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Streszczenie. Ujawnione w 1994 r. radzieckie dokumenty jednoznacznie wskazuj , e g ównym 

pomys odawc  ataku na Republik  Korei by  Kim Ir Sen. Co najmniej od stycznia 1949 r. zabiega

on o zgod  Stalina na podbój Po udnia. Pocz tkowo sowieci studzili wojenny zapa  Korea czyka, 

gdy  re im w Phenianie nie dysponowa  odpowiednimi rodkami do wykonania postawionych 

przez siebie celów. Ponadto obawiano si  interwencji Stanów Zjednoczonych. Po zako czeniu 

wojny domowej w Chinach oraz wypowiedziach ameryka skich polityków umieszczaj cych 

Kore  Po udniow  poza lini  obrony USA inicjatywa Kim Ir Sena zyska a poparcie Stalina i Mao, 

którzy dopomogli w jej realizacji. Komunistyczna propaganda usi uje przedstawi  genez  wojny 

korea skiej w zupe nie fa szywym wietle. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, e to Korea Po u-

dniowa sprowokowa a konflikt, napadaj c na KRL-D. O przygotowywanym ataku maj wiadczy

odnalezione rzekomo w Seulu dokumenty oraz wypowiedzi skruszonych przedstawicieli w adz 

po udniowokorea skich. Wed ug komunistycznej propagandy za dzia aniami Li Syng Mana sta y

Stany Zjednoczone d ce do opanowania Azji, a w przysz o ci tak e i ZSRR. Dziennik w swoich 

artyku ach jest niekonsekwentny, nie potrafi przedstawi  spójnej wizji wydarze . Rola Republiki 

Korei i Amerykanów zmienia si  wraz z rozwojem sytuacji na froncie.  

S owa kluczowe: Trybuna Ludu, wojna korea ska, Kim Ir Sen, Li Syng Man  

Jednym z najwa niejszych epizodów zimnej wojny by  konflikt korea ski.

Jego znaczenie wykracza daleko poza obr b wojny lokalnej, za jak  mo na by 

go uzna , bior c pod uwag  zasi g terytorialny. Wyj tkowo  konfliktu w Korei 

polega na tym, e obok pa stw korea skich wzi y w nim udzia  Stany Zjedno-

czone, Chi ska Republika Ludowa, a w pewnym stopniu i Zwi zek Radziecki. 

Ponadto wojna korea ska by a pierwszym konfliktem gro cym konfrontacj

nuklearn  i nigdy prócz kryzysu kuba skiego, ryzyko jej wybuchu nie by o tak 

bliskie jak na pocz tku lat 50. XX w.

Do lat 90. ub. w. historycy na Zachodzie zastanawiali si  nad genez  wojny. 

rodowisko podzieli o si  na zwolenników czterech szkó  historycznych. We-

d ug szko y tradycjonalistycznej pomys odawcami ataku na Kore  Po udniow
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by  Stalin i Mao. Kim Ir Sen mia  jedynie wykonywa  ich polecenia. Neotrady-

cjonali ci uwa ali, e inicjatywa inwazji wysz a z Phenianu. Innego zdania byli 

rewizjoni ci, którzy odpowiedzialno ci  za wojn  obarczyli Stany Zjednoczone 

i Republik  Korei. Przedstawiciele szko y neorewizjonistycznej byli mniej rady-

kalni. Wykluczyli oni wspó dzia anie Stalina i Mao oraz atak wojsk Kim Ir Sena 

na Po udnie. Ich zdaniem wojna wybuch a przypadkiem, a jej przyczyn  by a

wewn trzna walka klasowa. Sprawa znalaz a wyja nienie w 1994 r., kiedy pre-

zydent Rosji Borys Jelcyn przekaza  Republice Korei dokumenty radzieckie 

dotycz ce genezy i t a dyplomatycznego wojny korea skiej. Okaza o si , e

pomys  zaatakowania Korei Po udniowej zrodzi  si  w g owie Kim Ir Sena. 

W styczniu 1949 r. podj  on starania u radzieckiego ambasadora w Phenianie 

gen. T. Sztykowa o spotkanie ze Stalinem1.

Zabiegi premiera Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRL-D) 

przynios y efekt. 5 marca 1949 r. Kim Ir Sen spotka  si  w Moskwie ze Stali-

nem. Rozmowa trwa a 2 godziny. Jej celem by o ustalenie zakresu, formy i skali 

sowieckiej pomocy dla Korei Pó nocnej. Wtedy to po raz pierwszy, w formie 

zawoalowanej, pojawi a si  kwestia uderzenia na Kore  Po udniow . Po po-

my lnym za atwieniu spraw gospodarczo-finansowych przyst piono do oma-

wiania sytuacji na Pó wyspie Korea skim i najbli szych perspektyw zjednocze-

nia kraju. Kim Ir Sen skar y  si  na nieustaj ce prowokacje ze strony Po udnia, 

rozbudow  tamtejszej armii i obecno  20-tysi cznego korpusu ameryka skiego.

Mia o to przekona  gospodarzy do konieczno ci pilnego dozbrojenia Pó nocy. 

Podczas omawianego spotkania Stalin nie zgodzi  si  na si owe zjednoczenie 

Korei. Mimo to przebieg rozmowy i prowadzona przez Rosjan rozbudowa Kore-

a skiej Armii Ludowej (KAL) wskazuj , e decyzja taka by a tylko kwesti

czasu2.

W obliczu szybkiego wycofania wojsk ameryka skich z Po udnia Kim Ir Sen 

podj wiadome dzia ania dezinformacyjne skierowane wobec radzieckiego 

sojusznika. Ich celem by o przyspieszenie dostaw obiecanej broni. Na podstawie 

otrzymywanych od Korea czyków wyolbrzymionych czy wr cz fa szywych 

informacji ambasador Sztykow alarmowa  Moskw  o nieuchronnej agresji 

zbrojnej z Po udnia. Dzia ania te przynios y nadspodziewanie szybkie rezultaty. 

Od wiosny 1949 r. przez W adywostok do portów na Pó nocy szerokim strumie-

niem p yn  radziecki sprz t ofensywny: czo gi, artyleria, katiusze, odzie torpe-

dowe, samochody oraz amunicja i paliwo. Za dostawy Korea czycy musieli 

s ono p aci . Do kraju stopniowo powracaj  te  przeszkoleni w ZSRR pó noc-

nokorea scy o nierze i oficerowie. Mimo to Stalin podchodzi  z wielk  rozwa-

g  i ostro no ci  do pomys u Kim Ir Sena. Przysz  wojn  analizowa  z punktu 

                                                          
1 W. J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzie o i polityczne wizje, Warszawa 2000, s. 132–135; J. Polit, Smutny

kontyn . Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002, s. 83–84; Ten e, Wojna korea -

ska 45 lat pó niej, „Arcana” 1995, nr 6, s. 100–101. 
2 W. J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 136–137. 
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widzenia bezpiecze stwa Zwi zku Radzieckiego i ewentualnych nast pstw mi -

dzynarodowych, w sytuacji gdyby Stany Zjednoczone zaanga owa y si  w kon-

flikt. Nie zmienia to faktu, e od pojawienia si  planu zaatakowania Korei Po u-

dniowej Stalin uznaje go za akceptowaln  form  rozwi zania problemu korea -

skiego. Brak zgody wynika  z prze wiadczenia o nieprzygotowaniu KRL-D do 

przeprowadzenia operacji, dlatego zbroi  i szkoli  tamtejsz  armi , k ad c przy 

tym szczególny nacisk na rozbudow  oddzia ów szturmowych, które mia y prze-

s dzi  o b yskawicznym przebiegu planowanej ofensywy3.

Na skutek waha  Stalina Kim Ir Sen postanowi  zapozna  ze swoimi planami 

tak e kierownictwu Chi skiej Partii Komunistycznej. 14 maja 1949 r. do Chin 

uda  si  najbli szy wspó pracownik pó nocnokorea skiego przywódcy gen. Kim  

Il, który rozmawia  z Mao i Zhou En-laiem o zamiarze si owego zjednoczenia 

kraju. Wbrew nadziejom Kim Ir Sena Mao, podobnie jak Stalin, by  bardzo 

ostro ny i wstrzemi liwy wobec pomys u szybkiego zaj cia Po udnia. Ze 

wzgl du na niekorzystn  sytuacj  mi dzynarodow  w najbli szym czasie odra-

dza  Korea czykom atakowanie s siada. W konflikt mog a zaanga owa  si

Japonia i Stany Zjednoczony. Chiny nie by y przygotowane do wys ania swych 

wojsk do Korei, gdyby Amerykanie lub Japo czycy zdecydowali si  interwe-

niowa  po stronie Seulu. W Chinach trwa a wojna domowa. Komuni ci byli 

zaj ci ofensyw  przeciwko wojskom narodowców, odnosz c w owym czasie 

spektakularne zwyci stwa. Mimo to dopiero po ca kowitym pokonaniu przeciw-

nika mogli w razie potrzeby udzieli  pomocy KRL-D. Jednocze nie Mao uprze-

dzi  Kim Ila, e przygotowuj c wypraw  na Po udnie zarówno Korea czycy, jak 

i Chi czycy powinni konsultowa  swoje dzia ania ze Stalinem. Ponadto chi skie 

kierownictwo wyrazi o zgod  na powrót do ojczyzny o nierzy korea skich, wal-

cz cych w doborowych jednostkach Chi skiej Armii Ludowo-Wyzwole czej4.

14 sierpnia 1949 r. Kim Ir Sen wyst pi  z propozycj  zaj cia cz ci teryto-

rium Korei Po udniowej, tzw. strefy Ongjin. Mia a to by  próba generalna przed 

atakiem na Po udnie. Aby przekona  do pomys u Rosjan, przywódca KRL-D 

„bombardowa ” ambasad  radzieck  w Phenianie kolejnymi informacjami 

o agresywnych zamiarach s siada. Z drugiej strony dla u pienia czujno ci prze-

ciwnika Kim Ir Sen rozpocz  pokojow  ofensyw  dyplomatyczn  wobec Seulu, 

zarzucaj c Po udnie kolejnymi propozycjami zjednoczeniowymi. Ich prawdziwy 

cel i sens by  a  nadto czytelny: ukry  w asne przygotowania do wojny i wywo-

a  kolejne polityczne zamieszanie w „obozie wroga”. Moskwa nie da a jednak 

przyzwolenia na tak radykalne dzia ania. Biuro Polityczne KC WKP(b) po d u-

giej dyskusji uzna o, e KAL nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do 

ataku na Po udnie i nie ma koniecznej przewagi militarnej. Poza tym nadal ist-

nia a realna gro ba interwencji ameryka skiej, gdyby dzia ania wojenne rozpo-

cz y si  z inicjatywy Pó nocy. 4 pa dziernika ambasador Sztykow przekaza

                                                          
3 Ten e, Korea wojna czy pokój, Warszawa 2003, s. 84–86. 
4 W. J. Dziak, Kim Ir Sen…, s.140–141. 
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rz dowi Korei Pó nocnej decyzje radzieckiego kierownictwa. Wywo a a ona 

niezadowolenie Kim Ir Sena, o czym ambasador niezw ocznie poinformowa

Moskw . Przywódca KRL-D pozosta  jednak nieugi ty i w odpowiedzi na brak 

sowieckiej zgody powróci  do swej wcze niejszej taktyki zaostrzania napi cia 

wzd u  38 równole nika, po przez prowokowanie incydentów zbrojnych wzd u

linii demarkacyjnej i przerzucanie na Po udnie grup dywersyjnych5.

W po owie grudnia 1949 r. Mao przyby  do Moskwy na obchody siedem-

dziesi tych urodzin Stalina. G ównym celem wizyty by a jednak rewizja trakta-

tu, który 5 lat wcze niej ZSRR zawar  z Czang Kaj-szekiem. Pocz tkowo Rosja-

nie byli niech tni nowej umowie radziecko-chi skiej. Ostatecznie 14 lutego 

1950 r. podpisano Uk ad o Przyja ni, Sojuszu i Pomocy Wzajemnej. Zak ada  on 

m.in. pomoc w razie napa ci Japonii lub sprzymierzonych z ni  pa stw. By  to 

jeden z koniecznych warunków rozpocz cia wojny korea skiej. Poza tym ZSRR 

udzieli  Chinom kredytu oraz porozumiano si  w sprawie baz w Port Artur 

i Dalnyj oraz linii kolejowych w Mand urii. Nie ma dowodów na to, aby oma-

wiano w Moskwie problem zjednoczenia Korei, ale jest to mo liwe, poniewa

Mao sp dzi  w ZSRR ponad dwa miesi ce i na pewno mia  okazj  rozmawia

o tym ze Stalinem, a prawdopodobnie tak e z Kim Ir Senem, który równie

uczestniczy  w urodzinach Stalina6.

5 stycznia 1950 r. prezydent Truman og osi  zako czenie ameryka skiej po-

mocy wojskowej dla rz du narodowców chi skich na Tajwanie. Siedem dni 

pó niej sekretarz stanu USA Dean Acheson, przemawiaj c w Narodowym Klu-

bie Prasowym, stwierdzi , e do „strefy obrony” Stanów Zjednoczonych na Da-

lekim Wschodzie poza Japoni  nale  kontrolowane przez Czang Kaj-szeka 

wyspy, lecz nie obejmuje ona adnych obszarów na kontynencie. O wiadczy

tak e, e podobnie jak w Europie, równie  w Azji Amerykanom chodzi g ównie 

o unikni cie niebezpiecze stwa chaosu politycznego i gospodarczego, a nie 

przeciwstawianie si  gro bie militarnej agresji. 28 stycznia gen. Sztykow prze-

kaza  Stalinowi sprawozdanie z tajnego posiedzenia rz du po udniowokorea -

skiego. Wynika o z niego, e w adze w Seulu maj wiadomo , i  w razie ataku 

z Pó nocy zdane s  na w asne si y. Co ciekawe, spotkanie odby o si  6 stycznia, 

czyli przed wyst pieniem Achesona7.

Kolejno  wydarze  wskazuje, e dochodz ce z Waszyngtonu i Seulu infor-

macje nie mia y decyduj cego wp ywu na post powanie Stalina, jednak mo na

przypuszcza , e zach ci y go, by posun  si  dalej w testowaniu granic amery-

ka skiej pot gi. W tym krytycznym momencie Kim Ir Sen wyrazi  ch  ponow-

                                                          
5 Tam e, s. 143–147. 
6 I. Grabowska-Lipi ska, Strategia Chi skiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji po udniowo-

wschodniej w latach 1949–1979, Warszawa 1995, s. 70–71; K. Pleszakow, W. Zubok, Zimna

wojna zza kulis Kremla, Warszawa 1999, s. 78–86. 
7 V. Mastny, Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagro enia, Warszawa 2006, s. 177; 

M. Korzec, Wojna korea ska – fakty i w tpliwo ci, w: Korea do wiadczenia i perspektywy, pod 

red. K. Gawlikowskiego, E. Potockiej, Toru  2001, s. 104.  
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nego spotkania si  ze Stalinem. Mia o to miejsce 17 stycznia podczas uroczyste-

go obiadu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych KRL-D z okazji 

wyjazdu do Pekinu pierwszego pó nocnokorea skiego ambasadora. Kim 

„w stanie pewnego upojenia” wyzna  Sztykowowi, e musi uzyska  pozwolenie 

towarzysza Stalina na akcj  ofensywn , bo ostatnio nie móg  „spa  w nocy, 

rozmy laj c nad tym, jak rozwi za  kwestie zjednoczenia ca ego kraju”8.

Po tygodniu Stalin zgodzi  si  przyj  Kim Ir Sena, jednocze nie ostrzegaj c

go, e planowane przez niego przedsi wzi cie niesie wielkie ryzyko, dlatego 

musi zosta  dobrze przygotowane. Radziecki przywódca by  gotów pomóc. Pro-

si  Korea czyków, by odwdzi czyli mu si , dostarczaj c co najmniej 25 tysi cy 

ton o owiu rocznie. Ostateczna zgoda na atak zale a a jednak od gwarancji Ki-

ma, e akcja zako czy si  powodzeniem. Tymczasem skierowana do Pekinu 

pro ba o przys anie dodatkowych czternastu tysi cy korea skich o nierzy s u-

cych w chi skiej armii wraz z wyposa eniem zosta a przyj ta yczliwie9.

Po tych wydarzeniach ze zdwojon  si  ruszy y przygotowania do agresji na 

Po udnie. Pod koniec lutego stanowisko g ównego doradcy Sztabu Generalnego 

KAL obj  gen. Wasiliew. Równocze nie w Moskwie i w Phenianie oficerowie 

sztabowi podj li prace nad planem wojny b yskawicznej z Republik  Korei. Ich 

efektem by  „Plan wyprzedzaj cego uderzenia Korea skiej Armii Ludowej”. 

Sporz dzono go w dwóch egzemplarzach, które sta y si  jednymi z najbardziej 

strze onych dokumentów w obu stolicach. Wed ug za o e  planu KAL w ci gu 

dwóch tygodni powinna rozbi  wojska po udniowokorea skie, zajmuj c ca y

pó wysep. B yskawiczne tempo operacji mia o uniemo liwi  Stanom Zjedno-

czonym przerzucenie do Korei si  l dowych. Powy szy dokument by  wnikliwie 

analizowany przez radzieckich wojskowych. Po przedstawieniu go Stalinowi 

uzyska  jego wst pn  akceptacj  z zaleceniem dalszych prac nad nim10.

W kwietniu 1950 r. dosz o w Moskwie do ponownego spotkania Kim Ir Sena 

ze Stalinem. Gospodarz zgodzi  si  z pogl dem pó nocnokorea skich liderów, e

zbli a si  nieuchronny moment zjednoczenia kraju. Udzielaj c jednoznacznego 

poparcia planom Kima, Stalin chcia  wci gn  w t  wysoce ryzykown  gr , na 

zasadach wspó odpowiedzialno ci, tak e przywódców Chi skiej Republiki Lu-

dowej. W zwi zku z tym o wiadczy , e ZSRR stoi przed znacznie powa niej-

szymi wyzwaniami ni  problem korea ski, dlatego Kim nie mo e liczy  na zbyt 

wielk  pomoc z jego strony. Sugeruj c jednocze nie przywódcom pó nocnoko-

rea skim, aby pozostawali w sta ym roboczym kontakcie z Mao, który lepiej 

rozumie problemy Wschodu. W przypadku interwencji wojsk Stanów Zjedno-

czonych Korea powinna szuka  pomocy raczej w Chinach, a nie w Zwi zku

Radzieckim11.

                                                          
8 V. Mastny, Stalin…, s. 179. 
9 Tam e.
10 W. J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 150–151. 
11 Tam e, s. 151–152. 
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13 maja 1950 r. Kim Ir Sen spotka  si  z Mao. Podobnie jak wizyta w Mo-

skwie, i ta polityczna misja odbywa a si  w ca kowitej tajemnicy. Kim Ir Sen by

w dobrym nastroju, albowiem Chi czycy zaaprobowali plan ataku na Po udnie, 

a ponadto zaoferowali wys anie swoich oddzia ów. Kim podzi kowa  uprzejmie, 

ale odmówi  bezpo redniego udzia u chi skich si  zbrojnych w akcji zjednocze-

nia kraju12.

Przygotowania do wojny prowadzono z zachowaniem nadzwyczajnych rod-

ków ostro no ci. Mimo to 12 kwietnia 1950 r. ameryka ski Komitet Nadzoru 

Komunikacji Wywiadu w Waszyngtonie otrzyma  raport stwierdzaj cy, e Ko-

rea Pó nocna szykuje si  do ataku na Po udnie. Pocz tek operacji wyznaczono 

na czerwiec. Potwierdza to wiadomo , któr  tego samego dnia Kim Ir Sen 

przekaza  ambasadorowi Sztykowowi. Nie by o to jedyne ostrze enie, jakie 

otrzyma y zachodnie s u by wywiadowcze. Wszystkie doniesienia zosta y jed-

nak zignorowane jako niewymagaj ce natychmiastowej reakcji13.

Zgoda Stalina i Mao ko czy starania Kim Ir Sena o przyzwolenie na si owe

zjednoczenie Korei i komunizacj  Po udnia. 29 maja pó nocnokorea ski przy-

wódca poinformowa  Sztykowa, e w ci gu najbli szych dwóch dni Korea ska 

Armia ludowa osi gnie pe n  gotowo  bojow . W tej sytuacji proponowa , aby 

rozpocz  atak 30 czerwca. W szyfrogramie do Moskwy ambasador przekaza

te  ocen  Kima, e przeciwnik nie orientuje si  w rzeczywistej sile KAL, a tym 

bardziej nie ma poj cia o szykowanej agresji. Opó nianie operacji grozi o ujaw-

nieniem przygotowa  i utrat  atutu zaskoczenia. Ponadto za tak  decyzj  prze-

mawia  przypadaj cy w Korei na lipiec pocz tek pory deszczowej. Stalin zaak-

ceptowa  powy sze propozycje14.

Zgodnie z pó nocnokorea skimi deklaracjami w pierwszych dniach czerwca 

zako czono g ówne przygotowania wojenne, wtedy to Kim Ir Sen zatwierdzi

ostateczn , nieco skorygowan  w stosunku do pierwotnej, wersj  „uderzenia 

wyprzedzaj cego”. Wed ug za o e  planu atakuj ce oddzia y Pó nocy mia y

w ci gu 22 maksymalnie 27 dni „wyzwoli ” Po udnie. KAL powinna naciera

w tempie 15–19 km na dob 15.

10 czerwca w Moskwie odby o si  zebranie, na którym omawiano pro b

Phenianu o „zatwierdzenie proponowanych dzia a , maj cych na celu zjedno-

czenie ludu korea skiego”. Podczas spotkania Stalin wraz z kilkoma bliskimi 

wspó pracownikami wys ucha  raportów niedawnego szefa sowieckiej misji 

dyplomatycznej w Japonii Ku my Dieriewianki, gen. Sztykowa, cz onka Biura 

Politycznego KPCh Li Lisana oraz eksperta od spraw Pacyfiku Georgija Wojti -

skiego. Sztykow i Li Lisan zachowywali pozory, e omawiana operacja ma 

uprzedzi  planowan  przez Kore  Po udniow  napa  na KRL-D. Z drugiej 

                                                          
12 J. Chang, J. Halliday, Mao, Warszawa 2007, s. 361. 
13 V. Mastny, Stalin…, s. 185. 
14 W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 154–155. 
15 Tam e, s. 155–156. 
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strony Dieriewianko zauwa y , e Po udnie nie by o w stanie przeciwstawi  si

atakowi z Pó nocy. Zdaniem Wojti skiego, Seul nie móg  te  liczy  na pomoc 

Stanów Zjednoczonych, gdy  ameryka ska opinia publiczna nie zaakceptowa a-

by interwencji zbrojnej na Pó wyspie Korea skim. Stalin ostateczn  decyzj

podj  dopiero po konferencji, a nast pnie wys a  do Phenianu dyplomat  Sie-

miona Carapkina, by ten przekaza  radosn  nowin  Kimowi. Jednocze nie 

z jednostek KAL zostali wycofani radzieccy doradcy. Ich pojmanie mog o nara-

zi  ZSRR na odwet ze strony USA. Tym sposobem pó nocni Korea czycy zo-

stali pozbawieni wsparcia w chwili, gdy by o im naprawd  potrzebne. 12 czerw-

ca nakazano oddzia om szturmowym KAL zaj  pozycje w odleg o ci 10–15 km 

od granicy Republiki Korei. Wybuch wojny przyspieszy a niesprawdzona wia-

domo , jakoby rz d w Seulu zdoby  tajne plany inwazji. Ambasador Sztykow 

przes a  informacje do Moskwy. W jej nast pstwie kierownictwo sowieckie 

wyznaczy o pocz tek agresji na 25 czerwca 1950 r.16

Sytuacja na Po udniu wygl da a zupe nie inaczej. M oda republika zmaga a

si  z wieloma problemami. Jednym z nich by a komunistyczna partyzantka. 

Miejscowych partyzantów wspierali przysy ani przez Pó noc bojownicy. Byli to 

zwykle ludzie m odzi ca kowicie oddani ideologii komunistycznej. Odznaczali 

si  silnym poczuciem wzajemnej lojalno ci i rzadko dezerterowali. Wed ug pro-

pagandy Phenianu dzia alno  partyzancka by a skierowana przeciwko „obszar-

nikom-wyzyskiwaczom”, „gangowi Li Syng Mana rujnuj cemu kraj” oraz „ma-

rionetkowej armii i policji”. W rzeczywisto ci jej ofiarami padali zwykli po u-

dniowokorea scy ch opi. Ataki na w a cicieli ziemskich, lokalnych urz dników 

czy posterunki policji organizowano sporadycznie. Do najwi kszych rozruchów 

dosz o na wyspie Cheju. Ich pocz tki si gaj  1948 r. i maj  zwi zek z prowa-

dzon  przez komunistów kampani  przeciw oddzielnym wyborom na Po udniu.

3 kwietnia partyzanci maj cy baz  na wulkanicznym szczycie zaatakowali miej-

scowo ci po o one na wybrze u. Konflikt by  wyj tkowo krwawy. Dla przywró-

cenia porz dku na wysp  skierowano oddzia y policji i bojówki partii prawico-

wych. Po wyborach nast pi o niewielkie uspokojenie. Ponowny wybuch walk 

nast pi  w pa dzierniku 1948 r. i styczniu 1949 r. Ocenia si , e na Cheju zgin -

o 10% populacji wyspy, czyli oko o 30 tys. osób. Po tych wydarzeniach aktyw-

no  partyzancka mala a. Mia y na to wp yw dzia ania Li Syng Mana, który 

zastosowa  ró norodne rodki: od surowych represji poprzez zmian  przepisów 

o bezpiecze stwie wewn trznym do drastycznych czystek w policji, dzi ki któ-

rym pozbyto si  podejrzanych elementów17.

Do po owy 1949 r. Stany Zjednoczone zobowi za y si  wycofa  si y okupa-

cyjne z Korei Po udniowej. Przewidywano jednocze nie udzielenie w adzom 

w Seulu pomocy gospodarczej i wojskowej w wysoko ci umo liwiaj cej im 

samodzielne rozwi zywanie problemów wewn trznych, nie powiedziano nato-

                                                          
16 Tam e, s. 156–157; V. Mastny, Stalin…, s. 186–187.  
17 P. Lowe, Wojna korea ska, Warszawa 1995, s. 88–90. 
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miast ani s owa na temat zdolno ci przeciwstawienia si  ewentualnej agresji ze 

strony KRL-D. Wynika o to z niech ci ponoszenia kosztów budowy silniejszej 

armii. By o ma o prawdopodobne, by Kongres zatwierdzi  wielki program po-

mocy. Poza tym Li Syng Man nie kry  si  z planami zjednoczenia kraju, zatem 

Waszyngton obawia  si  wyposa a  go w pot ne si y i rodki militarne. Pierw-

szym krokiem do realizacji obietnic by o powo anie Korea skiej Wojskowej 

Grupy Doradczej. Jej zadanie polega o na szkoleniu armii po udniowokorea -

skiej. Na czele grupy stan  gen. bryg. W. L. Roberts, dotychczasowy dowódca 

si  okupacyjnych18.

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Republiki Korei nie satysfakcjono-

wa a Li Syng Mana, który uwa a  wsparcie USA za niewystarczaj ce i ch tnie

widzia by swój kraj w ród priorytetów obronnych Amerykanów. Prezydent Ko-

rei Po udniowej chcia  utworzenia Paktu Pó nocnego Pacyfiku na wzór Paktu 

Pó nocnoatlantyckiego, lecz nap ywaj ce z Waszyngtonu doniesienia budzi y

w Seulu coraz wi kszy niepokój co do zamiarów Stanów Zjednoczonych. 

Oprócz wspomnianego wy ej przemówienia Achesona, 19 stycznia Kongres 

odrzuci  projekt pomocy dla Korei. G osowanie nie mia o istotnego wp ywu na 

bieg wydarze . 9 lutego pomoc Biura Wspó pracy Ekonomicznej w wysoko ci

60 mln dolarów zosta a ostatecznie zatwierdzona. 20 stycznia 1950 r. ambasador 

Republiki Korei w Waszyngtonie odwiedzi  Departament Stanu, gdzie wyrazi

zaniepokojenie wypowiedziami Achesona i wynikami pierwszego g osowania.

W odpowiedzi us ysza  on, e „w sprawie Korei Stany Zjednoczone po czy y

swe wysi ki z innymi krajami cz onkowskimi ONZ, wobec czego sprawa ta nie 

mo e by  interpretowana w duchu definicji interesów okre lonych przez tak

czy inn  linie obrony”19.

Li Syng Man jako prezydent mia  siln  pozycj , przejawia  tendencje auto-

kratyczne, ale daleko mu by o do Kim Ir Sena. 30 maja w Republice Korei od-

by y si  wybory do Zgromadzenia Narodowego. Wykaza y one spadek popular-

no ci prezydenta. Ugrupowania popieraj ce go straci y znaczn  cz  elektoratu 

na rzecz kandydatów niezale nych20. W adze w Phenianie uzna y g osowanie za 

nielegalne. Korea ska Partia Pracy wezwa a swych zwolenników przebywaj -

cych na po udniu pó wyspu „do walki o uniemo liwienie przeprowadzenia wy-

borów”21. Jak informuje „Trybuna Ludu”, w drugiej dekadzie czerwca KRL-D 

wysun a nowe propozycje zjednoczeniowe. Pierwsz  z nich by o or dzie Zjed-

noczonego Demokratycznego Frontu Korei wzywaj ce do zwo ania w dniach 

15–17 czerwca konferencji partii demokratycznych i organizacji spo ecznych 

z wyj tkiem „kliki Li Syng Mana” w celu przygotowania ogólnokrajowych wy-

borów. Mia y si  one odby  na pocz tku sierpnia. Pierwsze posiedzenie nowego 
                                                          
18 Tam e, s. 90–92. 
19 Tam e, s. 92–95. 
20 Tam e, s. 213. 
21 Korea ska Partia Pracuj cych wzywa do bojkotu „wyborów w Korei Po udniowej”, „Trybuna 

Ludu”, 30 V 1950, s. 1. 
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organu ustawodawczego zaplanowano na 15 sierpnia 1950 r., a wi c w 5 roczni-

c  wyzwolenia kraju22. Nied ugo przed agresj  (19 czerwca) Prezydium Najwy -

szego Zgromadzenia Narodowego KRL-D wyst pi o do Zgromadzenia Narodo-

wego Korei Po udniowej z propozycj  po czenia obu parlamentów w jeden 

organ, który uchwali konstytucj  i powo a nowy rz d. Warunkiem rozpocz cia 

rozmów by o aresztowanie Li Syng Mana i „jego kliki” oraz usuni cie Komisji 

ONZ ds. Korei, któr  Phenian uwa a  za narz dzie imperialistów ameryka -

skich23.

W po owie czerwca odwiedzi  Seul John Foster Dulles. Dok adne motywy 

wizyty nie s  znane. Od kwietnia 1950 r. by  on specjalnym konsultantem De-

partamentu Stanu odpowiedzialnym za negocjacje w sprawie traktatu pokojowe-

go z Japoni . G ównym celem podró y by o Tokio. Departament Stanu posta-

nowi , e Dulles powinien odwiedzi  tak e Kore  Po udniow , aby doda  jej 

mieszka com ducha oraz rozwia  podejrzenia o braku zainteresowania losem 

republiki. Ameryka ski ambasador w Seulu John J. Muccio skar y  si , e kraj 

jest pomijany przez licz cych si  polityków, co stwarza atmosfer  izolacji. 

19 czerwca Dulles przemawia  do nowego Zgromadzenia Narodowego Republi-

ki Korei. Spotka  si  tak e z Li Syng Manem oraz odwiedzi  38 równole nik24.

Zupe nie inny obraz przyczyn wojny korea skiej odnajdujemy w polskiej 

prasie re imowej. Wed ug komunistycznej propagandy wojn  na Pó wyspie 

Korea skim rozp ta a Republika Korei we wspó pracy z „ameryka skimi impe-

rialistami”. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, e wizyta Dullesa mia a bezpo-

redni zwi zek z rozpocz ciem walk. Phenia ski dziennik „Mind u Czoson” 

opublikowa  artyku  Mun Hak Wona. By  on doradc  politycznym Li Syng Ma-

na, ale pó niej przeszed  na stron  KRL-D. Zdaniem Muna, wys annik amery-

ka ski przyby  do Korei, aby zorientowa  si  w sytuacji. Dulles mia  zasta

fatalne warunki aprowizacyjne. W kraju brakowa o ry u, a ludno  krytykowa a

rz d. Przedstawiciel Departamentu Stanu uzna , e wina za z  sytuacj  spadnie 

ostatecznie na Stany Zjednoczone, dlatego po konsultacji z Waszyngtonem wy-

razi  zgod  na agresj . Pierwotnie wojna powinna rozpocz  si  w lipcu. Dulles 

mia  podobno tak e prywatny interes, aby przyspieszy  wybuch walk. „Trybuna 

Ludu”, pisz c o dzia alno ci firm ameryka skich w Korei, wymienia go jako 

wspó pracownika domu bankowego Morgana. Firma przej a po japo czykach 

maj tek znajduj cy si  cz ciowo na Pó nocy, wi c chcia a jak najszybciej zy-

ska  do niego dost p. Wyst puj c przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki 

Korei, Dulles mia  za da  prowadzenia aktywnej agitacji, która powinna prze-

kona wiatow  opini  publiczn , e wojna rozpocz a si  w wyniku napa ci

Korei Pó nocnej. Uprzedzi  równie , e po wszcz ciu ataku sytuacja w kraju nie 

                                                          
22 O pokojowe zjednoczenie Korei, „Trybuna Ludu”. 12 VI 1950, s. 2. 
23 Konkretny program pokojowego zjednoczenia Korei, „Trybuna Ludu”, 23 VI 1950, s. 2. 
24 P. Lowe, Wojna…, s. 214–215.  
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b dzie zadowalaj ca, mimo to nale y bezwzgl dnie utrzyma  si  przez tydzie ,

a w ci gu tego czasu Stany Zjednoczone zmusz  do akcji ONZ25.

Zdaniem autorów polskiej prasy re imowej, wojna w Korei by a potrzebna 

Stanom Zjednoczonym do przeprowadzenia generalnego ataku przeciwko „ru-

chom wyzwole czym ludów Azji”. Pod tym poj ciem kryje si  zwalczanie partii 

komunistycznych. Oprócz KRL-D Amerykanie chcieli podporz dkowa  sobie 

Chiny, Birm , Filipiny, Indie, Indonezje, Japonie, Maleje i Wietnam. Kraje mia-

y sta  si  baz  wojskow  i surowcow  dla agresji przeciw ZSRR a ich miesz-

ka cy mieli by  mi sem armatnim i „niewolnikami ameryka skich monopoli”. 

Jednym z poszukiwanych surowców by  wolfram. Aby zrealizowa  swe zamia-

ry, oprócz okupacji Japonii i Filipin Stany Zjednoczone wspiera y walk  koloni-

zatorów brytyjskich, francuskich i holenderskich przeciw „narodom walcz cym 

o wolno ” 26.

Powy sze cele i dzia ania „Trybuna Ludu” omawia szczegó owo w serii ar-

tyku ów, które ukazywa y si  w lipcu 1950 r. Nosz  one wspólny nadtytu  „Jak 

USA przygotowywa y agresj  przeciw ludom Azji”27. Cykl otwiera Zofia Arty-

mowska. Jej zdaniem, Amerykanie wzorem Japo czyków uznali Kore  za do-

skona y punkt wypadowy w g b Azji. Od pierwszych dni okupacji po udnia 

pó wyspu przyst pili oni do rozbudowy infrastruktury wojskowej i grabienia 

surowców. Mia o to doprowadzi  ludno  Po udnia do wielkiej n dzy. W tych 

warunkach rzucone przez KRL-D has o pokojowego zjednoczenia kraju zyski-

wa o coraz szersze poparcie. Na danie zjednoczenia Li Syng Man mia  zarea-

gowa  fal  terroru. W odpowiedzi pocz tkowe strajki i demonstracje przerodzi y

si  w partyzantk . Mimo wymordowania 200 tys. zwolenników zjednoczenia, 

dalsze 800 tys. znalaz o si  w obozach i wi zieniach, walka ludu przybiera a na 

sile. Natchnienie do dzia ania stanowi y podobno sukcesy KRL-D. Aby z ama

opór, Li Syng Man postanowi  zniszczy  pó nocnego s siada. Kim I Sek, by y

po udniowokorea ski minister spraw wewn trznych, informuje, e pomys  za-

atakowania Pó nocy narodzi  si  wkrótce po przeprowadzeniu „sfa szowanych 

                                                          
25 Czego chc  Amerykanie w Korei, „Trybuna Ludu”, 16 VII 1950, s. 6; By y doradca Li Syng 

Mana o przygotowaniach USA do agresji w Korei i na Formoz , „Trybuna Ludu”, 2 VIII 1950, 

s. 2; By y minister lisyngmanowskiego „rz du” mówi o szczegó ach krwawego terroru i przygo-

towaniach do agresji czynionych pod kierownictwem Amerykanów, „Trybuna Ludu”, 

30 IX 1950, s. 2. 
26 Walki w Korei, „Trybuna Ludu”, 14 VII 1951, s. 1. 
27 Cykl chronologicznie tworz  nast puj ce artyku y: Z. Artymowska, Wojna przeciwko Korei 

rozpocz a si  w Waszyngtonie, 2 VII 1950, s. 3; S. Brodzki, Wojna stuletnia przeciw Chinom,

3 VII 1950, s. 3; Z. Broniarek, Wall Street stoi za „brudn  wojn ”, 5 VII 1950, s. 3; Z. Arty-

mowska, Mac Arthur idzie ladami Tanaki, 6 VII 1950, s. 3; Z. Broniarek, Cie  Waszyngtonu 

nad Malajami, 7 VII 1950, s. 3; J. Starec, Filipiny maj  do  Mac Arthurów, 8 VII 1950, s. 6; 

Z. Artymowska, Wall Street okupuje Burm , 10 VII 1950, s. 3; J. Starec, Indie nie chc  by

gaulaiterem Azji, 15 VII 1950, s. 3; Z. Artymowska, Samoobrona USA w Indonezji,

19 VII 1950, s. 3.   
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wyborów” (9 maja 1948), a wi c jeszcze przed uzyskaniem niepodleg o ci przez 

Republik  Korei i powstaniem KRL-D28.

Przekroczenie 38 równole nika mia o da  Stanom Zjednoczonym pretekst do 

okupacji Formozy oraz jawnej pomocy kolonizatorom francuskim w Wietnamie. 

Wed ug Stanis awa Brodzkiego pocz tki ameryka skiej ekspansji w Chinach 

si gaj  1844 r. Podczas wojny z Japoni  Stany Zjednoczone wspiera y Czang 

Kaj-szeka. Pomoc ta by a obliczona na zwalczanie „rewolucji chi skiej”. Kiedy 

po II wojnie wiatowej Czang rozpocz  ofensyw  przeciw terenom „wyzwolo-

nym przez Chi sk  Armie Ludow ”, Amerykanie zwi kszyli dostawy29.

W 1948 r. przeciek  do prasy rz dowy program ujarzmienia Chin. Opracowa

go gen Wedemeyer. Zak ada  on: „1. Ustanowienie pe nej ameryka skiej kontro-

li nad Formoz , Hajnanem i innymi wyspami pod flag  „ameryka sko-

-chi skiego uk adu”. 2. Ustanowienie w bogatych Chinach po udniowych „stre-

fy ekonomicznej rekonstrukcji” bezpo rednio okupowanej przez ameryka skie

si y zbrojne. 3. Przekszta cenie po udniowo-zachodnich Chin w „stref  mi dzy-

narodowej komunikacji” i pozostawienie pod wojskow  kontrol  Stanów Zjed-

noczonych linii granicznych z Birm  i Wietnamem. 4. Ca a reszta Chin „stano-

wi aby stref  dzia a  wojennych”, gdzie finansowane, dowodzone i uzbrojone 

przez Amerykanów wojska Kuomintangu sta yby na stra y pó nocnych granic 

ameryka skiego imperium w po udniowych Chinach”30.

Realizacj  planu udaremni a ChAL, ale „ameryka scy imperiali ci” nie zre-

zygnowali ze swych zamiarów. W listopadzie 1949 r. rz d Stanów Zjednoczo-

nych zawar  podobno tajny uk ad z Czang Kaj-szekiem, na mocy którego usta-

lono, e „w razie za amania si  oporu nacjonalistów wojska ameryka skie b d

okupowa y Formoz  przy czym formalnym mandatariuszem b dzie ONZ”. Au-

tor artyku u zauwa a, e paragrafy tego uk adu dok adnie pokrywaj  si

z o wiadczeniem Trumana wydanym 27 czerwca 1950 r.31

We wrze niu 1950 r. phenia ski dziennik „Nodon Sinmun” rozpocz  publi-

kacj  dokumentów z rz dowego archiwum Republiki Korei. Jednym z nich by

list Pen Kuena. W pi mie z 3 grudnia 1948 r. przebywaj cy w USA doradca do 

spraw polityki zagranicznej, w obliczu komunistycznej ofensywy w Azji 

Wschodniej, zaleca Li Syng Manowi wspólne dzia ania Korei, Stanów Zjedno-

czonych, Chin i Japonii przeciwko komunistom. Wed ug jego planu Japo czycy 

mieli zaatakowa  ZSRR. Armia korea ska i ameryka ska powinny zaj  KRL-D 

i Mand uri , natomiast odrodzone wojska Czang Kaj-szeka winny odzyska

„utracone przez Chiny terytoria”. Po zwyci skim zako czeniu wojny planowano 

korea sko-ameryka sk  okupacj  Mand urii w celu pokrycia kosztów dzia a

                                                          
28 Z. Artymowska, Wojna przeciw Korei zacz a si  w Waszyngtonie, „Trybuna Ludu”, 2 VII 1950, 

s. 3; Z. Broniarek, Wall Street stoi za „brudn  wojn ”, Trybuna Ludu”, 5 VII 1950, s. 3; 

O wiadczenie by ego ministra „rz du” Li Syng Mana, „Trybuna Ludu”, 11 VII 1950, s. 1. 
29 Tam e.
30 Tam e.
31 S. Brodzki, Wojna stuletnia przeciw Chinom, „Trybuna Ludu”, 3 VII 1950, s. 3. 
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wojennych. W podziale zdobytych terytoriów Japonii mia  przypa  W adywo-

stok z cz ci  Syberii. Pen ostrzega prezydenta, aby w adnym wypadku nie 

dawa  Japo czykom Mand urii lub Korei Pó nocnej, poniewa  grozi to odro-

dzeniem ducha imperializmu japo skiego. Ponadto nale a o uczyni  Kore

i Chiny równie silnymi jak Japonia, aby wzajemnie równowa y y si  i by y

w stanie przeciwstawi  si  ZSRR32.

W innym opublikowanym li cie z 1 kwietnia 1949 r. prezydent Republiki 

Korei prosi  swojego specjalnego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych 

Czo Bion Oka, aby poinformowa  w adze USA i wysoko postawione osobisto ci

ONZ o po udniowokorea skich planach zjednoczenia pó wyspu. Zdaniem Li 

Syng Mana kraj by  gotowy do zjednoczenia, ludno  Pó nocy czeka a na rozkaz 

do powstania, ale brakowa o broni i ekwipunku. Po zaj ciu KRL-D Li planowa

broni  si  na linii rzek Tuman i Jalu. W tym celu potrzebowa  2 statków z ci -

kimi dzia ami do obrony rzek, które mia y sta  si  granic  zjednoczonego pa -

stwa, oraz samolotów i dzia  przeciwlotniczych. Je eli chodzi o potrzebnych do 

obs ugi sprz tu ludzi, to Amerykanie nie powinni si  martwi , Korea posiada a

bowiem specjalistów wykszta conych na japo skich uczelniach oraz kilkaset 

tysi cy weteranów wojny na Pacyfiku. W krótkim czasie w adze mog y zmobili-

zowa  do armii 200 tys. osób. Czo powinien realizowa  sw  misj  poufnie, gdy

jawne zwrócenie si  o pomoc wojskow  mog oby zaszkodzi  sprawie33.

18 kwietnia 1949 r. Pen Kuen przes a  Li Syng Manowi projekt ameryka -

sko-korea skiego uk adu o sojuszu. W wypadku wojny Stany Zjednoczone zo-

bowi zywa y si  udzieli  wszechstronnej pomocy, nie wykluczaj c u ycia si

zbrojnych. Gdyby dosz o do zaj cia Mand urii lub innych cz ci Chin wschod-

nich, Republika Korei zobowi za a si  przekaza  Amerykanom kontrol  nad 

znajduj cymi si  tam bogactwami naturalnymi34.

Pocz tkowo atak na KRL-D mia  rozpocz  si  w lipcu 1949 r., ale co do do-

k adnej daty i okoliczno ci jego odwo ania istniej  du e rozbie no ci. W prze-

mówieniu radiowym Kim I Sek ujawni , e ofensywa mia a ruszy  w po owie

miesi ca. Zadaniem wojsk Li Syng Mana by o zdobycie Phenianu. Inwazja zo-

sta a odwo ana, poniewa  na Po udniu wzros a aktywno  oddzia ów partyzanc-

kich35. We wrze niu prasa korea ska opublikowa a nowe o wiadczenie Kima. 

By y minister „marionetkowego rz du Li Syng Mana” podaje „nowe fakty” 

przecz ce wcze niejszym zeznaniom. Tym razem Kim I Sek g ówny akcent 

k adzie na dzia ania Amerykanów. Przygotowaniami do wojny kierowali bo-

wiem ambasador USA w Seulu Muccio i szef ameryka skich doradców woj-

skowych gen. Roberts. W drugiej po owie kwietnia 1949 r. gen. Roberts rozka-

                                                          
32 Dokumenty demaskuj  lisyngmanowskich i ameryka skich agresorów, „Trybuna Ludu”, 

23 IX 1950, s. 1. 
33 Tam e.
34 Nowe dokumenty demaskuj  jak USA i lisyngmanowcy przygotowywali agresje przeciw Korei 

Pó nocnej i Chinom, „Trybuna Ludu”, 29 IX 1950, s. 2. 
35 O wiadczenie by ego ministra…, s. 1. 
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za  ministrowi obrony Republiki Korei wybudowanie dwóch lotnisk. W nast p-

nym miesi cu w seulskim hotelu „Hoson” podchmielony ambasador ameryka -

ski o wiadczy  Kim I Sekowi i ministrowi obrony Sin Senmo: 

Za wszystkimi planami stoj  Stany Zjednoczone. Mam nadziej , e b dziecie uczciwie wykony-

wa  wszystkie nasze rady i wskazówki, ufaj c nam we wszystkim. Sposób rozwi zania wszystkich 

zagadnie  to si a. Rozwi za  wasz  spraw  mo na tylko si ami Stanów Zjednoczonych. Nie w t-

pi , e ca  uwag  skierujecie na przygotowania w celu przyspieszenia terminu ogólnej ofensywy 

na pó noc od 38 równole nika, bior c pod uwag  konkretn  sytuacj  i nasze plany36.

W drugiej po owie lipca Muccio wezwa  do siebie Robertsa, Sin Senmo i mi-

nistra sprawiedliwo ci Kvon Syn Nera, aby da  im instrukcj  wst pnych przed-

si wzi  zwi zanych z przygotowaniem marszu na pó noc. Przewidywa y one 

masowe aresztowania elementów antyrz dowych, cz onków Partii Pracy Korei 

Po udniowej oraz surowe przestrzeganie ustawy o bezpiecze stwie pa stwa. 

W wyniku tych instrukcji przeprowadzono podobno masowe aresztowania zwo-

lenników obozu lewicowego. 25 lipca w godzinach rannych na rozkaz gen. Ro-

bertsa rozpocz  si  atak na KRL-D. W wyniku silnego oporu wojska Republiki 

Korei zosta y powstrzymane i zmuszone do wycofania ponosz c du e straty. 

30 lipca gen. Roberts odwiedzi  front, po czym 1 sierpnia wyda  rozkaz o za-

przestaniu walk37.

Jeszcze inn  wersj  wydarze  przedstawia ameryka ski dziennik „Daily 

Compass”. Jego publicysta Johannes Stell charakteryzuje tre  dokumentów 

pozostawionych w Seulu przez cz onków Komisji Korea skiej ONZ. W zbiorze 

podobno znajdowa  si  protokó  ze wspólnego posiedzenia rz du i dowództwa 

armii po udniowokorea skiej. Odby o si  ono 14 lutego 1949 r. Wówczas zapa-

d a decyzja o podj ciu dzia a  wojennych przeciw Korei Pó nocnej. Mia y si

one rozpocz  najpó niej w lipcu 1949 r. Na spotkaniu by  obecny szef Korea -

skiej Wojskowej Grupy Doradczej gen. Roberts. Li Syng Man poprosi  go 

o niezw oczne zwi kszenie dostaw broni. Po posiedzeniu rozpocz y si  inten-

sywne przygotowania do wojny. Pierwszym krokiem by o zmobilizowanie 

wszystkich m czyzn w wieku od 18 do 45 lat. Oprócz Amerykanów w szkole-

niu ich brali udzia  oficerowie japo scy. Sformowano 6 dywizji wyposa onych 

w ameryka sk  bro . W lipcu 1949 r. wspomniane formacje rozmieszczono wzd u

38 równole nika. Atak zosta  odwo any, gdy  z armii zbieg y na Pó noc dwa bata-

liony. Wtedy ameryka scy doradcy uznali, e inwazja jest przedwczesna38.

Po niedosz ej agresji, kontynuuje w pierwszym o wiadczeniu Kim I Sek, 

„klika Li Syng Mana” nie zrezygnowa a z podboju KRL-D i prowadzi a w dal-

szym ci gu intensywne przygotowania do ataku na Pó noc. Wiosn  1950 r. Ma-

cArthur wezwa  do Japonii prezydenta Korei Po udniowej, aby przekaza  in-

                                                          
36 By y minister lisyngmanowskiego „rz du”…, s. 2.  
37 Tam e.
38 Ju  w lipcu 1949 roku  Amerykanie i lisyngmanowcy zamierzali rozpocz  agresj  przeciw 

Pó nocnej Korei, „Trybuna Ludu”, 9 VIII 1950, s. 2. 
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strukcj  dalszego szkolenia o nierzy, oraz obieca  pomoc ze strony lotnictwa 

i marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ponadto mia a zosta  utworzona 

sk adaj ca si  z Japo czyków ochotnicza armia do walki z KRL-D39.

Kilka tygodni pó niej nawrócony na socjalizm minister „przypomnia  sobie” 

nowe szczegó y. Wed ug drugiego o wiadczenia po nieudanym ataku to gen. 

Roberts „ponownie rozpocz  przygotowania do pochodu na pó noc”. Doradca 

ameryka ski specjaln  uwag  zwróci  na uzbrojenie i reorganizacj  armii. Bra-

kowa o ochotników, wi c policja przeprowadza a ob awy na m odych ludzi, aby 

si  wcieli  ich do wojska. We wrze niu przyby  do Seulu ameryka ski genera

Chennault. Jego zadaniem by o opracowanie planu powi kszenia lotnictwa po-

udniowokorea skiego. W lad za genera em Kore  mieli odwiedzi  liczni sena-

torzy i wojskowi ameryka scy. Celem wizyty by o „rozp tanie wojny domo-

wej”. W styczniu 1950 r. przyby  do Seulu naczelnik dzia u dyplomatycznego 

sztabu MacArthura, który obieca  Li Syng Manowi wsparcie lotnictwa i floty 

podczas „pochodu na pó noc”. W Tokio prezydent Korei odebra  bezpo rednie 

wskazówki dotycz ce rozpocz cia napa ci. Równolegle z przygotowaniami do 

wojny trwa a likwidacja komunistycznej partyzantki. Genera  Roberts wyje d a

do rejonów, gdzie toczy y si  walki, aby osobi cie kierowa  operacjami. W ich 

wyniku zgin li „najlepsi patrioci narodu korea skiego”40. „Daily Compass” 

informuje z kolei, e po odwo aniu lipcowej inwazji doradcy ameryka scy naka-

zali Li Syng Manowi dokonanie gruntownej czystki w armii i administracji. 

Rozkaz zosta  wykonany. Rozstrzelano 55 oficerów i o nierzy (jak na wcze-

niejsze okrucie stwo Li Syng Mana liczba ofiar jest do  niska), a 15 tys. osób 

usuni to z wojska. Dowództwo znalaz o si  pod kontrol  „najskrajniejszej pra-

wicy”. Nast pi  niebywa y terror. Oko o 50 tys. po udniowych Korea czyków 

osadzono w wi zieniach. Spalono oko o 100 wsi, a ich mieszka ców rozstrzela-

no lub wys ano do obozów koncentracyjnych41.

Z lektury korespondencji odnalezionej w rz dowym archiwum w Seulu wy-

nika, e Li Syng Man nic nie wiedzia  o niepowodzeniu lipcowej agresji i jej 

nast pstwach. W skierowanym 30 wrze nia 1949 r. li cie do Roberta Olivara 

(redakcja T.L. wyja nia, e by  to ameryka ski profesor wykonuj cy poufne 

polecenia Korea czyków) prezydent stwierdza, e obecna chwila z psycholo-

gicznego punktu widzenia jest najw a ciwsza, aby rozpocz  dzia ania wojenne. 

Cz  armii komunistycznej jest wierna Po udniu i czeka, aby si  z nim po -

czy . Wówczas wojska lojalne wobec Kim Ir Sena mia y zosta  wyparte w góry, 

gdzie zgin yby z g odu. Dzi ki temu linia korea skiej obrony przebiega aby 

wzd u  rzek Jalu i Tumen. Li nie wspomina przed kim zamierzano si  broni ,

ale podobnie jak w li cie do Czo Bion Oka prosi o „narz dzia do zaprowadzenia 

porz dku”. Prezydent nakaza  Oliverowi poufne dzia ania w celu przekonania 

                                                          
39 O wiadczenie by ego ministra…, s. 1. 
40 By y minister lisyngmanowskiego „rz du”…, s. 2. 
41 Ju  w lipcu…, s. 2. 
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ameryka skich polityków z Trumanem na czele do korea skich planów. Ponad-

to ostrzega, e dalsza zw oka wp ynie niekorzystnie na rozwi zanie sprawy. 

Z tre ci  listu mia  by  zapoznany tak e Czo Bion Ok. W odpowiedzi na powy -

sze pismo 12 pa dziernika 1949 r. informuje on Li Syng Mana, e w pe ni po-

dziela plany zjednoczeniowe prezydenta, ale zaleca od o enie ich w czasie. Zda-

niem Czo Bion Oka, armia Republiki Korei nie jest gotowa do wojny. Ponadto 

wiatowa opinia publiczna nie poprze takich dzia a 42.

W „wyzwolonym” Seulu obok prezydenckiej korespondencji „znaleziono” 

liczne dowody wiadcz ce o agresywnych planach Po udnia. Jednym z nich by y

sfa szowane pó nocnokorea skie banknoty. Pieni dze zosta y przygotowane do 

przerzucenia na terytorium KRL-D. Oprócz stolicy ich sk ady ujawniono 

w miejscowo ciach po o onych wzd u  38 równole nika43. Na pocz tku sierpnia 

„Trybuna Ludu” omawia artyku  „Mapa agresji ameryka skiej” W. Korni owa.

Ukaza  si  on na amach dziennika „Prawda”. Tytu owa mapa jest „szczegó owo 

opracowanym i zatwierdzonym przez ameryka skich doradców Li Syng Mana 

bandyckim planem napadu na Pó nocn  Kore ”. wiadcz  o tym angielskie na-

zwy miast i rzek oraz skierowane na pó noc grube strza ki. Dokument „znale-

ziono” w sejfie ministerstwa wojny. 3 sierpnia opublikowa a go prasa korea ska. 

Autor zauwa a, e 25 czerwca atak na KRL-D przebiega  w a nie wed ug tego 

planu. W rejonie 38 równole nika skoncentrowano ko o 10 dywizji. Ka dej

z nich wyznaczono ci le okre lony rejon operacyjny. Wojska podzielono na 

dwie armie. Zadaniem pierwszej by o zaj cie Phenianu. Druga mia a naciera

z rejonu Tonduczen. Na koniec Korni ow ironizuje, e plan wygl da  pi knie na 

papierze, ale gdy na znak „dyrygenta z Waszyngtonu” wojska ruszy y naprzód, 

wtedy na ich drodze wyros y nieprzezwyci one przeszkody44.

Innym dokumentem demaskuj cym rzekome zbrodnicze zamiary Republiki 

Korei mia  by  plan dzia alno ci dywersyjnej w Korei Pó nocnej na rok 1950. 

„Znaleziono” go w trzecim oddziale wywiadu sztabu generalnego wojsk l do-

wych. Dokument zosta  sporz dzony w j zyku korea skim, ale phenia ska prasa 

podkre la, e opracowano go w my l ameryka skich instrukcji. wiadczy o tym 

„ameryka ska rzeczowo  w sprawach pieni nych”, która przejawia a si  zna-

jomo ci  stawek za morderstwa, podpalenia i otrucia. Plan zak ada  ca kowite

unicestwienie KRL-D. Mia a tego dokona  rozleg a siatka szpiegowska utwo-

rzona z „chwiejnych elementów” pó nocnokorea skiego spo ecze stwa. Przewi-

dywano masow  eksterminacj  ludno ci kraju cznie z przywódcami poprzez 

zatrucie wodoci gów i studni. Ponadto planowano zniszczenie gospodarki. Za-

o enia planu s  absurdalne. Przyjmuj c, e na Po udniu panowa a trudna sytu-

acja gospodarcza, Li Syng Manowi zapewne zale a oby na przej ciu dobrze 

                                                          
42 Dokumenty demaskuj …, s. 1. 
43 Wojska ludowe g bokim klinem wbi y si  w pozycje nieprzyjaciela w rejonie Jonczon, „Trybu-

na Ludu”, 27 VIII 1950, s. 1. 
44 Mapa agresji ameryka skiej, „Trybuna Ludu”, 6 VIII 1950, s. 2. 
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rozwini tej infrastruktury przemys owej. Celem publikacji dokumentu by o uka-

zanie barbarzy stwa przeciwnika. Prasa korea ska milczy, dlaczego realizacja 

planu okaza a si  nie mo liwa45.

Ujawnione w 1994 r. radzieckie dokumenty jednoznacznie wskazuj , e

g ównym pomys odawc  ataku na Republik  Korei by  Kim Ir Sen. Co najmniej 

od stycznia 1949 r. zabiega  on o zgod  Stalina na podbój Po udnia. Pocz tkowo 

sowieci studzili wojenny zapa  Korea czyka, gdy  re im w Phenianie nie dys-

ponowa  odpowiednimi rodkami do wykonania postawionych przez siebie ce-

lów. Ponadto obawiano si  interwencji Stanów Zjednoczonych. Po zako czeniu

wojny domowej w Chinach oraz wypowiedziach ameryka skich polityków 

umieszczaj cych Kore  poza lini  obrony USA inicjatywa Kim Ir Sena zyska a

poparcie Stalina i Mao, którzy dopomogli w jej realizacji. Komunistyczna pro-

paganda usi owala przedstawi  genez  wojny korea skiej w zupe nie fa szywym 

wietle. Z lektury „Trybuny Ludu” wynika, e to Korea Po udniowa sprowoko-

wa a konflikt, napadaj c na KRL-D. O przygotowywanym ataku maj wiad-

czy  odnalezione rzekomo w Seulu dokumenty oraz wypowiedzi skruszonych 

przedstawicieli w adz po udniowokorea skich. Wed ug komunistycznej propa-

gandy za dzia aniami Li Syng Mana sta y Stany Zjednoczone d ce do opano-

wania Azji, a w przysz o ci tak e i ZSRR. Dziennik w swoich artyku ach jest 

niekonsekwentny, nie potrafi przedstawi  spójnej wizji wydarze . Rola Repu-

bliki Korei i Amerykanów zmienia si  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 peni-

tent 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 Syng-

man 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 

                                                          
45 Dokumenty które kompromituj  imperialistów, „Trybuna Ludu”, 8 VIII 1950, s. 1; Po odparciu 

kontrataków wojsk USA armia ludowa kontynuuje ofensyw , „Trybuna Ludu”,  13 VIII 1950, s. 1. 


