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Podczas II wojny światowej słynny hollywoodzki filmowiec Frank Capra otrzymał od
wojska amerykańskiego zlecenie nakrec̨enia siedmiocześ̨ciowego serialu dokumentalnego
zatytułowanego „Why We Fight”. Jego celem było przeciwdziałanie nazistowskim filmom
propagandowym i usprawiedliwianie udziału USA w wojnie żołnierzom i cywilom.

Pierwszy film z serii „Preludium do wojny” lokalizuje geneze ̨ konfliktu w japońskiej in-
wazji i podboju Mandżurii w latach 1929-1932. Jednak w Mandżurii miały miejsce równie
ważne wydarzenia, których nie ma w filmie. Zostały one również pominiet̨e w wiek̨szości
ksiaż̨ek i artykułów dotyczac̨ych historii tego obszaru.

W tamtych latach w Mandżurii wojska japońskie, koreańskie, chińskie i SRR (ostatnia z
mniej lub bardziej tajna ̨ interwencja)̨ staneł̨y naprzeciw siebie. Wszyscy walczyli z Armia ̨
Północy, siła ̨ zbrojna ̨ Mandżurskiej Komuny Anarchistycznej, która powstała pod koniec
lat dwudziestych XX wieku na północy Mandżurii. Komuna Mandżurska była rewolucyj-
nym eksperymentem takważnym, jak rewolucjamagonistycznawKalifornii Dolnej w 1911
r., Powstanie machnowców na Ukrainie w 1918 r. I rewolucja hiszpańska w 1936 r.

Jednak ważna rola, jaka ̨ anarchiści odegrali w tym wielkim eksperymencie społecznym,
jest zbyt czes̨to ignorowana lub bagatelizowana.

Mandżuria przez wieki była schronieniem dla imigrantów i wygnańców z Korei, Rosji,
Chin, Japonii, Wietnamu i Filipin.

W 1910 roku japoński rzad̨ rozpoczał̨ aneksje ̨ Korei. Wielu Koreańczyków uciekło do
Mandżurii, wśród nich wielu anarchistów, którzy byli bardzo aktywni w społecznościach
emigracyjnych.

W połowie lat dwudziestych koreańscy uchodźcy utworzyli trzy autonomiczne okreg̨i
samorzad̨ne - okreg̨i Jeongen, Chanren i Shinmin - wszystkie wolne od obecności Japoń-
czyków, chińskich watażków i lokalnych mandżurskich panów feudalnych.

Przez kilka lat rozwijały sie ̨ niezależnie od rzad̨ów czy watażków z powodu połac̨zenia
czynników, w tym zaangażowania miejscowej ludności, słabości państwa chińskiego, odle-
głości od imperium japońskiego i nierówności terenu górskiego.

Okreg̨i utworzyły samoobrone ̨ wojskowa,̨ Koreańska ̨ Armie ̨ Niepodległości, HG (Armie ̨
Północy), która miała walczyć o niepodległość od Japonii i chronić wyzwolone obszary
przed wrogami. Na czele HG stał generał Kim Jaojin (lub Kim Jwa-Jin). Kim był jednym
z tych, którzy nienawidzili i zaciekle sprzeciwiali sie ̨ japońskiej kolonizacji Korei.

W 1920 rokuwstap̨ił do Koreańskiej Armii Niepodległości (MA), siły partyzanckiej, gdzie
wykazał sie ̨wielkim przywództwem w walce z wojskami japońskimi. W tym samym czasie
anarchizm pociag̨ał go jego krewny Kim Jong-Jin.

W 1925 roku koreańscy anarchiści zaproponowali, aby bojownicy partyzanccy dowodze-
ni przez Kim Jwa-jin, Kim Hyok i No Ho Choi Jung-so i inni utworzyli niezależne samorzad̨-
ne NewPopular Societyw dystrykcie ShinminwMandżurii. Partyzanci przyjel̨i propozycje ̨
i rozpoczel̨i prace nad jej wdrożeniem.

Od samego poczat̨ku w projekcie uczestniczyło wielu anarchistów, w tym Kim Jo-ann i
Cheoung Shin. Projekt szybko zyskał poparcie dużej rzeszy miejscowych chłopów i robot-
ników ze wzgled̨u na samoorganizacje.̨
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Wśród anarchistów Kim Jao-jin stał sie ̨ znany jako koreański Machno, ponieważ, podob-
nie jak ukraiński bojownik anarchistyczny, łac̨zył umiejet̨ności wojskowe z zaangażowa-
niem w tworzenie niezależnych, samorzad̨nych spółdzielni producenckich i konsumenc-
kich oraz stowarzyszeń samoobrony opartych na zasadach wolności osobistej oraz równo-
śći społecznej robotników i chłopów.

Chłopi i robotnicy zostali zaproszeni i pomogli w stworzeniu własnych systemów samo-
rzad̨ności i współpracy gospodarczej oraz niezbed̨nych struktur organizacyjnych. Stwo-
rzyli komune ̨ dla czegoś, co mieli nadzieje,̨ że bed̨zie trwała ̨ libertariańska ̨ rewolucja,̨ kła-
dac̨a ̨ nacisk na autonomie ̨ w kontekście współpracy wewnat̨rz i pomied̨zy osobami o róż-
nych zdolnościach produkcyjnych.

Komuna postawiła sobie za cel realizacje ̨ działań spółdzielczych, takich jak: usprawnie-
nie funkcjonowania i zarzad̨zania gospodarstwami rolnymi, zbiorowe kupno i sprzedaż,
tworzenie towarzystw wzajemnej pomocy i innych organizacji potrzebnych ludziom.

Ponadto promowano działania kulturalne i edukacyjne poprzez tworzenie szkół podsta-
wowych i średnich, aby wspierać indywidualny i społeczny rozwój niezbed̨nych umiejet̨-
ności manualnych i wiedzy intelektualnej.

W 1929 roku Okreg̨ Shinmin został przemianowany na Stowarzyszenie Ludu Koreańskie-
go w Mandżurii (KPAM). Dyskusje i decyzje oddolne miały miejsce na spotkaniach w wio-
skach, które wysyłały delegatów na konferencje w całym okreg̨u i konfederacji.

W strefie funkcjonowało osiem wydziałów specjalistycznych: samoobrony, rolnictwa,
edukacji, finansów, propagandy, młodzieży, zdrowia publicznego i spraw ogólnych. De-
legaci na wszystkich szczeblach byli zwykłymi chłopami i robotnikami, których oficjalne
pensje były podobne do innych robotników. Nie uzyskali żadnego nowego przywileju, peł-
niac̨ po kolei służbe ̨w wydziałach administracyjnych.

Ha Ki-Rak, koreański historyk anarchistyczny, donosi, że HMY-M (Koreańska Federa-
cja Anarcho-Komunistyczna) uważała te struktury zawzmacniajac̨e anarchistyczne ideały:
„Każde zgromadzenie decyduje o planach działań w celu omówienia budżetu ludności i za-
twierdza bilans- arkusz kierujac̨ sie ̨zasada:̨ od każdego według jego możliwości i każdemu
według jego potrzeb. ”

Komuna była w stanie rozszerzyć sie ̨ na sas̨iednie okreg̨i, takie jak Heilongjiang (Rzeka
Czarnego Smoka) i objeł̨a trójkat̨ny obszar ograniczony rzeka ̨ Amur na wschodzie, doline ̨
rzeki Sungchangho na zachodzie i droge ̨ do Harbin. Hunchun na południu. Zajmował 13
500 mil kwadratowych i był domem dla około 2 000 000 ludzi.

Jednak na poczat̨ku lat 30. XX wieku sytuacja gminy zaczeł̨a sie ̨ pogarszać. Rzad̨ Japonii
wysłał 35 000 żołnierzy cesarskich do Mandżurii i ustanowił marionetkowy rzad̨ Mandżu-
kuo w 1931 roku.

W tym samym czasie Koreańska Partia Komunistyczna, kierowana z Moskwy, zaczeł̨a
infiltrować Komune ̨ i systematycznie mordować jej anarchistycznych przywódców. Kim
Jwa-jin został zamordowany w styczniu 1930 roku.

Armia japońska, północnokoreańska armia komunistyczna i infiltratorzy Partii Komu-
nistycznej wraz z niektórymi oddziałami chińskimi otoczyli Komune ̨ z zewnat̨rz i od we-
wnat̨rz, po czym ostatecznie ja ̨ zniszczyli.
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Wiek̨szość anarchistów, którzy przeżyli, ukrywała sie,̨ ale podczas II wojny światowej
kontynuowała walke ̨partyzancka.̨ Po zakończeniu wojny w 1945 roku anarchiści doświad-
czyli represji zarównowKorei Północnej, jak i Południowej. Niemniej tradycje anarchizmu
po raz kolejny inspiruja ̨ radykałów na półwyspie.

Chociaż niektóre ksiaż̨ki i artykuły dotyczac̨e tego ważnego rewolucyjnego epizodu zo-
stały opublikowane w ciag̨u ostatniej dekady, o wiele wiec̨ej badań historycznych na jego
temat jest konieczne, ponieważ stanowi on istotna ̨ cześ̨ć anarchistycznej historii walk o
wyzwolenie i radykalnych ruchów w XX wieku. .

Znajomość takiej historii może pomóc nam wyobrazić sobie nowe sposoby przeciwsta-
wiania sie ̨ elitom próbujac̨ym wyrzeźbić świat i nasze umysły w swoich strefach wpływów.
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