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Друга Світова вшна по-грясла до основ не тільки 
Европою. Підзем~ний гуркіт, що продовж п'ять д·овгих 
рокі.в зловісно .перестеріга•в 1світ перед вибухом все~віт
нього вулЮ<ану, сьогодні переміни,Іtс~ в 011вертий .реи 
гармат і гук від вибухів бо.м~б, скиданих з літакі.в на 
Далекому Сході. 

Перемога альянтів над Нім.еччиною в· Европі і юц 
Японією в Азії висунула на перший 1плян дві потуги в світо 
вому :маштабі: ~приват.ного капіталу і ІПолітичної с·вобо.1,11, 
ЗДА, і ·потугу державного ·ка1піталізму та політичної дн~к
татури, ОССР. Обид.ві сили зу.стріли·ся в змаганні за 111ЗJНу
вання над с-вітом; Перший отвертий зудар прийшов на 
Далекому Сході. ·· · 

Сrпрямува.вши всю свою увагу на· справи амери.хаксь
кого та европей1ського континентів, чи врешті ·за.ниті 
внутрішньо-українськими спора'МИ, б·агато лЮдей ·не звер
нули у,ваги на подіі, ( а:бо навіть і зовсім їх не спостеріга
ли), що розгорталися на Далекому Сході. Щойно ·воєнниА 
галас, що зчинився ше не так давно на корейсьїюму пів
остро·ві, приверну.в, може і .несподівано .длЯ багатьох уtвагу 
д:о питання Далекого Сходу взагалі,. а Кореї зокрема. 

Бор9тьба двох світових потуг це, не як давніше бороть 
ба за матеріяльні, чи територіяльні 3До·бутки. Ця боротьба 
має далеко гли.бший зміст і вона рішати.ие 1J1po дальшу 
судьбу цілого людства; це - ·бор.отьба за фор.му-вання 
нового оолич~ч,я світу, 1боротьба ·за душу людсrва. 

Спірні ·проблеми Далекого Сходу - це фраnментн, 
і то фраnментн першорядІНої ·ваги, боротьби двох світі•. 
Там, у гущі 111олітичних, релігіАн·их і .гооподар·ськнх 
ускладнень найвиразніше схристилнся ВпАиви і шляхи 
потуг. ДалехосхіД)Ній тереfІ - о~ин, з дуже ~ажливих ·від· 
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1·инків червон-о-російськоі експанзії. До .вибуху JI.pyroї 
Світової ·Ві'ЙНи Азія в більшій своїй частині була дійсною 
або більш чи ме.нш замаскованою ко11онією европейських 
держав. Фактично тіл1:.1ки Китай і Японія були самостіЮни
ин чинниками в міжнароднім політичнім життю. 

Бажаючи запевнити (:Обі прихио11ьнkть і ,доrюмоrу 
азіі\Ісь'Ких народів у боротьбі за скріплення японського 
імперіял;з~у та гегемонії в Азії, Японія прист)mила до 
війни з гаслом "Азія для азіятів". Це гасло розбудило й: 
закрі:лиJІо самостійниць~кі праmення пооди.н<Жих азій.сь· 
;{ИХ ~народів. Переслідуючи іМІПерLялістичні цілі, Японія 
3верну..11а вkтря самостійницького руху ·народів Азії до 
unротьбн ІПроти колоніяльних держав. І хоч сьогодні 
Японія з трудом двигаєтм:я з руїн, тягар наслідків її 
.!1ОВОЄІННОЇ ~політики й політи•ки з років війни сьогод.t 
відчуває не одна держава, якої інтереси лежать в Азії~ 

В зао11е.жності .ві·д обстави.я і nолітиЧ'Ного хи.сту полі· 
1'Кнів кож.на з зацікаво11ених держав реагує на n·одіі в 
Азії різ-но. ЗДА проголосили самостійнkть Філ.іпін і за
ї<рrп..11юють са·мост~йне жиТ"МІ .в Кореї (радше в її піuен
н:й частИDіі); Велюкобританія рятує загроже1tі там по·знціі 
на свій "1ад, а Голляндія і Франція криваалятЬІСЯ в боротьбі 
з аЗійсь"Кими народами, за якими сrоіть кри·вава тінь Росії. 
3р<>~у~івши ; спритно підхопивши ситуацію ,9 Індії, 
Великобританія виб'ила з ру~к противника атут у ·підсилю
ванні ненависти і боротьби між інду~ами та мохаммедана· 
.rн. Індія і Па·кістан покИ'Що не втрачені для британської 
корони, хоч вони стали самостіАнимн. 

Колишню ролю Японії в Азії ІПостуrпово старався пере
брати на себе CCGP. Згідно з вимогами ~учасноі політиІКи 
Совєтсьl<ий Союз ставав непримиримим ворогом "ко.ля
борантів" (особи, як теперішній президент Пів~денноі 
І(ореі, Синrман Рі, 9'Кі співпрацювали з демохратичним 
світом і не давались зловитися на гачок соВЕтсьної пропа
r.анди) в Кореї, або оборонцем "поневолених економічно", 
"захистником" ~поневолених ре.лігіА та КЛJК (Jндія), то 
знову "оборонцем" поневолених малих народів У. боротьбі 
за самостійність, чи врешті виступав щюти амерИІКаffСькоі 
І)куtnаціі, я.ка, очевидна річ, не дозво.ля.ла .на комуністичну 
анархію. Для СС·СР добрі всі методи, що наб11ижують йоrо 
~о закріплення своєї влади в Азії. 
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Таму боротьбу на азійсь1<ому нонтиненті ~лід рош-ля
дати не як боротьбу за нолонія.льні посідання чи ринни 
збуту, як 'Це rпредставw11яє комуністична і т. зв. "проrре
сивна" преса в світі, а голо·вно - ях боротьбу проти намі
рів СССР підбити цілий азій~сМ<ий континент і, поставив
ши його під свій динтат, кинути те роєвище людства яз 

підбій решти вільного ще світу. В такому світлі боротьба 
азій,ських народів, ян і боротьба на азійському континенті 
взагалі ви,маг.ають ціл.ком окремого підходу. Раніш чи 
пізніше усамостійнеrні а.зійсь·кі народи стали б жерт·вою 
1юмунkти·чної експанзії, як це ·вже <:талось з Китаєм чи 
північною частиною Кореї, а зрештою чого доказо.м кому
ністична arpecjя на Південну 1Корею, Тибет, Індонезію чи 
врешті підготова такої аrресїі на ІІНдію. До того не 
можуть допустити не тілЬІки ЗДА і Великобританія, а.ле 
взагалі свободолюбні наро(І{и світу. Тим слід пояснити 
однодушне попертя проєкту ЗДА в .справі ·відпору ·зброй
ного нападу Північної Кореї, а о,після визнанн~ аrресором 
Китаю. Події в Кореї - це залізна консе:к,венція політичної 
лuгіки. 1Корейська припо·відка називає хвору людину 
"мішком з хворобами". Та~ким мішком з хворобами є саме 
азійсь·кий ·континент, а найбільше небезпечною хворобою 
--- це російський комунізм! 

Упадок Японії при6лизи.в на теренах Дале.кого Сходу 
дві поту~ги, 'Віддалені д'О цього часу тwсячами морсь1<их 
ми.1ь. У вис.~.іді .випадків Другої Світової війни, коли ЗДА 
о.ку~пували архіпелаг я~понських ·островів, .сталися без
зf-lпере:чними панами Тихого океану, а навіть безпосеред
ньо ста.ли на азійсь.кому матери:J<у, оку1пувавши частину 
Корейського півострова, ЗДА і СССР ста~1и безпо.середні
ми сусідами. 

Ко.1и в да.вніх віках Корея була ла1си1м ку<:ком д.1я 
Чпонії та· Китаю, а оліс.1я ще й д.1я третього партнера -
~осії, ~ьоrодні no вибуттю з по.11ітичної арени, хоч би 
тільки поки що, Япо:нії та Китаю, st'КИЙ стоїть 1під диктатом 
СССР, стала тереном розгри найбі.1ьших потуг світу -
ЗЛА і СССР. Колись Китай тримав щт собі Корею я:н 
базу для оборони перед нападами Японії з одного бо.ку 
і пеrед криловим окrчrженням Моr~кви з другого боку. 
')~r~онія йш ia на пілбій Коf"ІеЇ. 11106 \fати вип а.до ву 6азу 
в азійсLкий континент, а о.:шоча:::-но здобути лередпі.1.1я 
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nеред Москвою. Росія (біла і червона) добивалася до.ступу 
до берег.ів океану й до незамерзаючих там взимку порт~. 
Сьогодні на мkце .ви~бу~вших Японії та Китаю прийшов у 
противагу Росіі гріЗІНий партнер - ЗДА. 

Корея - терен, з яки1м ЗДА в'язали і в'яжуть певні 
оправдані політичні надії, а одночасно терен, що не дає 
спо.кійно спати :\ЮЖ~Новладцям у СССР. Це висунений 
помі.ст, з якого ЗДА можуть слідкувати й впливати на 
події на :просторах Азії, а СССР може простягати руку по 
Янонію і остро.ви Тихого океану, ·перебравши цілу Азію 
під своє панування, і за6е.зпечивши за собою ті терени, 
миршу.вати з од.ного бьку на ~підбій цілої Еврали, з дру· 
roro ж бо1ку на підбій Америки. 

Питання - хто формуватиме духа і обличчя нового 
.світу, що народжується, або радше відроджується в Азії, 
стало го·стро а:ктуальне і ·воно ·вла1стиво відтягало остаточ
не рішення на інших відтиНІках .всеовітньо·го фронту. 

Корея - о~на з ключе~вих позицій в боротьбі, що 
зачалася не сьогодні, а тільки, що сьогощні ввійшл·а в 
свою рішальну фазу. І тому ВСІfІ 1кі потягне.ння на европейсь
!<ому континенті, які вони не були б - це тільки покищо 
:-.tаневрування на бічних рейках. Рішення залежатиме від 
потягнень на Далекому Сході і тому до безпосереднього 
зудару двох потуг раніш чи пізніше там мусить прийти. 
~7 то:vту у11верджують нас шораз бі.1ьше події, що розгор
т:1 ються з дня на день. 



КРАІНА "РАННЬ01 СВІЖОСТИ" 

Корея (,по :корейськи Чьосен або Дай Ган, що означає 
"країна ранньої •свіжо·сти") піво1стрів, що на перший по
гляд ІВиглядає - як невеличкий клап.тик землі, висунений 
з азійського ІКонтиненту в море, яІКому не варто б п.ри1кла
дати ·більшої уваги. Положена на берегах Східньої Азії, 
між 340 і 43° лівнічної ширини, займіає 85,246 квадрато
вих миль поверхні, що при~близно покривається з поверх
нею британсЬІКО;ГО остр0tва. Довжина того піво-стро.ва 
зиносить приблизно 600, а ширина вагається між 135-150 
миль. 

Ко:рейська суша розділяє Японське та Жовте моря, 
а від Японі·ї відділює її тільки Коре~йсь·ка протока (при-
0:1и.зно 150 миль широка). На суші Корея межує з Китаєм 
(Ма.щжурією) і на невели1ко:му (10 миль) відтинку з СССР. 
l\\айже ве1сь ·кордон Кореї на пі·вночі й на північному заході 
тrюрять ріки. Найбільша рі·ка Кореї Ялу, котить свої синьо-
3елені ХІвилі здовж корей1еько-манджурсьіК01го кордону на 

південний захід від гори Пае~кту, а вtд кольору її хвиль, 
кс.рейці нази1вають її Ам-Нок ("Зелена Кач1ка"). Взимку 
вона ціла скована льодами. На північному сході від Паекту 
випливає холод1на рі·ка Тюмен, що розділює Корею від 
східньої Манджурії та Сибіру. На північних кордонах Кореї 
є ще дві великі ріки, об.і добрі до о~борони: є це Чонrчон, 
яка вли.взється до Корейського заливу близько міста 
Сінанджу і друга довга на 247 миль Таедо~нr. Обі рі·ки 
·:.:плавні для річко~вих невели1ких ,кораблів. Гірські ріки з 
багатством мальовничих водопадів, стікаючи 1110 спадистих 
порогах, криють в собі великий ще невикори1станий запас 
гідроенергії. 

У північно-~східній своїй части.ні Корея гори.ста, осо
б.11и.во на побережжі Японського моря, де гори підходять 
до самих берегів моря. Можна сказати, що са~ми·й пі1в
острів зачинається високою, бо майже на 3,000 метрі1в, 
горою Паехту ("Біла Голова"). На пі-вд-енний схід від 
Паекту тягнуться гори Чанrпайк ("Завжди Білі").· Згідно 
з корейським переказом, ті гори, що т~ягнуться ВЗ~Довж 
східнього побережжя, зміняли 99 ра1зів свіА напряи. На 
сході, .де горн закінчуються обривисто, є декілька добрих 
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.~ортів. На західнім ~побережжі гори спадають лагідно в 
море (Жо·вте) і та:и багато при·родніх портів, а.це іх ужи
точнkть не~велина із-за сильних бурунів, що там бувають. 
Хоч порівнально 1корейсМ<і гори не дуже ,високі (в небага
тьох місцях понад 2,000 метрів, отже приблизно, ЯІК у 
Західній Унраїні Карпати, то все таки вони с"Dріикі і ха
рактерні своїми гостроверхими гребенями. В напрямі до 
Жовтого моря гористі краєвиди .переходять у хвиляJсті, 
.1окркті горбами низини і -врешті р~внини. 

Ос~редня частина Північної Кореї ди.ка і ска.JІН(:Та й 
взимку панують там великі морози. Оселі там малі та 
иайже ізольова,ні одні ·від одних. Туди проходить тіль~кн 
ОДИН залізничий шлях з Сінанджу до т,сіан на манджурсь
кому кордоні. Доріг та1м дуже обмаль, а ті, що є, - примі
тивні. Багато з них вимощені деревом, при·стосовані тільІіи 
д.11я робітникі·в, ~які працюють у лісах при вирубі дерева. 
nагато доріг і залі-знодорожніх шляхі,в, виказаних на 
мапах, ·вия.вились останньо неіснуючими. 

Хоч Корея висУІfІена досить на полудне і її береги з 
трьох бокі•в обливають хвилі моря, то все таки її піп.соня: 
більш континентальне, я~к о-ке~анічне. Це 01собливо стосуєть-
. ся північної (гористої) Кореї, де в гор.ах че~з пів року 
(від вересня до березня) лежить .·снk. Зимою дмуть там 
з азійського материка холодні сухі вітри і в пі,внічній час
тині особливо с.у~вооі -зи1ми. Південь Кореї, .країна 1горбо
винна, низинна і більше висунена в м-QІре, rмає підсоня 
м'якше, частинно ·підтоОІпічне, поді.бне ·в б.ільшості до 
під.соня південної Японії. Літа там rаnячі, повітря переси
чене ларою і багато там дощів, особливо в :мkяцях лиmrі 
та серпні. Теп.лі, вологі океанські ~они приносять у цю 
части-ну Кореї оправж,ні тропічні зливи. ·в час яхих рікн 
виступають з беоегів і з.а.лнваютh Урожайні ннзн1ни, нищать 
дюдсь~ні ос-е.'Іі та 11орі·бок жителів. 

Саме географічне положення, а в слід за тнм і .ліlN:он.я:, 
~а.ли ве.11ичезниА вп.лнв на фооиування оослиІf!НІО1"о та 
~віон-нноrо світів кореІkького .півострову. Koptit noe.ziнye 
::\·вооу красу таАrи. 11е ·nншають~ся, вистоілюючи втооуt.· 
ст"vнні не.nри 1'3 !4011ояни. красv скеJІястих гtр. порізаних 
бvDХJІНІВИМИ ріt~еамн і бистрими потоками на nfвиочі з 
кttа.сою nо.zrючнх рівнИ'R. ~лmих няв та квfтvчнх ca-Jtiв і 
>Иоешті з n'Rикии за11ахом nRШН11х ratв ак.ацfА та блаrо· 
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родного каштану чи вrІЦ:Іо зелених, грайливих райдужRиии 
кольора·ми підтропічних рослин. 

Північні rори все ще сьогодні покриті Г}"СТи1ми лісами, 
(хоч ті, колись неп~роходwмі, ліси знищили частинно часті 
стихійні пожари, частинно rрабу.нкова господарка оку~пан
тів ), в я0ких переважають сосни, смереки, бу.ки, .косодере
вина, клен-дере.во й інші. В лkах вивощяться ти0гри, лео
парди, дНІки, вовки та багато іншої дккої звірини. Ще 
перед тридцяти роками в Кореї виводилось стільки тигрів, 
що хтось сказав, що 1пів року корейці полюють на тигрі.в, 
а другу ~поло.вину ~року ти·гри лолюють на .корейців. 

Між південною та пі1внічною частинами Кореї є основ
ні різниці не тільки в .краєвидах природн та в підсоні. Між 
·~ими ісrот.на різниця в хара·ктері господарства. Північна, 
гори.ста ·частина Кореї, менше заселена, (менш як одJНа тре
тина всего н~а<:елення Кореї), ~ це 1про-ми0словий та гірни
чий осередок; південна, натомі~сть, хліборобська части.на 
Кореї поюрита густо заселеними районами. 

Найбільше місто Кореї, колишня столиця цілої країни 
до 1910 р. і ст.ародавний центр ко.рей<:ької культури, 
·зажний транспортовий вузол - Сеул, мільйо:нове місто 
Азії (в 1946 р. - 1,141,000 населення). До вибуху війни 
в Кореї 25~ro червня 1950 р. Сеул був столицею Ре-спублі
ю1 (Південної) Кореї, захоплений большевицькими корей
ськими військами в третім дні війни. Сеул, у ча{:і окупації 
переімено.ваний ЯІпонцЯІми на Кеджо - це серце південної 
Кореї. Лежить у ,підніжжю гра·нітових гір, з яких про<:тя
rається чарівний вид на ріку Ган. Японці розбудували це 
місто, але побіч широких модерних вулиць і будинків, в 
бічних вулицях і вуличках цього міста можна ще стрінути 
деревля·ні чи глиняні примітивні житловища. Взагалі Сеул, 
як і інші ·міста Кореї - це мішанина далеко-{:хідньої (го
.ювно китайської) та еврошmсЬІКоЇ архитектур. Вузькі, 
занечищені вулички з орієнтальяими екзотични.ми база
рами і ліпяm<ами (доми з глини) безпосередньо сусідують 
з .величавими модерними державними будівлями, бая.ками 
чп торговельними підприємствами при модерно розбудо
ваних вулицях, критих асфальтом, на яких ІПер~ганяються 
модерні автомобілі. Хоч і рікші на бічних ауJІич.хах те.ж 
щ.с вживаються • серел.ника льок()иоції. Портом и11 
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Сеулу є віддалене від нього на близько 60 ·ми.ль місто 
Чемульпо (пона;д 200.000 жителів) над Жовтим морем. 

Другим .з черги найважніши1м містом Кореї це порт 
Пусан, якого назву японці змі·нили на Фусан, 400.000 жи
телів, порт, .в якому ~можуть .якорити кораблі .великого 
то.ннажу. Це .найбільший і наймодерніший ~порт Кореї, 
звідки ще в 1592 р. корейці ~вислали ~п.роти японців перший 
в ·світ опа1нцирений корабель, що стріляв вогнем. В цій 
війні .став 1він головним портом збройних сил ЗДА і ОН 
в Кореї. Пусан був ,важною ~баз•ою японської воєнної фльо
тн в ча~е Другої Овітової війни. Саме місто Пусан і його 
околиця мають прикмети природньої фортеці і завжди 
він був твердинею корейців проти Японії, яка часто про
бу1вала покорити юбі Корею. Ві·д .нутра країни охороняють 
його ·висо.кі узгі1р'я, а при вході до при.стані лежить неве
.1нкий острі.в Мо.к По. Кожний корабель, що !Причалює або 
відчалює з Пуса~ну мусить плисти через дві досить вузькі 
протоки між островом і континентом. Береги тих проток 
висо1кі та скалисті. Тому то сьогодні Пусан вjдограє таку 
важну ролю. Японія зробила ·з Пусану ·свій головний пункт 
входу до а'Зійського к·онти:ненту і розбудувала його га1вані 
-ra ви:він1увала модерним .влаштуванням та спорудами. 
Пусан скоро розростався, про що с.відчить стан населення: 
перепис з 1940 р. виказував ще 250.000 жителів, в червні 
1~·150 р., се6то 6езпосередньо перед вибухо'М корейсь.кої 
війни це число майже подвоїлось. Пу1сан - це не тільки 
добре розвинене порто.ве 1місТо з модерним влаштуванням, 
але й головний залізно)!орожній В,У1ЗОЛ. 

Крім того порт лолуче.ний юа6ле.м безпосередньо з 
Японією, а положений на полуднево-схі1днім вершку ко
рейського ~побережжя віддалений тільки 135 миль через 
Корейську прото.ку вfд ·японського ~порту ·Шімоносекі на 
острооі Гоншу. Пу1сан є теж важниrм 1проми1словим осеред-
1\ОМ: є Т·ам рафінерія нафти, скупчена текстильна :промИ!С
"10.вісrь, фабрн·ка rnзy, фа1бри;ки сіrрників, rумових виробів, 
-мила і ін. До розбудови і модернізації порту Пу~сан 1при
КJІали рук головно япО.нці в Ча:с о·ку.пації Кореї. 

· Пйо·нrЯІНr, 1близМ<о 340 тис.яч населення, найбільше 
~істо північної Кореї і а.mміністративниА .це~ т. зв. На
родньо-Де·мократичної (Північної) Респ~лі.ки Кореї. 
-'іорсюоrм портом для ПАонrяиr е Чікн:ампо. Пйонrяиr з 
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околицею являється головним центром добування вугілля 
і залізної руди, а так само важним вузлом залізнодорож
ніх і ~битих шляхів Північної Кореї. Через Пйо.нrянr nере
ходить головний залізнодорожній корейський шлях, що 
.1учить Пусан-Сеул з кордонним мkто,м Сінуїджу при 
усrю ріки Ялу і далі про.вадить до Манджурії. Пйонrянr 
має теж добре полу~че~ння з Вонсаном на півде~нно-схі.днім 
·по·бережжі. Сінуїджу є вихідною брамою до Манджу.рії. 
Це місто получене з Манджурією мостом на 3,000 стіп 
довгим і він є 01диномим місцем переходу ·з Кореї до Ман
джуріі. 

Місто Taery має 269 тисяч населення; Інчон понад 215 
тисяч, а крім того над Японським морем (на північно-схід
нім побережжі) порти: Чонrчин і Надчин (Расін). Чонr
чин - 50 миль віщ кордоні1в СССР - це друге іПра~мислове 
м1сто (200.000 населення) Північної Кореї. Це один з най
ліпших портів на берегах Япо.нського моря (не замерзаєt 
S!K і Надчин). Причалюють туди великі· океансь'Кі кораблі. 
1" ам же працювала модерна сталеливарня. Цей порт полу
чений залізницею з Харбіном, Тюменом, Ворошиловим і 
Владивостоком. У другому напрямі, себто на пі.вдень, 
іЧонr!tfин получfІНи!Й з:алііз~ницt:.110 з Вон.саном, Сеуло:м і 
Пусаном. · 

У Надчині (тільки 105 ~миль від Владиво·сто·ку), я.кий 
розбудували й модерно вивінували яnонці, є причали для 
великих кораблів і під'їзна залізнича .1інія. ВіІн получений 
з~лізницею з Харбіном та Тюменом і числить близько 
50.000 населення. 

Оба ці порти, Чонrчин і Надчин, є торговельними 
вуз.11ами, в яких 1перевантажувано транспорти сухо:путніх 
ш.11яхів (залізниць) на ~юрсь1кі (кораблі) та на.впаки. Оба 
ні мkта заповнені портовими майстернями та маrазинами. 
До упад;ку Японії були вони найбільше небезпеч-ними 
японськими форпостами проти СССР. 



ПРИРОДНІ БАГАТСТВА І ГОСПОДАРСТВО 

Природні багатства Ко-реї є так ~амо, як і рослинниА 
чи звіринний світи, різноманітні й величезні. 18 надрах но
рейської землі 1<риються багаті пок'лЗаІ.и корисних к-опалин. 
Родючі грунти рівнин і тепле 'Вологе підсоння на півд,Jj 
дають багаті врожаї цінних південних культур, ia морськТ 
води багаті рибою і різни~ми -морсЬІкнми т.варинами. 

На .низинах, себто в -південній Кореї, ~южний шматсж 
землі обробле1ни·й і тим самим густіше т.а:м заселення. 
:::аме там знаходиться більшість пі~Іtnрием~ст.в харчової~ 
промислщюсти. Гірсьrкі :полоси північної Кореї дуже рідко 
аасеJІені і майже не обробляЮтьс.я. 'За те та:м є основні 
гідроенерrетичні, мінера:тrьні та лjсові багатства, як теж 
гшювні підприємс,.,ва важкої 111ромисловости. Корея :має 
найбільші з усіх країн Дале~кого Сходу, за виняmком хіба 
Манджурїі, поклади вугілля і взагалі мінеральних бага"ств, 
1цо й стало її історични.м прокляттям. Вся про~ми-словість 
~купчена в Північній Кореї; там є бли.зько 75 відсотків ·всеї 
tндустрії цілої Кореї. _ 

Індустріялізацію країни на широку скалю започатку
вали японці в час окуn:ації. ЗгідІНо заподань Американсь
кого Географічного Інституту, японці ще до ВИ'буху 11. Сві
т~1вої війни побудували там фа6рики ва.ртости 2 мільярдів 
до.1ярів. Бажаючи поширити свою військово-промислову 
базу, я:понці орга.ніз}'Івали в Кореї ро-зробку 1кори1сних 
'І(ОПа.7Іин (руди заліза, золота, міді, а.:rюмінію, вольфраму 
і ін.), побуду~вали там чимало різних фабрик, я,к фабри.ки 
х.7J'іборобських· машин, моторів і багато різних заводів, 
у тому числі сталели.варних, мет.алюрrіч.них і хемічних. 

Промисловість півніІЧної Кореї зосереджується перед
усім в п'яти центрах: на ~півночі ·В Сінгіш, в ~районі Пйонr
пнr, Вонсан, Гунrнам та на rxoлj в Шунсен. Всі ті осередки 
3ззнали під кінець Другої Світової .війни .великих з.нищень, 
бо японці не хотіли передавати в руки совєтів побудова
ний ними промисел . .Вони нищили цілховито, або принайм
ні стара.1иrь .vшкодити ті mа·боики перед своєю капітvля
!tіfю (1945 п.). За тодішніми і1нфоf)ІМЗ1ЦЇЯМИ, японці ма.ли 
знишити вповні 19 дуже важних фа6ри~к, а близько 50 
ушкодити. Щойно тепеоішня війна в Кореї вия·ви"'І'.а, що ті 
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інформації не були вірні, а розповсюднювали їх навмисне 
совєти, бо, напр., хемічні фабрики в Гу\Нrнамі, (що їх мали 
були знищити ЯJпонці), працювали безперебійно, а крім 
того були ще й розбу,довані. Вони саме стали об'ектом 
палетів американських важких бомбардувальних літаків. 

В трикутнику Пйонrянr-Чіннампо-Кіомі1по роз.винбний 
про1:v1исел перерібки вугілля, виробів машин і моторів, 
обробки сталі та зz..1іза, як теж знаходяться там .склянні 
гути. Япо~нці побудували там теж фабрики літаків. Продун
І~ія 1сталевих ви·ро6ів, перерібк·а антрациту та проду.1щія 
сннrге'Т!ичної НІафти 1З1ос~ереджені в }1:айоні мJ/ст Чончин, 
Сончин та йонrан. }{jрім того на .корейсько-російському 
кордоні 1в 1малому містеч~ку Аоі, зві,д:ки тільки 80 миль до 
В.11а.:щвостоку, побущо,вано фабрику синтетичної нафти. 

Вже в 1947 р. Північна Корея мала в своїм розпоряд
женні 822 військово важливих фабрик. Совєти rозбудуна
.1и там заводи, на яких про·сліджувано можли.вості виробу 
атомової бомби. Взагс~.лі північна частина Кореї є найбльш 
індуС'гріялізованим •Сектором цілої Східної А:зії. 

У Північній Кореї находить1ся 85 відсо.ткі·в усіх добу
ваних на тому півопрові мінералі'в. З 22 копалень .вугілля, 
які в ] 944 r. да1вали річно 1.566.468 метричних тонн вугілля..; 
на пі•вдні є тільки 5 з видобутком річно 24.161 тонн ( в 1946 
році). З 7 фабрик штучних погноїв Південна Корея ~має 
ті.ль,ки 2, хоч сама ця частина краі'ни хліборобська і най
біJrьше вжи1ває тих штучних погноїв. Майже всі більші 
цементові з.аноди находяться на півночі. Це все саме спри
яло роз.виткові проми:слово·сти в Північній Кореї і не диво, 
uio Північна Корея була для СССР доходовою позицією. 

З rірниц"ва, що становить голо1вну .галузь госпо.д.ар
rтва Кореї, особливу увагу знертає вугілля, якого там 
декілька rату;нІКів. Запаси антрацитного вугілля оцінювано 
в 1939 r. на 1.340 мільйонів тонн, а заrпаси іншого роду 
(:vf'нкого) ву1гі.лля на 410 мільйонів тонн. Продукція .золота 
(поклади в пі1внічній Кореї) до.сягала в 1930 р. вартости 
50 мільйонів долярів і становила 3 відсотки В'сеї лролукціі 
:юлота світу. Продукція rрафіту вино.сила перед .війною 
ЗО відсотків всеї продукції rрафіту в ~овіті. Японці по·бира
.тrи з Кореї половинv всего потрібного Їім вольфоаму. Поза 
тим Кооея має бага~і 1похлал.и залі,зної ·Dуди, срі~бла, міди, 
а.~ива, цинку, ні1клю, манrану, алюмінію, літію і багатьох 
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інших мінера.1ів, нких начис.1яють там 113 rатунків. 
Продуюція еJ1екгроенерrії оцінюється при6ли.зно на 

[).000.000 кіловатів. В цій ді.тя.нці Корея перевищає Фран
цію або Іта.:1lю з передвоєнних rок:в. Над r1ікою Я.1у і 
вздовж до,п.швів ріки Тюмен японці побудували гідро
електричні фабрики, звідки ці.1а Корея в 90 відсотках за
осмотрювалась елек'Гричною енерr1ією. Цю саме е.1екричну 
енерrію бо.1ьшеви1Цька Пі1внічна Корея враз із совєтськими 
оку1паційними властями ві1дтя.ш були від південної і те 
сзме в о.с.танньому ча1сі спричинило бу.по сильний занепад 
~нду~етрії Південної Кореї. (Так само припинено було до
r.та1ву ,сировин з Північної до ГLівдооної Кореї). На півдні 
про~дукція електрое~нерrії виносить приблизно 70.000 кі.10-
1ватів тоді, коли там 1ПОТІрLбно коло 200.000 кіловатів. Аме
риканська окупаційна влада (війсь:кова адміністрація) 
старалася частинно роз·в'язати питання електроенерrії на 
півдні, ал·е її наявна. продукція далеко не вистс.чала для 
мkцевої продукції. 

Продукція шо(вку дійшла в Кореї так високо, що під 
тим оглядом дорівня.1а вже Японії. 

Не можна сказати, що південна Корея не має зовсім 
про.мисловости, але - коли говоримо вже про поромис.по

вість 1півде~нної Кореї, то слід мати на думці тільки легку 
1про1мисловість. По цілій південній Кореї ро:з11щдано багато 
дрібних фабрик і фа6ричо1к (вИІріб паперу, [Юсу.ди, ок.:щ 
ми.аа, сірників, перерібки харчових проду~ктів і т. п.). Го
ловними індустріями південної Кореї є те.кстиль1"1а і rумо
ва. k1e з::~га.1ьно про 1південно-кор~йську індустрію можна 
сказати, що вона не покриває потреб місцевого населення, 
зрештою те саме можна сказати ~про 1сі.'!f'ьсько-господарсь
ку продукцію на півночі. Внаслідок поділу Кореї •потерпі
ло сильно 'Сільське господар,ствОіПівденної Кореї, бо вона 
не ~мала штучних навозі1в, я,кі виробляються на .півночі. 
Через те )lіПравна площа землі змалі.11а і вино·сить тепер 
яких 67 відсоткuв управної площі з 1940-44 рр. Внаслідок 
":'ого змал1іла теж сільСЬІко-rоспо!д.арсЬІка продукція. Не
достачу штучних поrно,їв усунено .вели1кими імпортами з 
ЗДА і в останньому часі пере1д аrре1сією Північної Кореї 
управна 1площа і продукція -почали зно•вv зростати. 

Рибо.1онля на.1ежить до найважніши~х га.1І\'Зе-й госпо
д~1rкт1на .краііни. В 1939 р. проду.кІЦія риби в Кореї займала 
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третє місце в світі. В .морях, що об.аивають Корею, начис
ляють 75 rатунків їстивної риби. Але Корея ~відчуває брак 
фабрик ~ля консервування риби ·й через те їй важко конку
рувати на світовому ринку з іншИ'ми країнами. 

Та все таки перше місце в народньому господаJрстві 
Кореї .займає 1сіль.ське господарст·во. Понад 80 відсотків 
ааселення Кореї живе з рільницт~ва. В ~північній частині 
І\ореї ущ1а1в.1яють ячмінь, ~про.со, овес, сойові боби і риж. 
В ·південній натомість Кореї управляють mшеницю, риж, 
бавовну і тютюн. ПродукuЛя рижу стано.вить 58.9 відсотків 
всіх інших ;сільсь1ко-го.аподарсь~ких проду~ктів і ставить 
Корею на четвертому 1В світі мkці 1між продуцентами рижу. 
Хоч риж, ЯІК такий, має надзвичайне значення в життю 
країни, ~все таки ОССР не вагався з са1мої ~північної Кореї, 
яку оІКупував, забирати річно 300.000 тонн того харчового 

111роду;кту. 

З інших ку.~ьтур управ"1яють ячмінь, пшеницю, K·вa
cr).lIO, щюсо, сою, овочі, тощо. В Кореї за1ма"10 .моло•ч~ноrо 
та тяг"1ого .скоту. Взага.11і скотарство тут дуже мало розви-
11ене і має <виключно допоміжне значення. Праця вико-
1:1ується переважно людськими силами. Транспорт відбу
вається звичайно на людських плечах (корейці дуже 
витри~валі) абQ візками, які тягнуть люди. 

Сільсь·ко-господарсьlкі знаряддя, нким ·корейський 
рі.іlьник о:б~робляє ріллю, дуже mриміти'Вні, але рільни.ки 
Кореї мають у 1сільсЬІК0М~у го~оподарстві 1великий досвід 
і чесно працюють на ріллі. За часів я:понсь~кої окупації 
5ільша частина землі належала японським багатіям так, 
що 70 ві·дсотків рільників му,сіли ІВ них орендувати землю, 
віддаючи власникові звичайно від половини до -rретини 
врожаїв. Самостійні рільники не були багаті, бо ~1ичайно 
на сім'ю ~припадало не більше, як три а·юри ріллі, до того 
в~ни були так обложені 1податка:ми, що ледви могли ви
жи1вити родину. 

Одним з ~перших де.кретів американської о:к)'іпаційної 
в.:rади заборонено було контrролю цін і раціону.вання хар
ч1в. Це саме, а 1крі,м того безробіття, викликане браком 
праці в фабриках 'За.пежних від електроенерrії північної 
Кореї і від її 1сироши~н ( СТ!риманих 1совєтськими о·купацій
ними властями, а· о•після совєт.ським режимом Північної 
К/')реї) ·стали причиною розквіту чорного ринку і джере-
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Л(JМ постійних неспо·ко)в та невдоволення. Совєтські аген
ти і місцеві п'ятиіколон.ники мали іПриготовану почву для 

своєї злочинно·Ї ·підривної роботи. Амери·кансЬІка військо
ва влада вправді переводила в ПівдеН'Ній Кореї .земельну 
реформу, але дуже 1ПО!Вільно так, що загарбані японськими 
поміщиками зе1млі властиво о•стали й надалі •В їх руках. 
D Північній Кореї в 1947 р. ·совєтська влада ІПеревела 
.1осить rадию1льну земельну "реформу". В правді ~передано 
землю ·селянам, але не .на їх влас.ні.сть, а тіль.'Ки на тимча
сове користування. Таким чино•м :селянин у Північній Кореї 
жив під .постійною загро·зою втрати ового наділу, якщо 
не буде сліпо ~виконувати наказів комуні·стичного режиму. 

Загально взявши ·- Ко.рея завжди, чи як незалежна 
країна. чи лід нпон~ь·кою оrк\11пацією, становила економіч
ну цілість і тому поділ Кореї був шкідливий і ~неприродний 
під ~кожним оглядом, а вже найбільше під тооподарсь·ким, 
бо обидві частини .себе взаємно до.повнюють. Промисло~ва 
Пів1ніч проду.кувала електричну е:нерrію, мінерали, .п.оста~в
.1яла дерево, полуднЄІва Корея·- харчі. Не диво, що Пів
денна Корея не була самонистачальна і для ЗДА 1становила 
джерело .сталих видатків. Поширення у~правної площі 
через на1во1днення пустарів і полі1пшення 1методів уrправи 
р1ллі можуть зробити Пі1вденну Корею поважним екопор-
тсро•м сільсь1<0-господарських пnоду.ктів. · 

Вільна закордонна торгівля Кореї майже не kнvвала 
ані за чаrі~в ялонської окvпанїі, ані заnаз по ·Ві1йні. Пеоед 
війною яеrь коnей.сьJ<ий j'1fпo:nт і екСІnоnт обмежvя::tл!н·ь 
до двох країн: Ялонїі та Ман.1ж,тnїі і н~''JJтrили·rя ви·ключ
рn я n,·1<rix яттnнІІів. По війні 1947 п. тоnгів.rrя з Південною 
~\(н"Іеfю б\'Ла я;ттновлен:-:1. але на об'1'інні!J1 базі. бо .півлен:н.о
коnейrf-,ка валюта не 6\'Ла до·тrтею1 ло ~міжнаrюл:ньої 
виміни. Rrю тпnгі1влю кон~nолювала амеnи1канrJ--1кя (Ж\rrrа
ні·йна влада. Пізніше за.коn1.тюннv тоогівлю пеnе6nав ІП.ів
дrчно-коnейський vря.д. але важко ~було щонебудь .зроби
ти. ао коа'іна вимага.ча напеоед господарської від6vдови. 

C?\.fa віл1бvлова йшла ттоуrа.лv. 60 ·з політичних пnнчин 
Південня Коnея не коnиrта.ла ані з .тrопомоги. ані з тн):н1-
чок :МЇЖнародНЇХ ДОЛО'МОГОіВИХ і ffіінаНСО·ВИХ О·оrанізаній. 
rf)ЛOBHV допомопr Кореї дяшала Америка, яка ·В оізних 
формах ло·стави.ла Коnеї веякого добnа· на cvмv близько 
пів бі.льйоня ло."Jяоія. (Це ло ча,с:v JШO\'XV вій;,и в ] 9.50 "-). 

и 



НАСЕЛЕННЯ 

Корея - це герметично замюнсне коро.1і1вство - та·к 
дехто хоче називати цю країну, зрештою ця назва до не
даВ'ного часу, .себто до ·вибуху війни 1в 1950 р. була зовсім 
вилравдана. Довгі часи нпонці знеохочували всіх чужинців 
відвідувати Корею .і за винятком хuба місіонарів було 
декілька чужинців , ЯІ<і добре знали б Ко·рею та її насе
селення, - тим біл1)ше, що й !\ЮВа .корейців багато труд
ніша ·Від китай~ької і утруднює безпосередне порозуміння 
з самими корейцями на їх рідній мові. 

Корея чисJІить близько тридцять ,мільйонів населення 
(за переписом з 1946 р. було 27.200.000), з чого в Північній 
Кореї живе понад 9 мільйонів, решта в Південній Кореї. 
Якщо брати до уваги ,саму Пі1внічну Корею, то найгустіше 
насе.11ені райони у .північно-західній частині. 

Расово І<орейці опреділюються до туранської сім'ї 
народів. Вони висо·ко·го росту, вищі ·Від нпонці1в чи ·китай

ці·в (їх височина доходить пересічно до шість стіп), мають 
довші лиця з ~сильним і3аро1стом та реrулярними чертами, 

брунатні очі та чорне волосся. Мова корейців аrлюнатина
тивна, має ·багато суфіксіІВ і через ·зміну ~суфіксу можна 
одним оювом вис~1овлювати різні почу1ваНІня. Дея.кі суфі,к
·си вживають·ся тілнки в пи1СЬІМtі, і.нші .знову тільки ·в .слові. 
ІЗона не має нічого опільног·о 1з ІКитайською чи японською 
:мовами, а радше споріднена .з фінською, ~мадярською чи 
турецькою. Письмо по1дібне до китайського. При~бли~зно 
1500 років своєї kторії .вживали вони .китайське письмо, 
що є дуже ск.7Іадне, а тим -самим і труд~не д·О ;вивченн·я 
(понад 45.000 знаків!). Опісля 1корейці .створили сво.є ·в.11а·с
не фо:нетичне письмо, що мало спершу 6ли·зь1ко 200 зна1ків, 
а 1Пі!ЗНіше 1ЙО·ГО ще більш }'1Прощено і СЬОГО'д'Нrі 1КОреЙСЬ\І{е 
писЬІмо має тільки 26 літер і вважаєтЬІся тепер найбільш 
фонетичним .писЬІмом світу. 

Корейці - це наскрізь індивідуалісти й гарячі па11ріо
... и. В них сильно вкорінена любов до ·природи і багаТІст.ва 
краєвид1ів !батьківщини, що дало 1під~етЗІву й тематику 
багатій поезії та літературі. Здається, що пред·ки сьогод
нішніх корейців :привандрували з ·північної Манджурії. 
Вони ~переважно монголоїди .з деякою домішкою півщен-
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ної крови, правдо·подюно :\1а.1яищв. Відомі скрізь - я.н 
вправні спорто,вці і 1в час о.1і:'vlпійських іГ1рищ в Берліні 
1936 р. здобули в маратонсько·:'vІУ бігу для Японії дві .медалі 
(зо.юту й бронзову). Характером вони теж відмінні від 
китайців. Це миролюбний нарід. Корейці не люблять гала-
-су, а галас, нкий завважується 1по :\tі·:тах Кореї, а 01:обо11иво 
в її столиці Сеулі витrворюють чужинці: ·китайці, я1понці, 
имери1канці чи ~врешті европейці. Про їх :миро.1юбність 
снідчить факт, що впродовж с·воєї ·бі.~ьше, як 2-ти.сячноі 
історіі (самі корейці твердять, що їх історія .сягає більше, 
як 4.000 ро1ків), ані разу не зай:vrа.1и сусідських зе.:\1ель, а 
нійни .провадили ті.1ьки в обороні сво€Ї батьківщини. Пе
ред но1ви·ми ідеями вони радше за:vrика.шся в своїх кордо
нах. 

Спокій і безколірнkть корейського народу .має овій 
корінь ·В данному .звичаю: тільки цісар ма1в право розма.11ьо
зувати свою ~палату в різних 1ко.:~:ьорах і тільки родина 
цісаря мала п~раво носити різ.ноколірове вбрання. І тому 
саме Корея та·к дуже нідмінна .від сусідних їй Китаю, Ман
джурії чи Японії. 

До1вгі ро.ки боротьби з чужинця.ми за іону;ван:ня зро
:1 или в коnейuів недо·вір'я і ненависть .:1.0 в:іх 1загалом чу
жинців. Сво·єрідне в них поняття націоналізму: вони не
навидять всіх чужинців, в яких бачать тільки ворога та 
загарбника і ще так неда1вно, бо 1в 1880 р. можна було 
стрінути на шляхах Кореї напИ"сі: ,Якщо стрі1:1еш чужинця 
- -- 1в6ий його! Хто втримує приязні 1стосу.нки з чужинцем, 
-· - є зрадником батьківщини"! Оче1ви.1на річ, що сьогод-
нішна війна зовсі1м не rс1прияє з·міні наставлення корейців 
до чужинців. Загарбницька і облудна політика ·Со·вєтськоі 
Росії ·може тільки поглибити цю ненависть~ Але недовір'я, 
нена~висть, іЗлоба, ·підсту,п і т. :п., що ІВ час оку~пації чужин
цями 6ули ви1пра·вдані, ~ввійшли в ·кров і в 1К:ість ~корейців, 
сьо1годні в відновленій .вже Ко1ре'і ті при1кмети .з.найшли 
свій вислLв у сто1сунках корейці1в між собою ·са~мими. 

ЛюднЇІСть Кореї - це старинний культурний нарід 'З 
високо rюзвиненою стариш-юю літеоатурою та мистецтвом. 
Сьогодні .про Корею і ,культу~ру її населення менше знаєть
ся, як тому 50 ро1ків, ·коли то преса цілого 1св:іту ~ба:гато 
розписувалась про культуру й ци0вілізацію тієї екзотичної 
та uікавої .країни. Притокою до того .ста.11а міжнародня 



вистава в Парижі 1900 р., на якій окре.му увагу з1вернуІВ 
був на 'Себе корейський павільйон. Він був відзер-кале.нням 
однієї з заль 1старинної па.1ати в Сеу.ч:і. В павільйоні ви
ставлено ориrінальні тІВори мистецтва, ткани:ни, античні 
строї і да~вні корейські друки. Саме ті друки 1вик.тшкали 
в 1світовій опінії таке велике заці:кав.1ення. 

Вияви.10,ся, що корейці нже від 1056 р. видава.ш цілі 
друковані книжки, але не за доломогою складаних чере

нок, тількИ за допомогою дошки, в нкій 1вирізувано тек1ст 
книжки. За короля Мам йонrа 1видаrrо друко·м 9 томі1в 6уд
дійсь1ких .канонічних юшг; на жаJ1ь, ані один примірни1к 
того цінного видання не доховався до наших часів. Нато
:\1істп HCl зга,д_аній виставі в Папижі виставлено інші старин
ні друки: саме Розмови Конфуція (друковані між рО!Ка
~ш 1317-1324), книжку буд.пjйсьrшх молитов з 1361 р., таб
JІІЩЮ рефоrматора Тріпітакі з 1368 .р. та kторію трьох 
королі1вств (Кореї, Японії та Китаю) з 1644 р. Вже 1в XVII 
сторіччі 1в Ко11еї д.р~·r<овано досип> багато, з нких бі.1ьшість 
були 'рільничі книжки, з маrії та ка.1ендарі" Увагу з.верта.1а 
книжка "Тайні філософічні поучення", друкована в т~ьох 
рівнорядно мовах: корейській, я:понсЬІкій .і 1старо-і1ндійсь
кій (санскриті). \Багато ІJ<І.нижок буо11и теж ілюстровані 
дереворитами. 

Упрощене .1юрейське ~письмо зробило книжки до::туп
ними для широ1ки1х корейських .мас, що ·саме rсrrи.мулювало 

rюзвиток культури й цивілізації 1в Кореї в той час, 'Коли ІВ 
Японії та Китаю було це можливе тільки не~великому чи·слі 
вчених і інтеліrентів. 

В р. 1567 ви1йшла д'Р'"ком петнuа корейсЬІка газета 
"Газета Сеулу", ню 1по1м1j.рр1вала урядові .заоядження, ка
.1енда111ні відомості, свята .і т. п. На тій самій виставі в Па
nJ-Іжі 11<орея заш,езентува.тта 48 ілюстро1ваних томі·в ру.копи
rів з XVlill ст. Ру1шписи до.клщщно ілюстру1вали життя тоі 

епохи. 

Корейці залюбки вчаться. Віщ 1945 р. 'Навчання в шко
.1~х вільне для всіх, а нз·зва "ІВчитель" найвищий титул, 
який мужчина мужчині може на.лати. Колись 1кооейці були 
нnродом ари~стокоатично вихованим. Багат·о дечо·rо пере
няли від них ·cruмi я:понці. 

Як вони самі "веод:ять, vже коло 1405 р. мали вони 
свою енцнкло:педію, ·свої друковані чЗ'сописи, ·було ім знане 
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відливання :мета"1евих літер та ,ск.-1адання з них тексту (зна
.ш на 50 .1іт скорше, як rутен6ерr винайшов черенки), 
як теж а1строноміч:ну ·Обсерваторію. У своїх домах, 1по1кри
тих щоправда СОЛО1МОЮ, корейці 1вже від ІКіЛЬіКОХ соток 

років користувалися своєрідним центральним (паровим) 
чагріванням т. зв. ондоль, використовуючи тепло із зви
чайних кухонних 1печей. Це тепло пере1проваджують вони 

рура:ми з кухні по.під ,каміння, на яких поставлені підлоги 
кімнат і воно нагрі,вало 'Каміння та землю під домами 1в 
час го-строї 1зими. Крім того корейці дkтають те1пло в своїх 
домах 1від вогню, ~який горить бе'Зперебійно в ~кухні цілий 
день, 60 ледви 1скі1нчено варити ·страви для родини, нк на 
чергу приходить варення корму для домашнього скоту. 

КорейсЬ<кий адмірал kун Сін ~перший в сrвіті вжив у 
переможній війні проти японців 1кора~блів, вк~ритих 1панцир
пими плитами, а самі ж кораблі були озброєні зброєю, 1цо 
:-ткидала 1вогонь на ворога. В XIV ст. корейці винайшли і 
пристосували до вжитку самопрядку, а в XV ст. rеоде
зичні і·н:::трументи. 

Вірні традицінм своїх батьків корейці визнають пат
ріярхальІНу систему, цілковито пі1д1порядко:вуючись голові 
родини. Згідно з тією традицією корейсь1кі жінки не мають 
жодног,о значення, а народини дочки для родини рівно
значне з :неща~стя:м. Дівчина тратить з х,вилиною шлюбу 
с.воє ім'я, 1стає немов би частиною ,інвентаря :мужа. Вона 
стає покірною ,служницею мужа і свекрів. Неплtдність, але 
ті,11ьки в жінки, є пере~сту~псТІвом, а ві1діслання жінки під 
яки.мнебудь претекстом додому її бать.ків є усталеною 
формою корейсько1го розводу. 

Заховання старинних ,зшичаїв 1проявляється теж в 
'Jдягу, який ,звичайно невибагливий. Більшість корейці.в 
но·сить давній ;китайський одяг, 1цо має за 1собою вже 
понад 1.000 років існу1вання. Одинока ,столиця Сеул від
різняєть·ся одягом населе<ння, 60 там більш у:живани:й .мо
дерний. европейсь:кий одяг, хоч жінки ще й там тримають
ся овоєі старинної народньої ноші. Корейсь~ка ноша - це 
білий одяг, довгий у роді тоrи з ко'кардою на грудях. За
мужні жінки носять :на головах хуст.ки, одружені чоловіки 
чорні тверді ;КаПеЛЮХИ 13 КЇІнСЬІКОГО ВОЛО•СіННЯ Та ШИрОКИМИ 
крисами. Ношення широких ка1пелюхіІВ вrідно з народнім 
перека1зом має свій 1початок у rстарині. Як 1rоворить пере-
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каз, - один із •старинних володарів Кореї видав наказ, 
щоб усі його підвладні но·сили широкі ~капелюхи, що на 
ЙС'ГО думку, ма.10 перешкаджати тайним розмовам (шеп-
1·аням), а не ·маючи змоги говорити собі "на вухо", ;приту
.1ивши голову ~о голови (широкі :криси пер_ешкаджали в 
тому!) 1володар хоті'в себе тим робом забезпечити перед 
конспірацією та бунтом. 

ДіЕчата носять широкі шаравари і камізоль1ки; вони 
скоро дозрівають. Вже на десят·о~му році життя виходять 
зони замуж. Спра1ва одружіння в Кореї зовсім .про1ста, 
зрештою як і в.загалі на цілому Далекому Сході: чоловіки 
купують собі жінок. Нежонатих .мужчин ·понад 17 років 
:\іайже нема. Як .наІ}(азує традиція - по ш,1юбі моло~ий 
()стається в домі с·воїх с.векрі1в через три дні, а щойно опk:
ля забирає жінку ~о дому своїх батьків. Урядово кореєць 
€ 1повнолітним тіль:ки тоді, коли оженить·ся. Навіть, щоб 
нін був 70-річним ·старцем, а не бувши жонатим, має дуже 
:\taJю впливу, а ще менше до говорення. 

Подружжя звичайно rв'яжуть родичі, 60 кандид::~ rи Ід 

супружий стан є ще дітьми. В більшості корейські ді·вчата 
гарні. Ще ~перд японською окупацією дівчата звичайно ue 
вчились в школах, але за те заправлялися в ~усяких домаш

ніх роботах. І навіть ·серед найбідніших верств дівчата 
учились ~своєрідної етикети, гоJІовно як елеrан11но сидітJІІ. 

Білий коль·ор у Кореї 1вже 1від сірої давнини 1принятий 
як жалібний кольор по ·володареві або членах родини. 
Л що по •Смерті ·короля жалоба обов'язувала через 30 
rюків (по членах родини 3 роки), то з часом бі"1ий к·ольор 
принявся як загально вживаний. Коли японці окупували 
l(орею, в овоїй ·сюрупулятно·сті обчислили, що корейські 
жінки річно витрачують 3 більйони годин на прання і спо
рядження білизни, а через те втерлося поняття, що кор.ей
uі менше праuюють, як японці, бо вони не хочуть забру
щпи свій ~білий одя'Г. З тих причин японці старалися опер
шу ~порадами, а:пk.'Ія ІПід примусом ~впровадити те.мниА 
одяг, але ті заходи не увінчали1сь успіхом. 

Більшість корейців - це ~селяни, що живуть 1110· ос~л~х 
розкиданих між горЗJми й горбами, але В·ОІНИ •багатші ві.1. 
китайських селян. Ха~рчування невиІбагливе і ~базується яа 
рижі, який і.дять .д~в·ічі в день, і на ~китайській 'Ка:пусrі, ·зва
н:й "·кімча~й", що ·стала національною стравою Кореї, а яку 
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7"1риправ"1яють рибою, цибу.1ею, червоним перце~1 і мари
нують через деrкі"'1ька місяців. Особ.т~иво китайці ·в Кореї 
де.1ектують.ся сочевицею, а до ловноти ~прохарчування 

обильно вживають мучних страв, як теж багато ярини та 
овочів з власних городів і ·садів. Пропадають ·вони за м'я
сом кита, що в ~смаку має бути nодібне до ·во.101Вого .м'яса. 
!.>с~лпо корейсь~ких овочів знані на заході. М'яса вживають· 
мало і ховають його на час важких робіт у полі. Риба ста
аовить по1важну частину прохарчування. Крім цього :вжи
вають гречку, кукурудзу й ін. Чай майже незнаний, хоч у 
Їёrших _~і,1янках І<итай має яе.ІJикий вп"1и,в у Кореї. З напит
хів натомі-сть досить ~поширена рижова вода ("саке"), 
;~rиппа·в.1ена шкірками ломаранч, а так само толовно в се

зоні Ново·го Року ~поширений напиток робле~ний з ди1кого 
меду і овочевих союів 'З горішками. Харчі подаються на 
малих і низь.ких індивідуальних .столиках. До столи!ків 
засідають на долівці, схристи~вши під ~собою ноги. На сто
.1иках наставляють велике чи.ело різного роду начиння. 

Як білий одяг коре.йців колов в очі нпонців, 
яким йшлося про те, щоб насе.пення підбитої ними країни 
1не витрачvва.10 даро~л енерrії та часу, таІJ< потрібних для 
праці в користь окупанта, не менше колов очі японців 
др~1гий корейський ;іВИчай. За віко.вічною корейською тра
динією .корейці .кормлять скот :ваrенсю поживою. Отже 
з тим .пов'язана знову витрата дорогого часу, а при тім 
.непотрібне зужиття 01палового матер.іялу. 

Корейці приязні та гостинні. Ко.чи кореєць запrюшує 
!(ОГО•СЬ в гостину ДО ·СВО·ГО до.му, сам по нього виїзджає 
і після відвідин ·сам відвозить з поворото.м. В час прийому 
забавляє гостей дамсь·ка поислуга або "кейзанr". Це 
жінки, які беруть за це с.пеціяльну ллатню. Вони беруть 
участь в різ~них родинних ·святах і торжепвах. Яюцо "ке:А
занr" вміє ще співати й танцювати, (а ~корейські танці дуж~ 
<еко.мпл.ї·ковані), тоді ·за свої 1по·r.ЛV1ГИ ІД.і.стають бі1іУьшv 
платню. Особ.'1иво цінені ті ,,кейзанr", які внають чуЖі 
мови d вони 6і.11Ьш платні. Дамсь·ка .при.слуга - це одинокі 
істоти на таких родинних 1святах, я.кі 1за1вжди усміхнені 
та веселі. 

Заховування тр'адиції проявл·яється теж в звичаях до
машнього пожиття. Звичаї ці сьОІго1д11-1і ориrінальні, бо 
датуються тисячеліттям. Засаднича д.ім хоч би й найбідні-
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u~ого .корейця ді.шться на три частині: дві кімнати окремі 
д:1я жінок і чо.101віків і врешті спі.1ьна кі:vшата, в якій пере
буває чи працює ці.1а родина. Перед входом до ~ому ~о
реєць скидає на порозі ~взуття і щойно так входить до 
кі:\шати, якої під.1ога за::те.1ена звичайно жовтим наолив
:rеним па1перО:\І. В кімнатах мають мало меблів, а СПЛЯТЬ 
на деревляних подушках. 

Від'ємні черти характеру є теж знані корейцями. Вони 
вперті й дехто хоче прирівнювати їх впертість Jl:O вперто1с
ти їх мулів. Так.само ·вони є авантурниками, а 1щш тому 

вони жорстокі і це саме ви·корwсто1вувало .совєтське НКВД, 
як теж і японці в Дру.гій Світо·вій війні, назначуючи їх 
вартівниками таборів воєнно ·полонених. Ця традю.1Jі1йна 
жорстокість проявляється :в теперішній війні. Тридцять 
і .J.екілька років боротьби з японським О'Купанто·м закрі= 
пч,1и в корейців жорстокість і облудність, що практико
вано в час важкої неволі й тоді вважа.1ося це че:--нотами в 

поступованні 1~у.проти ворога. Але ці самі іПрикмети про
яв"1яються і сьогодні не з меншою .силою ·су~проти себе 
с;з.мих. 

Хоч сьогодні вулицями прохо1дяться ~вже разом чоло
чіки й жінки, то все таки етарий ще кореєць, стрінувши 
)J(jн~y на вv.rrиці, знижує ·скромно очі вдолину, я1к це нака
зував давній звичай. 

З давніх часів корейці визнавали буддаїзм з 1кvльт·о.м 
ШСlм:анізму та JІемонізму. Попавши п.ід си.11ьніший культур
ний :вплив Китаю, перебра.11и за офіційне 1ві"оування конфу
Уtіяніз1м. Наопоа,вді ніяка релkія не має великого вплИ8J' 
на дvховkтh корейців; вони ставлятЬІся байдуже взагаJІі 
:ia ое.:ттігій та тонуть :v заба6оні та ~безлічі різних пепе.да8-
нених f'итvалІ:Jних звичаях. 

Місійна nш~тrя христия:нсмшх м~kіонарів натрап.ляє на 
nеликі ТТ1Vлнощі, 60 .J(ODeйui, хоч і 1вірять у "rона.лі'м" -
вололаоя неба, але за 'Винятком ·віри в поизначення і стоаху 
пеnед лvхами, в ніщо більше не ·ві:оять. Віра в прИ:значення 
в Кооеі така .сильна. що її дотепер- ніщо не -було всилі зни
іІІИти. 0::-ноююю поавдою для кожно.го ,корейnя - це 
.:теrенпа шю бабvню при веоетені "Ма ко гальм~". яка на 
~nазо~к гr~еньких ~папок поя.ле нит·юу життя кожної люпини. 
Ж·олна люл:~-r"На не В·силі змінити того, що в книві життя 
ЇJ" н::~nиrано. В тім сенсі ,загально \поширена ·В Кореї леrенда: 
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Один молодець 6ув такий вбогий, що навіть не мав 
защо купити ·собі жінки, щоб зажити повним життям лю
л.ини. В розпуці пішов 1він на самоту в ·гори і там так довго 
щиро моаив::я, доки йо1:\1У не з'нвилася сама Ма.когальмі. 
Вислухавши безпереривних молитов нещасливо1го і зроз
паченого молодця, наказала йому піти -nри милі 1від місця 
його моли~ви, 60 там у ~селі саме народилась для нього жін
ю1. Маючи тоді вже двадцять років, не міг цей молодець 
3розуміти, я,к новонароджена дівчина .може стати його 

дружиною, бо в такому випадку мусів би чекати принаймні 
ще з десять років. А.ле призначення - призначенням! 

Розпука молодця не уступила, я ще бідьше зростала. 
Ніччю закрався він до дому новонародженої дівчини і 
встромивши ніж дитині у гру~ди, сам пішо:в у гори і став 
пустельником. Блу.каючи .по 1горах упродовж 20 років, 
стрінув він одно1го разу старшу Ж·інку, ·яка була теж ще 
г1еза:мужня, отже нагода, з якої не міг не скористати 1пус
тельни.к. Звінча,вшись ·з нею, побачив одно·го разу на гру
дях с·воєї дружини близну з давної рани. Жінка розповіла 
цілу свою і1сторію, яку знала нід своєї мами, а саме, що :в 
день її народин до хати закрався я·кийсь волоцюга, .який 
·пробив її ножем. Отже - мо.чодець не минув ·свого при
значення. 

Наука Христа вчить, що за свої ~вчинки людина відпо
відальна і вона може ни1ми керувати, а не її призначення. 
Том\' саме праця християнських місіонарі1в в Кореї досить 
утруднена, бо для неї нема зрозуміння в 11<орейців. 

Нагі гори Кореї повні могил. Найкращі мkця зай
:мають по:мерші, але не тому, щоб корейці шану1вали своіх 
померших. Ні, вони радше їх 6оять·ся, ніж шанують чи 
.чюблять. Вони вірять, що мерці можуть мститися, а особ
ливо мститиея за погане міюце пі1д могилу, чи .за ло-га.не 
су.сідство :з іншим небіщико'М. Корейці вірять, що такий 
невдоволений небtіщик зсилає 'хвороби чи взаталі нещастя 
1на родину. З такою ~морокою з небіщиками не ле1г.ко жити 
корейцям, але в тій :вірі втри1мують їх жреці-ша:мани, Я•Кі 
.з цього ·користають. Не диво отже, що най.кращі місця 
в Кореї - це цвинтарища. Стосуєетьс·я це, m< до гір, так 
і до ·приватних ~городів чи парк·ів. 
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Християнська решпя прийшла до Кореї з Китаю, а 
dапровадив її таки кореєць Сен-Хуні, який приня.в хри1с
тиянство в Пекіні 1784 р. Ви,мо1га .залишити ·культ батьків, 
який глибоко вкорінений в Кореї, не оприяла поширенні 
християнст:ва, а навпаки; християн почали переслідувати. 
Та все таки, коли 1795 р. прибув до Кореї перший місіонар, 
по національности .китаєць, Тай-Ю, в той вже час у Кореї 
було близько 4.000 християн-католикі>В. За1вдяки його мі
r.ійній ~праці число християн сильно .зросло. Коли по 10-ти 
роках його місійної працd він упав жертвою· 13бивства, 
католиків начи1слювано вже близь1ко на 1 О.ООО. Зпочатку 
ПСJ1е'СЛідуВаННЯ ХрИ'СТИЯ'Н 1МаЛО ВІИ'ПаДfКОВИЙ характер, І 
щойно з р. 1801-им датуєть~ся систематичне переслідування. 

По смерті місіонаря Тай-Ю через 30 років не б~·ло ь 
Кореї жодних 1мkіонарів. Пізніші місіонарі-чужинці, як\ 
прибули в 1836 р. теж nадали жертвою :вбивств. Так само 
замордовано першого корейсь1<ого мkіонаr~я Андрея Ю·м, 
у рік по його повороті а чужини до Кореї. Зі смертю Чуль 
Тсуна 1864 р. пrипинилася пр1яма лінія династії Лd. а царем 
проголошено малолітнього Лі-Хі, в якого імені Кореєю 
правив як реrент його бать·ко Тай-Вень-Гун. До влади тоді 
прийшла наптія наста1влена вороже до всього чужозем

ного. Хвиля пепеслідувань християн не в.гавала, а ще біль
ше поси.11Илаrя. В 1866 р. страчено епи1скоnа Берніє і всіх 
~лісіонапів, які з ним прибули. Франція відрядила тоді була 
тои кораблі з десантним військом, щоб по·карати винуват
ців стщ1ти христи1янських священиків, але експедиція за
·кінчила rя невдачно. а це саме ще бі.'Іьше підсилюю пеnе1слі
д\'Р::~нJн1 Х'lИстиян. Щойно в 1880 р. 1<орейська династія за
f'Сіnанп'вз.:та nе.ліr,ійну свободу. В 1925 р. Папа Пі.й ХІ про
го.1оrив блаженими 76 корейських мучениІКів. Сьогодні ' 
,,,-ожна <."гоін~·ти багато християн-І}{орейці·в, які можуть ло
~-В~Ртитися пnедІКами-мучени.ками. У цілій Кореї нарахо
·вують тєшер блw.зь'КО 700 тисяч християн, з чого більше як 
половина пnотестантів. Понад 200.000 католиків жило .в 
Пjвденній Кореї. Католиць1ка церква мала там останньо 
двох апостольських вікаріїв ( е:nиснопів) і трьох аттостоль
ських префе:кті1в. Католиць.ка церква лровадила в Кореї 

·u.·iarнi початкові та середні школи, заведення дл.я діте1й:, 

.l.ОМИ для старців, шпиталі й інше. 
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Мистецтво в Кореї розвинене досить висо·ко. Славна 
святиня в Кіото ( сто.1иця Яо1нії від 710 р. до 1858 р.) була 
декорована 1корейцями. Славна порце.1яна Сатсума похо
дил.а від корейсь·ких ремkників. Так.само відомий з краси 
корейський виріб .тожок чи взаrа"'Іі накриття до столу, як 
теж домашнього у:\іебаьовання. 



З СІРО1 ДАВНИНИ 

Ііод~бно, нк історія Я11онії та Китаю, чи врешті взагалі 
більшости ·країн Да.1екого Сходу, так і історія ~Кореї гу
биться в темряві міто:югії. Згідно з повір'ям корейців 
основопо.1ожником Кореї ·мав би бути богом. Він зійшов 
на з.емлю у формі повіву ·вітру і захопився 1кrжою дівчини, 
яку побачИ'в над водами потока. Недовго потім дівчина 
привела на світ сина Танrуна і цей "божий син" дав поча
ток корейському королівству. Близько 1.000 років забра.710 
Танrунові, щоб упорядкувати всі справи нового коро.11ів
ства. Ви·конавши цю велетенсь1ку роботу, ·він вернувся 
зповорото·м до неба. 

Як подає корейська мітолоrія, лочато,к к9рейської 
держави мав би датуватися з 2333 р. ~перед Христом - це 
приблизно ·В ті часи, ко.1и в Єгипті буду1вались славні піра
міди Хео,пса. Але з тих часів Корея не має ніяких історич
:-1их пам'яток, а ці.1а історія тих часів - це тільки мітоло
rія та усні передання. 

Дещо ·певніші дані з історії корейського цісар·ства -
ue вkтки про ·криваві міжусобиці та оборонні війни. В 
589 р. перед Христо:\1 напали на Корею китайці, але напад 
не був удачний. У цій боротьбі мали б брати участь 300.000 
жовнірів. Іlі1зніше китайці мали вислати мілЬJйонову армію, 
ш1е той похід теж не бу1в удачний, бо китайці в більшості 
мали бути озброєні тільки в прапори, барабани та сурми. 

Десь на переломі 4 і 3 ст. започаткувалася ,перша ко
рейська цkарсь:ка династія. На території теперішньої Кореї 
жило ба:rато різних племен до того часу, які воюва.ш зі 
собою, а об'єднання всіх ІПлемен в один нарід - це був 
дуже довгий і складний процес -- наступи.в приблизно в 
т:Jму часі, .коли китайці мурували 1свій славний оборонний 
мур. З одного боку громадянські війни, а вслід за тим 
занепад ~внутрішньої ·від1порної сили, з другого ж знову 
боку багатства Кореї завжди притягали до .себе увагу 
сильніших сусідів. Китай, що був тоді вже імперією, нераз 
'Вмішувався у внутрішні справи Кореї, вважаючи її до 
певної міри с·воєю про:вінцією. Ко.рейці запросили на свій 
престіл Сіллу, який уклав договір приязні з сусідним Ки-
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тиєм і одночасно відкрив широко браму д.1я китайської 
е1\ономічної та культурної еюспанзії в Кореї. 

В 1231 Р- на Корею напали монголи під проводом 
Джінrkхана. Корейці довго та завзято боронилися перед 
монгольсь·кими ордами і врешті війна закінчилася угодово: 
1<~орейці не скап.іtІ'уJ1ювали, лише добровільно ~визнали 
зверхність Джінrісхана й приняли до себе його намісників. 
Монголи готовиJшся до нападу на Нrюнію, ЯІКа безперебій
но непокоїла Корею, і тому Джію-;ісхан заставив корейців 
будувати велику фльоту. Напад на Японію не вдався, мон
голи мусі.ш залишити Корею. 

В шіснадцято1му столітті нпонці пробували заняти 
[{о рею, а.1е корейцям при1йшли в допомогу китайці й напад 

відбито. Нова корейська династія започаткована була в 
1392 р. по Хр. і вона ·володіла Кореєю аж до 1895 р., 
зглядно до 1910 р. В міжчасі ще в XV 1ст. один раз були 
японці о·купували цілу Корею, але там вони довго не втри
малися. Щоб забезпечитися з бо·ку Японії, Корея піддала
сн під протекторат Китаю, Я·КИЙ мав її боронити перед 
ворогами. Але цей китайський протекторат був тільки 
нс1мінальним та корейці жили своЇ'М власним д,ержавним 
життям. 

;у ~ 871 р. надбережна 1с~ ;.-:сйсLха арти.1ср.іи обстріляла 

ю1ерикансь.кі кораблі, що вступили ,в територіяльні в-оди 
Кореї. У відп.1ату американська морська ~піхота •перевела 
пацифікаційну акцію на побережжях Кореї, але Америка 
11е закріплювала та~.t ЗJ собою нія·ких корейських терито
рій чи осо6.1ивих впливів. 

:Корейці, як і інші азійсь:кі народи, жили відокремле
:~им життям від зовнішнього світу замкнені в собі, не 
впускаючи до себе чужинців. Від 1864 р., себто від дати, 
коли в імені малолітнього царя Лі-Хі, державою nравив 
його батько Тай-Вень-Гун, ізоляція Кореї від зовнішнього 
світу ще більше загострилася. Чужинці, як і чужинна ре
"1ігія (християнство) було ненавид,жене і гостро переслі
дуване. 

ПрийшО'вши до повних літ, Лі-Хі перебрав 1873 р. в 
~вої руки кермо держави. Ситуація внутрі країни З:\-1інила
ся, а вже три роки пізніше, бо 1876 р. Корею силою зму
шено, так само як і Китай та Японію, отворити свої кордо
ни для торгівлі та людей білої раси. Це дата, коли властиво 
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европейські держави "відкрили" Корею. Ал• під пол:ітич
'НИМ оглядо:м тільки Японія того самого рОІКу (1876) yi<J1a
.1a 3 Кореєю договір, силою якого Японія визнала Корею 
<.:амосrійною державою, а в заміну за це Корея відразу 
віДJ<риJІа для я!Понськоі торгівлі лорт Пусан, а в 1880 р. 
-- Генсан. Для послаблення я•понського впливу в Кореї 
пекінський уряд доручив Кореї скласти до-говори з евро
nеЙІськими державами. Та все таки, хоч Японія мала вели
кий вплив на Корею, особливо в пі·вденній її частині, де 
енерrійно діяла велика кількість японсь'Ких представни·ків9 
проте з ~політичного бо•ку перевага завжди була за Китаєм. 
Китайс~ий предсrrавник у Сеулі завжди ·мав великий 
вп~1ив і перед ни.м поступались і представники чужоземних 
держав, акредито·вані при ·корейському уряді. Диплома
н1чний корпус в Сеул.і складали тоді: міністер-резидент 
ЗДА, російський довіреІНик, англійський і ніrмецький 'Кон
сулі і врешті французький комісар. При корейсь•кому ціса-. 
pj були також дорадники-чужинці: з почат.ку німець фон 
Мемендорф, потім три амери1канці. 

Як давніше в Кореї перехрещувалися інтереси Японії 
та Китаю, та.к уже в ХІХ ст. виступає ще один партнер ~ 
Росія, яка під ту ~пору довела свої підбої аж до берегів 
Японського моря. Вже в 1880 р. вперше проегягла руку 
по Корею. Якийсь Безобразов хоті'В Корею господарсь·ко 
підбити для Росії. Тоді РоІСія навіть отримала певні конце
сії на ріці Ялу. Коли імперіялізм европейських держав що
раз більше загрожував Східній Азії, Корея рад-не-рад ще 
більше узалежнюва.1а себе від Китаю. Ослаблений Китай 
.п:.~ мі.г захи·стити чи взагалі стати в обороні свого давнього 
Басаля. Тодішній керівник китайської за'Кордонної полі
таки мандарин Лі-Хуан-Ян обмежився тільки до поради 
!<орейському королеві Хію: "отрутою невтрал'Їзувати діян
ня отрути і протиставити ворогів один одному". Але ця 
порада, зрештою не нова, ("діли й пануй") не принесла 
Кореї .користи. 

У травні 1882 р. перші склали до•говір ЗДА, далі Ан
г.:1 ія, Німеччина, Франція і нарешті в 1886 р. - Росія. 
Згідно цих договорів, без згадки в них про залежність Ко
rеї від Китаю, корейці відкрили для зовнішньої торгівлі 
три .порти і свою rетолицю. 

До!'овори з чужинцями і впущення їх у країну обурили 
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всіх прихильни.ків старини на чол.і з Тей-Вень-Гуно.м.І В 
1882 р. ·я~понський а·мбасадор Хана1буса та його близk1<і 
мусіли зброєю прокладати собі шлях серед обуренрго 
натовпу і утекти в Чімельло англійським кора1блем. Коr,ей
ський уряд по·опішив скласти своє вибачення Японії. 1 Ви
нуватця .зако.1оту Тай-Вень-Гуна інтернува"1и до 1884 р. 
в Китаю. Натомість в 1884 р. ІПоплечники я1пон:ців 1під про
·водо1м Кюм-Ок-.Кюна счинили за.колот і впродовж ·сі~мох 
днів володіли столицею Сеулом. Ворожо наставлене ~проти 

японців сеульське населення .зро6ил·о проти-повстання і 
вагнало заколотни·ків, а разом з ними і японців. Кюм-Ок
Кюн уті·к до Японії і там поселився, а 1894 р. виїхав до 
lІ.Іанrгаю, де його ·вбив його ж земляк. 

Заляка1вши Китай ві.йною в 1885 р. Японія "визволила', 
l(орею від залежности цісарства синьог·о смока, визнаючи 
остаточно суверtнність Кореї, але одночасно піддаючи її 
під ·СВОЇ впливи. У той час :Корея стає тереном тихої, але 
завзятої і наJпруженої політичної та економічної боротьби. 
SІпонїі та Ро~сїі, як головними ~партнерами, хоч і Китай ще 
не зовсім ·вибув із гри і був ще 1по-важни1м партнером. Але 
Китай щораз більше уступав .зростаючій тоді в .мо·rучість 
Японії, яка пер.1а до війни з Китаєм, щоб повбутwся оста
точно хоч одного партнера й як найскорше усадовитися 
в Кореї ще перед закінченням ·будови транссиберийської 
залізниці, що отвирала для pockькoiro і•МІперіялі-зrм~у нові 
можливості в похо.ді на Схі~. Ця загроза для Японії була 
поважнішою, я.к знемощілий вже ТО'ді Китай. 

В липні 1894 р. почалися в південній Кореї повстання 
релkійної групи Тонr-Гак. На прохання са~мої Кореї уряд 
Китаю ви1слав на допомогу своє військо, повідомивши 
·:Іаперед 1про це Японію. Згідно з до·говором з 1885 р. Япо
нія скориста.11ась тим і ·почала що1далі більше надсилати 
до Кореї в-ійсь·кові сили ніби для охорони ЯІпонсь1юї мkїі, 
на що отримала прано договором з 1882 р . .після випадіку 
з її амбасадором )(;анабусою. Ця надсил·ка японrьких 
військ не 1при.пинились і після здавлення 1кореrйського пов
стання. ~Бачивши те, Китай теж не пере1ставав надси.'Іати 
сnої війсЬІка. Коли ~Китай відкинув пропозицію Японії, 
щоб зреформувати адміністрацію в Кореї, Японія 1 сер,пня 
1R94 р. виповіла війну Китаєві. Корея пр·ограла цю війну 
враз з Китаєм, 1по якого боці стала і це ста.110 початком 
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її Цілковитого поневолення. Японія таки окупувала Корею. 

В І 895 р. я1понці замордували жінку цісаря Кореї, а 
сам цісар 01минув тієї самої судь~би, скрившися в російській 
амбасаді. В той час Корея була вже стратила свою аристо
кратію, яха з'японізувалася, хоч самий цісарсь1кий дім 6ув 
твердою остоєю проти японі:зації і через це цісар і йо~о 
двір втішалися великою сим~патією і пошаною серед наро
ду. А що їх улюб.11ений цісар .знайшов пристановище й за
хист в амбаса~і російської і:мпер1ії, з я-кою корейці ·в'я,за.1и 
~свої -політичні надії, в.сі си1м1патії очевидно звернулися теж 
до Росії, як такої. 

Змагання Японії та Росії за владу над .Кореєю 1при6и
рзли на госrроті. В 1896 р. Японія запропонувала поділ 
Кореї на японський .і російський протекторати, межи якими 
''ордон мала творити 38-а паралеля, але Ро.сія відмовилася 
Еід того, ра,хуючи, що вона .сама проковтне цілу Корею. 
Так ·проблема 38-го рівнолежника не нова сьо1годні, а ві
йшла вже в історію. З військовим натиском в 1898 р. 
Рпсі.я виорендувала від .Китаю на 25 рохів незаме.рзлі пор
ти на Жовто'Му морю - Порт Артур і Дальній. В тім 
самім році ривалізуючі зі собою за політичні впливи в 
Кореї Японія та Росія у.клали до•говір, який виключав 
вмішування тих держав у внутрішні 1<орейські справи. 
Що.б присто·сувати-ся до цього договору, а одночасно 
:юбити свою ро1боту, Японія 1змінила супроти ~Кореї свою 
:1слітику й тактику й ·всю .свою увагу звернула на оволо
;:х.іння тією кr>аіною пі·д господарським 01глядом. 
- Бачучи назріваючий :ко.нфлі,кт 'Між Роаі1єю та Японією, 
Корея в 1904 р. 1прого·лосила свою невтральність на випа
.J.ОК війни. Та все таки З8-1ма паралеля була респе.ктована 
Ро1сією, хоч ще не .про1минуло 1 О .років, як .Ро1сія віднинуJІа 
проєкт Японії щодо поділу Кореї на тій же паралелі. Цар 
Микола 11 уповноважнив далекосхідне ·но,мандування росій
сь~киА ві,Аськ зачинати 'Війну, яющо японсьна флота пере
йде 38-у паралелю вздовж .за,х:ідньо-корейсьноrо п·о·береж
жя. Два д.ні пі~зніше я1понсь1<1а фльота з1бо'Мбардувала Порт 
Артур. 

У вис.ліді японсь~ко-російсьно·і ві1йни 1904-5 рр. миро
вим договором у Портсмуті Росія приневолена ~була ви·
знати інтере·си Японії в ,к.ореі, зобо·в'язуючи-ся одночасно 
не Іn'ручуватися ·в 1справи Кореї. Тоді теж Ро'с.ія иусіла вЩ-
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дати Японії ці два порти, вимушені від Китаю 1898 р.~ як 
теж південну частину острова Сахалін. Сама Корея, яку 
Японія вже в час війни окупувала, стала японськи'М про
те-кторатом. 

Хоч корейці знані були з своєї -миролюбности, това
рнсько-сти й гостинностн, то з другого боку були теж зна
ні як такі, що для всякої на·киненої собі силою влади вони 
небе·зпечні. Знали про це дуже добре я·понці, які в час пер
шої окупації зі ,страху перед корейцями дозволили tм мати 
в хаті тільки один кухонний ніж на три корейські ро.ztинн.! 

В 1906 р. вибухає \перше повстання корейців проти 
Японії. В 'Червні 1907 р. даремне 11<орейський .цісар апелював 
до 11. мінжародньої конференції в Газі. Ще того самого 
року розпущено на наказ Японії корейсь·ку армію. Коли 
і 910 ip. лід натиском останній корейський ~цісар зрі•кся пре
столу, Корея ввійшла 1як с.кладо-ва ча·стина Японііі, як її 

1rенерал-губернаторство. Генеральний губернатор і одно
·-1асно головнокомандувач мав nраво ви~авати закони та 

визначати суддів, а ві~овідальним був безпосереднь() 
перед ялонtсЬІКим цkарем. З 13 корейсь·ких провінцій ·В 
7-ох рядили японські губернатори. Корейська Центральна 
·Рада не мала нія1юго значення. Навіть у повітах і по селах, 
де за февдальноrо панування корейців було конечне само
управління, місця були ·обсаджені я1ттонця1ми. Японці поча
.1и в Кореї безкон-грольно rосподарити. Це безконтрольне 
господарювання тривало аж до її кіцµ~воі програної 1945 р. 



ПІД ОКУПАЦ1ЄЮ ЯПОНО 

У в~повідь на формальне 1при.лучення Кореї до Ялонїі, 
nроголошене 1910 р., корейці підняли знову повстання. Але 
при до.помозі кривавих розправ Японія здавила його, 
усталюючи в країні режим наснль·ства й терору. Корейську 
економіку підпорядковано яrюнськ~й еконо·міці і присто
совано її до ,пл1янів Японії. 

Н_е дивлячи·сь на внсону корейсь1ку кудьтуру, японці 
повели насильну японізацію Кореї. В школах заборонили 
вони вчити .п~о-корейськи, завели я~понсьюі школи, корей
ця~ дозволили вчитися тіль·ки до закінчення середньої 
школи, зам~кнули корейцям доступ до висо'Ких шкіл і т. п· 
Японське військо й поліція за.11или Корею. Адміністрація 
опинилася теж в японсь1<их руках. Як господарили японці 
а Кореї свідчить факт, що бюджет Кореї під яшонсь.кою 
окупацією передtбачав 1.5 мільйонів на шкільництво, а на 
в'язниці 26 мільйонів єн річно. 

Тавро японізації впало не тільки на шкільництво та на 
п~ре~міну назв 'Місцевостей, але воно дуже ві:дємно відбJІІ
лr1ся на проми1слі та гооподарс'Гві країни взагалі. 

По першій світовій війні ІGорейці захопилися були 
к"1ичами самовизначення народів, що ·їх проголосив аме
рикансь1<ий Президент Вилсон. На мировій 1конфер.енціі в 
Парижі амерюканці 1підпира.пи корейців, але Англі1я та 
Франція поставилася •вороже ·до са·мості~йности Кореї 
і залиши.1и 1ю.рейців під 1пануваннЯІм Я~поніі. Корея опини
.11ася в подібному ~положенні, як і · Україна. Кличі 
про самовизначення народів, в які повірили народи. були 
тільки :пропаrандивними трюками. Союз Народів, до якого 
звернулися корейсЬ'кі ~патріоти, не хотів навіть приняти на 
розгляд корейських петицій. Союз Народів не звертав 
уваги на ці ·петиції так само, як не звертав уваги й на укра
їнські петиції_ В січні І 919 ip. 1проголошено незалежність 
Kopej j створено в Шанrгаі екзJ!ль.ний уряд у проводі з 
теперіumім президентом 1південно-кореАсьосоj ~опубпіки 
.11-р Сннт:маном Рі. ЕкзипьниА корейський ypu приняв 
:tемократичні засади 'Володіння. 

К>00 і Сингмаи Рі - це два визначні корейські націона
..л!стичи~ .:1.і-ячі, що у~е сво.в життя бо.ролиоя за нацJонапьку 
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корейську державу. Вже в 1899 р., себто на 22-,му році сво
го життя, вбивши японського старшину, Кім Коо звернув 
на себе увагу корейсько.го народу. Той старшина був при
четний до вбивства юорейської цісаревої, а Кім Коо не 
"-іавагався п.ри вбитім ним старшині оставити записку зі 
своі~м прізвищем, адресою і мотивами вбивства. Майже 
rпо дворічні1м 1побутті ·В ·в'язниці Юм утікає у перебранн1 
буддійського .священика в 1901 р. В 1917 р. починає на
ново свою терористичну дія~ьність; переніошися на терен 
Інпаю. Опісля зорганівував він 6омбо·вий атентат на япон
ськото мініс. закордонних справ. В атентаті згинув ·Один 
японський генерал, .пора.нено одного адмірала, а ·самому 
міністрові Шіrемітсу бо1мба відорвала ногу. Та подія зро
била з 1Юма Коа корейського героя, .яюого вплив ще біль
ше скр~пився через його подруження з дочкою другого 
корейського ~героя Ен Чунr-кюін, як ... ий 'був вбив першого 
конституційноr~о прем'єра Японії, князя Іто. 

В 1935 р. проголошено програму організованого пі~
пі.льного руху спротиву і з тоІfо часу корейці прова:ZІ.ять 
вже організовано інтенсивну піщпільну акцію проти оку
панта. В 1942 р. створив він в Чункінrу т. З·В. тимчасовиА 
корейський уряд. Кім Коа впав жертвою вбивства з рук 
корейця в 1949 р. 

Сингман Рі 11оходить з давньої аристократичної ко
рейської родини (нар. 1876 р.). Серед корейської а.ри-сто
кратії панує непИ'саний зак·он, що діти ари~сто.кратії чолові
чого полу повинні стати ·вченими, а -вчені мають володіти 
~<раїною. Корейсь·ке 1пріввище Рі є У-Сунr-~ман (родина У
Снуr ... ман 6ула при кермі корейської держави майже впро
довж 300 рокі1в) і ця на:зва принята теж і в кита1йсь1<ій 
мові, натомkть в японській ~мо.ві та на·зва писана як Рі. Як 
багато інши.х корейців, Я'Кі жили або мали тісні зв'я·зни з 
Заходом, Рі змо~ернівува·в своє прізвище, під яки1м і сьо
годні знаний. 

Завдяки свому батькові дістав він до·бtру освіту в ни
тайсьюі.й мові ((До сьогоднішнього дня пише ·кл.ясичну ки
таАсьюу nоезію). Хоч він .мав гарні досягнення в науці не 
д·обн.вся вча~сніше більш впливо.воrо уряду в а~міністраціі 
Кореї. Під кінець ХІХ ст. Корея була ще вправді позірно 
самостНіною країною,· але ·під <:и"ьни·м ти·оком Росії та 
Японії. Зрозумівши тоді, що освіта й культура З~.хіл.ньоrо 
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сr,іту як теж знання европейських мов стане в при,годі в 
:.шй-б_v·тньо'му став він студентом уні•верситету в ~Сеулі, який 
nр·овадила ·методистська місія. Там він зЗІПізнався не тільки 
з західньою ·культу.рою і англійською мовою, але й з 
хрwстиянством і політичниrми науками" Побут у тому уні
версите11і мав на нього великий вплив. Він прилучився до. 
:-::еза.1ежнього К.11юбу, національної · організаціі\ яка 
дс..:магалася реформ і д~мократичного правління. його 
заходами ,поста·в вже в І 895 р. перший корейський щоден
нv.к, в якому гостро висту.пав лроти зростаючих впливів 
чужих держав (Росії та Японії) в Кореї та пере•стерігав 
своїх земляків пере.д загрозою з бо1ку тих держав. 

За участь в одній студентській демонстрації проти 
уряду його арештовано І 897 р. В часі слід·ства піддано 
fтго важки1м тортурам, а по шkтьох мkяцях слі~д:ства й 
Т('Іртур, засуджено його на до·с·мертну в'язницю. У в'язни
uі написав він книжку "Дух неза.1ежности" (T1he Spirit af 
!rde~endence), завднки .які·й став він духовим ~провідни
ком націона.~ьного руху в Кореї. В тому са1мо

~~"· часf стан він християнином-методистом. У час 
японсько-російської війни (І 904-5 рр.) на короткий час 
-:~рийшли до більшого вп"шву в Кореї націоналісти і це, 
як теж завдяки хаос.ові, який то'.д.і панував у Кореї, Рі 
опинився на во"1і. його вислано нк спеціяльного по.сла до 
А '1ерики. А.1е його місія в Америці не увінчаласІЯ успіхом, 
бо перемkши Росію, Японія дістала вільну руку від Амери
k ~І в Кореї з умовою, що Японія не мішатиметься д·о справ 
Фі.1іпін. 

Рі за"шшився в Америці і при·святився науковим сту
д1Н\f1 здобуваючи один по одному наукові ступні ·в 
гарваодс1жому університеті. Щоб осягнути тит'Ул до·кто
rа фі.1ософії, мусів він перебороти чима.1і труднощі, бо 
декан фі.110.софічно,го факультету не· визнавав його акаде
мічне підготов.1ення вистачаючим. Тоді він на 1свою обор0-
.ну таке писав про се·бе: "Побі·ч моєї матірної мови."., в 
якій я знаний, як добрий 'Писатель". знаю ще китайсь·ку 
.1ітепатуІ1'V, к.аясик~', Ї:"'1'орію, філософію і релігію. Японсь
;;а, <1Нг.1ійс1:-ка та францу~зь·ка 1мови теж на .мої1м канті :знан
нг. чужих мов." По цьому .1исті - його до1пущено захища
ти докторо.-:ку дисертацію. 

У 191 О ;"'. неrнув:я Рі до Кореї, але як урядник УМСА. 
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Побут йоrо в Кореї не належав до приємностей. бо на К'ОЖ· 
ному кроці слідила його тайна по.11ітична поліція. А сліди
.1и його не "ільки, як корейця - іНаціоналісти1чноrо діяча, 
але й як християнина. В 1912 р. земля під ногами йому 
~же горіла в Кореї, але з неї виді~статися міr тільки ·за до
·nомогою місіонарjв. Тоді він виїхав на шkть ·мkяців на 
Гавайські острови. Там, ІJІід впливом науки Конфуція пере
нявся пацифістичними ідеями і саме його 1постава мала 
великий вплив на т. зв. пасивну революцію, що ~проявила
ся в ІПротолошенні деклярації самостійности в 1919 .р. в 
( еулі й інших більших ~містах Кореї. Хоч в обороні декля
рації незалежности Кореї не впади сТІріли, Японія відповf
:~а ·масови1ми арештами корейських патріоrів (коло 200.000 
тоді арештовано) та екзекуціями (около 7000 вбито) 
Т. зв. ,па.сивна революція як теж і японські репресії ви1кли
І):али закордоном певні співчуття та симпатії. 

Провідники націона.11істичної Кореї, рятуючи себе пе
ред арештом чи навіть смертю, мусіли шукати схоронища 

в Китаю, де й зібралися в Шанrгаї. За голову Рі япоюці на• 
аожили нагороди 300.000, то все таки його перооачковано 
в до'Мовині д·о м~іжнародньої зони Шанr-гаю. Т1а:м в ново
зорганівованім корейсьJ<Іім екзильні:м уряді став він пер
шим президенто1м Кореї. 

Дальших двадцять років йо1го трудного життя п1ро
минуло на .поїздках до різних урядів, що могли б мати 
якийнебудь вплив чи відношення до незалежно.сти Ко.реї, 
п_ередаючи ім різні меморіяли ТІа заяви, бере участь в .між
чародніх конференціях, до:магаючися там ви.знання само
оетійности Кореї. Рі був надалі сторонником пасивного 
.снротиву у той час, коли інші :корейсь·кі патріоти й політи
ки ·схилялися радше до збройної боротьби .. Перебуваючи 
в Женеві (Швайщuрія), де саме радила Ліrа Націй, Рі оже
нився з австрійкою Францішкою Даннер. Вона, як прак
тична нім'Киня, нераз латала надщерблені фінанси корей
ського політика. 

У 1939 р. Рі враз зі С'Воєю дружиною повертається до 
ЗЛ.А, де ді€ як поед:ставник корейського ·прові.зоричного 
уряду і .провідник все.го корейського t'yxy в ЗДА. По 
програній Японії в другій світовій війні Рі вертається 
ло Cev.1y енту~зіястично ~итаний корейськими патріота:ми. 
Кирейські ко~муністи відразу попавилися вороже до нього. 
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Вони висунули закид, що Синrман Рі став вже сам чужин
цем, .перебуваючи впродоQВЖ 35 років на чужині, а до того 
жонатий на чужинці. У час повороту Рі до Кореї американ
ська ОК)'ІПаційна влада в Кореї м_ала зареєстрованих вже 
в себе 205 'Політичних корейських партій. Очевидна річ 
5агато з них були 1rrро-комуністично й про-російсІА<осо на-
ста·1JЛення. · 

Кожна спроба спротиву хорейців дkтавала рішучу А 
брута~1ьну ві.lt)Повідь Я'Понців, які всякі самостійницькі тен
•енцїї нищили в зарод1ку й жорстоко переслі:дувалн. При 
одній такій спробі японці вирізали безпощадно 50.000 
:корейців. Тому багато корейців емі·rрувало чи то на тери
торію Росії чи д-о Манджуtрії. В МаJ\l1ЖурП жило приблиз
но na мільйони корейських емігрантів" Ко"1и Японія· заня
JІа і Ман.п.журію, корейські емігранти •Перейшли частина до 
Китаю, дpyina частина вступила до тодішних ІПІЇдnільних 
комуністичних організацій. За час своєї боротьби з ЯІПОН
цямн 11онн набули вправи в боротьбі й сьогодні зарахо
вуються до Аайкраще вправлених ·партизані'В у світі. У 
Вfісліді того сьогодні корейці творять яд~ро 'Комуністичної 
армії в Манджу~рії і іх МосК'Ва перекидає· до бою з амери
канцями в Кореї. 

На окрему згадку заслуговує роля Кореї в плямах 
~осії. Втікаючи перед японця-ми велиК'і маси корейсЬІКНх 
еміrрантів опинилися на території Росіі" По Пе.ршіrА Світо
а~й в~йні, коли Японія ·криваво з.давила повстання корей
ців, норей~еьюі еМІігранти далися взяти ка москО'ВСьку rrро
пзtанду, яка обіцювала ·J<Іожній нації свободу, проповіду
зала братерство народі·в у.сього світу і т. п. ("юлоть до 
отдєленtє"! Корейці пішли були до совєтських військових 
загонів оо Далекому Сході й помогли большевнхам в знач
чій мірі зліквідувати військові формац~іі біJІих ·МООкалів, 
що хотіли відб}'Ідовувати російсь~у монархію. Не без 
участи корейців Москва зліквідувала і влучила в склад 
московської імперії і Зелену Украіну, ЯІКа теж в той час 
п1:юго;юсила свое право на самоуправу. 

По закінченні Першої Світової sіАни, здавало-ся, що 
проб.1ема Кореї остаточно і назавжди розв'язана, а <:уд.ьба 
ttорейців припечатана. Японія твердо стала. ногою в Азії, 
що стверджено договором ·з Вел. Британією. ·Бувши в час 
Першої Світової ві.йни срюзником захі:дніх де.ржав, ви-
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йшла з неї з новою добичю в формі мандат;в над частиною 
німецьких посілостей на Тихо1му океан~і, заняла Манджурію 
(1931 р.) і безпосередньо загрозила панованні Китаю в 
Азії. Це все віщбирало корейцям ціл:ковито .надію на те, 
що колись скінчиться ·панування Японії над Кореєю" Але 
корейські патріоти не склали ·зброї. Японізація Кореї йшла 
-скорим темпом, не зважаючи на чинний с:против корейців. · 
Найкращим доказо1м я1поні~за1UJії є те, що в 1939 р. в J(ореї 
було вже 650.000 японців ·в порівнанні до 171.000 японців 
в 1910 році. 

В Другій Світовій війні-, ·коли Японія ·с,тала 1по боці 
Нjмеч~чини та Італії, "1прусаки Далекого Сходу", як нази
вали я~понцdв, ·поне'Сли страшну поразку, .1погреба·вши під 
руіна~и Гіроші·ми всі на~ії на t,новий лад" в Азії. По 
блискучих осяг·ах в Перль Гарбор і в Сінга.поре, по опано
ванні океанFв і май1же в безпо1середні'Й загрозі Сиднею і 
Сан Франціско, насту.пив час сту.пневоrо відвороту японців 
на 1всіх фронтах, а атомова бом1ба, скин-ена на Проші.му, 
принесла зі ,собою безумовну капіту.дяціJО Японії. В тім 
самім моменті зродилася наново проблема Кореї і з часом 
виростала до питання, що 1сталося. ще ОІZІ.НИМ пунктом с~по

~ів і бор(lтьби в .лоні недавню: воєнних союзникі1в. З капі
туляц~єю Японії Корея 1була звільнена, а 7-го вересня 1945 
ро-ку на південному узбережжі Кореї висадовилися ам·ери
канські ·військ·ові частини, які згодом стрінулися на 38-і•й 
паралелі зі со·вє"ськими "визволитетrм.и". Дво:подJіл Кореї 
ста1в доконани·м фактом і джерелом тра.гедії братовбивчої 
війни, яка розгорілася на добре в червні 1950 року. 
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У КРУТІЖІ ЧУЖИХ СИЛ 

Ще в часі тривання Другої ~Світової війни на конфе
ренції в Каїра (1943 р.) ЗДА, Великобританія і Китай 
устійнили, що rКорея ОТ1римає незалежність "у відповідний 
час". В цій конференції СССР, який з6ерігав ще 1мир з 
Японією, хоч у ~війні проти неї стояли тодішні 1совєт-сь~кі 
-союзники, участи не брав. У1мови до·говору в Каїра СССР 
приняв щойно в 1945 р. на конференції в Потсдамі. На цій 
конференції рооіяни звернулися за ам1ерикансь•кою помічю 
на Кореї. Америка відкинула цю про1позицію, передбачаю
чи тоді інвазію з чотирьох головниJС наЙІбільш на ~південь 
зисунено.го острова Японії Кіушу :Й заанrажовання 
там всіх своїх сил, які мала до диспозиції. Коли 
Нпонія по1просила мира, а1мериrканський уряд ви.знав мож
JІивим вислати збройні сили на Корею. На1каз, що окре·с.1ю
-зав, де й 1юму ~мають піддати1ся японські війська, перед
бачав ти~мча1с·ову лінію на Кореї. ТИJМ'часом наприкінці воєн
!іИХ операцій СССР неопо1ді·вано вступив до ·війни проти 
Японії. В кілька днів потім Японія акап~тулювала і 1поді1і 
так швидко покотилися, що не було часу 'Вже окремо 
договорювати.ся ,про незалежність Кореї. 

Конференція в Ялті 1привнала, що Корею оку~пувати
·Уvть ЗДА в південній її частині і СССР в rпівнічні1й частині. 
Американські ·відділи виnрузилися на південних берегах 
Кореї 7 ·вересня 1945 р., а натомість соВЕтські війська оrпа
вувавши Манджурію, вмашерували до північної Кореї. Обі 
армії стрінули1ся на 38-ій ІПаралелі, а що окупація була 
пере.дбачена на 1<О~роткий час, 38-ма ·паралеля ~стала тим
часовиrм кордоном окупацій. Можливо тому, що історія 
38-оі ,пара.пе.7Іі мусіла бути ЗІНана р·осія1нам, Сталін ·без З·а
стережень погодився на демаркаційну лінію на 38-ій пара
лелі. 

На ·конфе~ренції міністрів зак·ордонних ~прав ЗДА, 
Велико-британії і ОССР в грудні 1945 р" в Москві згідно 
порішено, що Корея мусить стати саІМостійною держа1вою 
з демократичною· формою правління. Це мало ~переводи
тися .ступнево в життя, ·а для ро.зро6~енJіія докладнішого 
n.1яну ·створено мішану ко.мkію окупаційних мастей в 
ІІореі - а,мериканської та совєтської. Мішана американсь-

37 



t<J-COBЄTCM\a КОМІСІЯ ма.1а прИТЯІГТИ до співпраці корей
ських політичних діячів. Така комkія ма.11а опрацю·вати 
проЄ'кт для створення самостійної корейськ·ої держави, а 
1 имчасове упра1вління впродовж ·п'яти років 1мали б ви.ко
нувати ЗдА, Великобританія, Китай і СССР. 

Але ~проблема Кореї стала предметом розгри між ЗДА 
і СССР. При чім на заході розуміли, що у творенні такого 
уряду пови~нні взяти участь всі демо1кратичні партії краї
ни, -совєти нато·мість визнали, що єдині "демократи" - це 
комуністи. Конференція в Сеулі в 1946 р. не дала ніяких 
вислідів. Не принесла порозуміння ані в сІПр1аві виміни си
рівців між обома частинами Кореї, ані в с11раві взаємного 
:tоповнювання себе сереДІНиками харчування, аІНі в с11раві 
взлюти, ані врешті в с·праві •поштової комунікації. З цьоrо 
часу МосІ<'ва почала перетворювати Північ.ну Корею на 
свого сателіта, 1відтявши її герметично від Південної Кореї. 

Другий етап переговорів в справі Кореї - це час від 
20 березня до 6-го травня 1946 р. Він теж з вини Москви 
не дав ніяких вислідів. Справа утворення прові3оричного 
карейського уряду застрягла на мер-гвій т<>чці. Переговори 
t1r)збилися головно на питанні, чи в тих ~nерего:ворах в 
справі майбутності Кореї мають брати участь, а опісля 
Jанятн евентуально становища в адміністрації країни ті 
корейські 111олітики, .які вис.казалися .проти постанов Мос
кс,вськоі конференції з 1945 р. Совєти рішуче тому спроти
в11~1исJ!, натомість 3ДА хот.іли притягнути тих політиків, 
як випробованих демократів. Переговори розбю1ися, а 
а~•ерика1нсЬІК'а делегація зовсім усуну.11а'Ся з комісії, не мir
'_jJИ .переламати опору совєтів. Командуючі обох окупацій
них зон rенерали Годже і Х~рестяков •почали шукати під· 
тримки у самих 1<Орейців, втя1гаючи їх у безпосередні пере-1 
rовори. Від цієї саме хвилини судьба Ко.реї почала форму
ватися в ;~вох окупаційних зонах однієї країни д.іяметраль
но різно. 

Совєти приступили негайно до бо."Іьшевизаrції країни, 
впроваджуючи·урЯІдження зrі~д:но з комуністичними росіА
':' ьхими взорами. Це все переводnь вони під плащиком 
у-сування mооських впливів і нищення ЯТІонських хоJІябо
rзнтів з часів японсь·кого пануванн~я. Зем.леВJІ·асників, що 
~тановиJІи близько 1 О ІВідсотків насе.1еиня і вважапися сим
т~атюкамн Японії, вив.11ащено. Ух зе:млю лереияв т. зв. Ha-
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р·)дJНій Комітет, який створила комуністична партія. Про
мисел країни, який в біл~шості був опанованwй комуніста
ми, передано до диспозицїі іншої ,комуністичної екс.пози
тури, а саме робітни~чим комітетам. У вну11рішнім п-олітич
нім життю провід переняла комуністична партія, а .пред
ставників інших партій зліквідовано. 

В короткому часі совєти поставили й узброіли силь
ну "народ~ню арм-ію" з 200.000 вояків з панцирною зброєю 
та літа-ками, все сов€тс1:~1кого ·виробу. Більше ·як 50 відсот
t:ів всего північно-корейсько·го імпорту з СССР впродовж 
1948-50 рр. становили машини й узброєн~ня. Економічний 
плян Північної Кореї на 1950 р. творив з СССР 77 ~відсотків 
всего північно-кореМсь·кого і1мпорту. 

Провідни.ко1м ско0мунізованої частини Кореї став май
же 11-1еписьменний Кі1м-Іль-Сунr, який в час китайсько-япон
ської війни керував корейськими відділами rпо боці китай
ських комуністів. Військовий вишкіл перейшов він у китай 
ських комуністів ·в Манджурії. Він .став провідником ко
рейської комуністичної парт.її та т. зв. Народнь·оrо Ко~мі-, 
тсту. його опорою є дві тисячі ~парашутистів, нких він 
·сам вишколював R 111овстанській школі в Хабаровську. 
його :правою рукою став Моо Чунr, теж ярий комуніст. 

Від ·1945 р. себто •від часу ·ок)'1пації Північної Кореї 
совєтами важко мати якінебудь офіційні дані про цю час
тину країни. Не дозволено там осkтися якИінебудь дипло
матичній місії чи то ЗДА, чи якої іншої західньої держави. 
Навіть комkіі ОН заборооено туди В<:Т.УП~ 

Політи·кою Півні1.1ноі Кореї керував СССР через свого 
амбасадора в цій країні Терентія Штикова, а вім стояв під 
наказами не тільки совєтсь·коrо міністерст~ва закордонних 
споав, але теж 1під на1казами совєтського далекосхідньоrо 
військового ,,юмЗІНдування. Під наказами знову ж Штикова 
стояли 4.000-5.000 совєтсЬJ<их е1rолертів в рільництві, про
мнс~'Іовості, адміністрації та військових справах. Всі вони 
- це старшини високої ранrи та до·віреники Кре.мля. 

Очевидна р.іч, що й американці теж не дармували в 
своїй оху:паціАнііі зоні. Вони репатріювали частину япон· 
ців, відкрили школи, завели :правосуддя. Але замкнення 
.n.остави е.лектричної енерrіі та промисJІових ~еирівців з 
Північної Кореї с.причинили У'JІЗдФк rоСІПодарсь1<оrо життя 
на теренах, якими адміністрували амернкаt1сЬІКі окуrпаціАні 
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в.11асті. Крім того 1по nри1буттю американських військ до 
Кореї, корейці очі,кували повної 1сво6оди. А1мерикан-ська 
'Політика початково О!перлася на адміністрації з часів япон
~ь'Кого панування, що відра1зу викликало невдоволення 

:місцевого населеІmя . 
. Коли на ,провідні .становища вибилися два донедавна 

політи•чні емkранти - д-р Синrман Рі і Юм Коо, знані 
зі своіх 1протикомуністичних переконань, цей факт змобі
лізував не тільки комунkтів, але й лівих взагалі і впх~нув 
·1х в обійми ~комуністів. Комуністи домагалися не тільки 
пере.брання 1влади, але й ус)71Нення американців 1з Кореї, 
з це гасло особливо знайшло дуже податливий грунт у 
Кореї. 

У1порядкування внутрішніх ·оправ у Кореї утруднює 
теж ІПартійне розбиrгя, яке вміло використовують КО'МУ
rністичні агітатори, поширюючи різні брехливі відомості, 
як теж викликаючи страйки в різних ·місцях американської 
окупації ·в ІКореї. 

Намагання об'єднати ~Корею віднов.лено 1в 1947 р. Тоді 
ще раз державний ·секретар ЗДА Маршал :запропонував 
створити мішану ·к0~мkію. Але й тим разо·м ·комісія скоро 
розпалася, не о·сягнувши нічого. Врешті справа Кореї опи
-нилася в ОН. Загальне Зібрання ОН ;запропонувало .під 
наглядом своєї комісії шеревести в ·Кореї вілЬІНі ·вибори. 
Со•вєти відмовилися впустити цю комісію До Північної 
Кореї, ~про~по~нуючи від ·себе відти.гнути окупаційні вій~ська 
як совєтські, так і американські. Тоді зібр·ання ОН порі
шило перевести такі ви.бори ·в самій Південній Кореї. 

Першого травня 1948 року російсько-~большевицькі 
агенти зформували уряд Народньо-Демократичної (Пів
чічної) Кореї з·і столицею в Пйонrя.нr, а цей уряд очолив 
відомий вже ~комуніст Кім-Іль-Сунr. 

В .половині ·серІПня того са;моrо ро·ку під "Контролею 
''І<Омісіі ОН обрано уряд для Демократичної (!Південної) 
Рє~публіки Кореї. Президенто~м 1з 1ка.ден:цією на ~чотири 
роки обрано д-ра Синrмана Рі, я·ко~му ·сьогодні вже 75 
років. В той час, коли большеви,ки в ПіВІНічній Кореї по
ставили з першоrо ж дня добре вишколену й о:Юроєну 
велику ар'Мію, в Південній Кореї .зорrанізо1вано .слабень·ко 
озбро~ну· ар.мію (96.000), яка мала виконувати тільки 
ФУІНкцП порядкової ІПоліціі. Отже її о.зброєння буо1;0 Я від-
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r~овідне до завдань: легка зброя, руш.ниці, кулемети та 
небагато ·старої американської артиJ1ерії. Панцирної зброї 
; .r~етунства там зовсі·м не було. 

Вже недовго 1по ·відтяг.ненні окупаційних військ (ЗДА 
відтнгну~1и свої війська в червні 1949 р., залишаючи на 
місці тільки небагато військових дорадників) корейські 
кому~ні·сти розкрИJІИ свої карти. На тимчасовім внутрішньо
корейські1м кордоні ·приходило часто до .кривавих сутичок, 
провокованих загонами .з Півні1чної !Кореї. Пі·вденну Корею 
засилувано ·большевиць~кою 1пропаrанди•вною літературою. 
На російсько-1совєтсь·ких кора6лях ·корейці з rп.івночі ви
саджува.1и невеликі десанти партизанів, які спричинювали 
неспокої й тим перешкоджували остато'Чно·му зорганізо
ванню 1південної ча•стини 1Кореї. 

Врешті коротко ~перед аrре·сією (в половині червня 
1950 р.) радіо зі столиці Швнічної Кореї отверто •проголо
шувало, що ціла ·Корея мусить 6ути об'єднана під одним 
уrялом (цебто комуністичним!). Аrресія ІПочалася ранком 
~5 червня 1950 р. Корейська в~йна, викли.кана м·осковсько
бальшевицьки1ми і.мперіялістичними заті.я~ми, стала почат
І<t)М Третьої Світової війни. Lсторія Кореї входить в нову 
свою фазу, а ~корейський нарід кує свою судьбу на побое
вищах корейських гір. 
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Я. ПОГО ЕПЬКИЙ І 
НОТАР, KOMJCIOHEP І ПОСЕРЕДНИК КУПІВЛІ 

ТА ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЯ 

Полагоджуємо справи новоприбулих, 
спроваджуємо рідних з Европи. 

582 Queen Stw W. - Toronto, Ont. 
Tel.: W А 7207 дома: W А 6328 

АРКА 
НАЙКРАЩА УКРАЇНСЬКА КНИГАРНЯ В ТОРОНТО 

п рода є всякі українсь~к·і й чужинецькі книжки, бро
шури , канцел ярійне прил аддя, всякі часописи й ІВИ
данн я , ~вишивки, різьби, альsбоми, ·касетки, )грамофон
нІі кружки з на·йкращих арій та компо·зицій найви
значніших українських співаків . Висилає на замовлен
ни д.о бібліотек і шоодино~ всі бажані кню~ки тощо . 

Адреса: 

,,АRКА" - 204 Bathurst St. - Toronto, Canada 

Telephone: PL 7061 



лому світі. 
НА СВІТ ЛЮЄ українсь1ке національно -державницьке 

питання. 

ВЧИТЬ І ПОЯСНЮЄ, як орrанізу,вати та якими шля
хами йти до відбудови українського націо
нально-державницького життя. 

' ПОМІЩУЄ статті найrвианачніших українських дер- · 
жа1вників і співробітників. J) 

ПОДАЄ найновіші ·ві с тки й ни .:11 ; но слід кує за кожним /} 
пrоявом З y J< j 2 Їн -: :. кО ·ГО громадського \ 
життя. 

ДЕРЖИТЬ посТfійний зв'язо1к 1з українськими радіо
висильнями в Канаді й Америці. 

:--~~~~~~~~~ 

ПЕРЕДПЛАТА В КАНАДІ ТІЛЬКИ $2.50 
В ІНШИХ КРАЇНАХ $3.00 ЗА РІК 

ДРУКАРНЯ 
ВИКОНЮЄ ~всякі друкарські роботи в однім або біль

ше кольорах, на час, фахово й дбайли1во по 

уміркованих цінах. 
ПРИЙМАЄ .замо•влення з провінцїі і викінчену роботу 

пересилає поштою. 

ЗВЕРТАЄ о,собливу увагу в друкованню афішів, лрос

:пектів, запрошень, новідоМJ1ень, програ 
мок, брошурок, білетів, книжок і т. п~ 

У всяких друнарських справах вдавайтесь до: 
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