonków Komisji KoreaĔskiej ONZ. W zbiorze
podobno znajdowaá siĊ protokóá ze wspólnego posiedzenia rządu i dowództwa
armii poáudniowokoreaĔskiej. Odbyáo siĊ ono 14 lutego 1949 r. Wówczas zapadáa decyzja o podjĊciu dziaáaĔ wojennych przeciw Korei Póánocnej. Miaáy siĊ
one rozpocząü najpóĨniej w lipcu 1949 r. Na spotkaniu byá obecny szef KoreaĔskiej Wojskowej Grupy Doradczej gen. Roberts. Li Syng Man poprosiá go
o niezwáoczne zwiĊkszenie dostaw broni. Po posiedzeniu rozpoczĊáy siĊ intensywne przygotowania do wojny. Pierwszym krokiem byáo zmobilizowanie
wszystkich mĊĪczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Oprócz Amerykanów w szkoleniu ich brali udziaá oficerowie japoĔscy. Sformowano 6 dywizji wyposaĪonych
w amerykaĔską broĔ. W lipcu 1949 r. wspomniane formacje rozmieszczono wzdáuĪ
38 równoleĪnika. Atak zostaá odwoáany, gdyĪ z armii zbiegáy na Póánoc dwa bataliony. Wtedy amerykaĔscy doradcy uznali, Īe inwazja jest przedwczesna38.
Po niedoszáej agresji, kontynuuje w pierwszym oĞwiadczeniu Kim I Sek,
„klika Li Syng Mana” nie zrezygnowaáa z podboju KRL-D i prowadziáa w dalszym ciągu intensywne przygotowania do ataku na Póánoc. Wiosną 1950 r. MacArthur wezwaá do Japonii prezydenta Korei Poáudniowej, aby przekazaü in36
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strukcjĊ dalszego szkolenia Īoánierzy, oraz obiecaá pomoc ze strony lotnictwa
i marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ponadto miaáa zostaü utworzona
skáadająca siĊ z JapoĔczyków ochotnicza armia do walki z KRL-D39.
Kilka tygodni póĨniej nawrócony na socjalizm minister „przypomniaá sobie”
nowe szczegóáy. Wedáug drugiego oĞwiadczenia po nieudanym ataku to gen.
Roberts „ponownie rozpocząá przygotowania do pochodu na póánoc”. Doradca
amerykaĔski specjalną uwagĊ zwróciá na uzbrojenie i reorganizacjĊ armii. Brakowaáo ochotników, wiĊc policja przeprowadzaáa obáawy na máodych ludzi, aby
siáą wcieliü ich do wojska. We wrzeĞniu przybyá do Seulu amerykaĔski generaá
Chennault. Jego zadaniem byáo opracowanie planu powiĊkszenia lotnictwa poáudniowokoreaĔskiego. W Ğlad za generaáem KoreĊ mieli odwiedziü liczni senatorzy i wojskowi amerykaĔscy. Celem wizyty byáo „rozpĊtanie wojny domowej”. W styczniu 1950 r. przybyá do Seulu naczelnik dziaáu dyplomatycznego
sztabu MacArthura, który obiecaá Li Syng Manowi wsparcie lotnictwa i floty
podczas „pochodu na póánoc”. W Tokio prezydent Korei odebraá bezpoĞrednie
wskazówki dotyczące rozpoczĊcia napaĞci. Równolegle z przygotowaniami do
wojny trwaáa likwidacja komunistycznej partyzantki. Generaá Roberts wyjeĪdĪaá
do rejonów, gdzie toczyáy siĊ walki, aby osobiĞcie kierowaü operacjami. W ich
wyniku zginĊli „najlepsi patrioci narodu koreaĔskiego”40. „Daily Compass”
informuje z kolei, Īe po odwoáaniu lipcowej inwazji doradcy amerykaĔscy nakazali Li Syng Manowi dokonanie gruntownej czystki w armii i administracji.
Rozkaz zostaá wykonany. Rozstrzelano 55 oficerów i Īoánierzy (jak na wczeĞniejsze okrucieĔstwo Li Syng Mana liczba ofiar jest doĞü niska), a 15 tys. osób
usuniĊto z wojska. Dowództwo znalazáo siĊ pod kontrolą „najskrajniejszej prawicy”. Nastąpiá niebywaáy terror. Okoáo 50 tys. poáudniowych KoreaĔczyków
osadzono w wiĊzieniach. Spalono okoáo 100 wsi, a ich mieszkaĔców rozstrzelano lub wysáano do obozów koncentracyjnych41.
Z lektury korespondencji odnalezionej w rządowym archiwum w Seulu wynika, Īe Li Syng Man nic nie wiedziaá o niepowodzeniu lipcowej agresji i jej
nastĊpstwach. W skierowanym 30 wrzeĞnia 1949 r. liĞcie do Roberta Olivara
(redakcja T.L. wyjaĞnia, Īe byá to amerykaĔski profesor wykonujący poufne
polecenia KoreaĔczyków) prezydent stwierdza, Īe obecna chwila z psychologicznego punktu widzenia jest najwáaĞciwsza, aby rozpocząü dziaáania wojenne.
CzĊĞü armii komunistycznej jest wierna Poáudniu i czeka, aby siĊ z nim poáączyü. Wówczas wojska lojalne wobec Kim Ir Sena miaáy zostaü wyparte w góry,
gdzie zginĊáyby z gáodu. DziĊki temu linia koreaĔskiej obrony przebiegaáaby
wzdáuĪ rzek Jalu i Tumen. Li nie wspomina przed kim zamierzano siĊ broniü,
ale podobnie jak w liĞcie do Czo Bion Oka prosi o „narzĊdzia do zaprowadzenia
porządku”. Prezydent nakazaá Oliverowi poufne dziaáania w celu przekonania
39
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amerykaĔskich polityków z Trumanem na czele do koreaĔskich planów. Ponadto ostrzega, Īe dalsza zwáoka wpáynie niekorzystnie na rozwiązanie sprawy.
Z treĞcią listu miaá byü zapoznany takĪe Czo Bion Ok. W odpowiedzi na powyĪsze pismo 12 paĨdziernika 1949 r. informuje on Li Syng Mana, Īe w peáni podziela plany zjednoczeniowe prezydenta, ale zaleca odáoĪenie ich w czasie. Zdaniem Czo Bion Oka, armia Republiki Korei nie jest gotowa do wojny. Ponadto
Ğwiatowa opinia publiczna nie poprze takich dziaáaĔ42.
W „wyzwolonym” Seulu obok prezydenckiej korespondencji „znaleziono”
liczne dowody Ğwiadczące o agresywnych planach Poáudnia. Jednym z nich byáy
sfaászowane póánocnokoreaĔskie banknoty. Pieniądze zostaáy przygotowane do
przerzucenia na terytorium KRL-D. Oprócz stolicy ich skáady ujawniono
w miejscowoĞciach poáoĪonych wzdáuĪ 38 równoleĪnika43. Na początku sierpnia
„Trybuna Ludu” omawia artykuá „Mapa agresji amerykaĔskiej” W. Korniáowa.
Ukazaá siĊ on na áamach dziennika „Prawda”. Tytuáowa mapa jest „szczegóáowo
opracowanym i zatwierdzonym przez amerykaĔskich doradców Li Syng Mana
bandyckim planem napadu na Póánocną KoreĊ”. ĝwiadczą o tym angielskie nazwy miast i rzek oraz skierowane na póánoc grube strzaáki. Dokument „znaleziono” w sejfie ministerstwa wojny. 3 sierpnia opublikowaáa go prasa koreaĔska.
Autor zauwaĪa, Īe 25 czerwca atak na KRL-D przebiegaá wáaĞnie wedáug tego
planu. W rejonie 38 równoleĪnika skoncentrowano koáo 10 dywizji. KaĪdej
z nich wyznaczono ĞciĞle okreĞlony rejon operacyjny. Wojska podzielono na
dwie armie. Zadaniem pierwszej byáo zajĊcie Phenianu. Druga miaáa nacieraü
z rejonu Tonduczen. Na koniec Korniáow ironizuje, Īe plan wyglądaá piĊknie na
papierze, ale gdy na znak „dyrygenta z Waszyngtonu” wojska ruszyáy naprzód,
wtedy na ich drodze wyrosáy nieprzezwyciĊĪone przeszkody44.
Innym dokumentem demaskującym rzekome zbrodnicze zamiary Republiki
Korei miaá byü plan dziaáalnoĞci dywersyjnej w Korei Póánocnej na rok 1950.
„Znaleziono” go w trzecim oddziale wywiadu sztabu generalnego wojsk lądowych. Dokument zostaá sporządzony w jĊzyku koreaĔskim, ale pheniaĔska prasa
podkreĞla, Īe opracowano go w myĞl amerykaĔskich instrukcji. ĝwiadczy o tym
„amerykaĔska rzeczowoĞü w sprawach pieniĊĪnych”, która przejawiaáa siĊ znajomoĞcią stawek za morderstwa, podpalenia i otrucia. Plan zakáadaá caákowite
unicestwienie KRL-D. Miaáa tego dokonaü rozlegáa siatka szpiegowska utworzona z „chwiejnych elementów” póánocnokoreaĔskiego spoáeczeĔstwa. Przewidywano masową eksterminacjĊ ludnoĞci kraju áącznie z przywódcami poprzez
zatrucie wodociągów i studni. Ponadto planowano zniszczenie gospodarki. ZaáoĪenia planu są absurdalne. Przyjmując, Īe na Poáudniu panowaáa trudna sytuacja gospodarcza, Li Syng Manowi zapewne zaleĪaáoby na przejĊciu dobrze
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rozwiniĊtej infrastruktury przemysáowej. Celem publikacji dokumentu byáo ukazanie barbarzyĔstwa przeciwnika. Prasa koreaĔska milczy, dlaczego realizacja
planu okazaáa siĊ nie moĪliwa45.
Ujawnione w 1994 r. radzieckie dokumenty jednoznacznie wskazują, Īe
gáównym pomysáodawcą ataku na RepublikĊ Korei byá Kim Ir Sen. Co najmniej
od stycznia 1949 r. zabiegaá on o zgodĊ Stalina na podbój Poáudnia. Początkowo
sowieci studzili wojenny zapaá KoreaĔczyka, gdyĪ reĪim w Phenianie nie dysponowaá odpowiednimi Ğrodkami do wykonania postawionych przez siebie celów. Ponadto obawiano siĊ interwencji Stanów Zjednoczonych. Po zakoĔczeniu
wojny domowej w Chinach oraz wypowiedziach amerykaĔskich polityków
umieszczających KoreĊ poza linią obrony USA inicjatywa Kim Ir Sena zyskaáa
poparcie Stalina i Mao, którzy dopomogli w jej realizacji. Komunistyczna propaganda usiáowala przedstawiü genezĊ wojny koreaĔskiej w zupeánie faászywym
Ğwietle. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, Īe to Korea Poáudniowa sprowokowaáa konflikt, napadając na KRL-D. O przygotowywanym ataku mają Ğwiadczyü odnalezione rzekomo w Seulu dokumenty oraz wypowiedzi skruszonych
przedstawicieli wáadz poáudniowokoreaĔskich. Wedáug komunistycznej propagandy za dziaáaniami Li Syng Mana staáy Stany Zjednoczone dąĪące do opanowania Azji, a w przyszáoĞci takĪe i ZSRR. Dziennik w swoich artykuáach jest
niekonsekwentny, nie potrafi przedstawiü spójnej wizji wydarzeĔ. Rola Republiki Korei i Amerykanów zmienia siĊ wraz z rozwojem sytuacji na froncie.
A PROPAGANDIST PICTURE OF THE GENESIS OF THE KOREAN WAR
IN THE LIGHT OF “TRYBUNA LUDU” DAILY”
Abstract. Russian documents revealed in 1994 clearly indicate that the main author of the idea of
attacking the Republic of Korea was Kim Il-sung. At least since January 1949 he sought Stalin’s
agreement to conquer the South. Initially, the Soviets dampened his enthusiasm for war as the
regime in Pyongyang did not have the necessary means to realize the goals that they had. Besides,
the intervention of the United States was feared. After the civil war in China finished and after the
statements of American politicians who placed South Korea outside the American defence line,
Kim Il-sung’s initiative gained support from Stalin and Mao, who helped to carry it into effect.
The Communist propaganda tried to show the genesis of the Korean war in a completely false
light. According to the texts published in “Trybuna Ludu”, it was South Korea which provoked the
conflict by attacking the Democratic People's Republic of Korea. The planned attack was claimed
to be proved by the documents allegedly discovered in Seoul as well as by the statements of penitent representatives of South Korean authorities. According to the Communist propaganda, the
United States, which strived to conquer Asia and – in the future – the USSR, stood behind Syngman Rhee. The daily is very inconsistent in its articles and it does not present a coherent picture of
the events. The role played by the Republic of Korea and the Americans changes along with the
developments on the front.
Key words: “Trybuna Ludu” daily, Korean war, Kim Il-sung, Syngman Rhee
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