.

.

•

.,

-..

'
.,• ·"'

•
"

1

..,. ... .

-

:,,

Ir

.*

.

__..

.

1 ,.•

.,

.-•-•

...

..

~

-

-- .

..di - - ~ - = . :

"'

...

:.:= ====---- :.::.

-- nn

-\,,

.

"Y'

.

'

-•

......:

.,

Dat.3:_•t!,.J_ fi

,.

;

;:,,,,_

,'\

('

.,,.

•

.........

.,.-~

...._...,_p-, .....,_

'

WWW •. WP-WP . . . . .

1__1_f_lj_

/0~
-- .... .,. . .
- ....

.. ..
~

1

O Pr&sidem.e d3 Comissão
de Selecção e Desclassillcação

:

~

'

.

DESCL.,\SS 1 Ft CADO

·~'

i

•,

• e

,,

'I

.•'

.'

'

'

.1,

i1 .. • •

'-

,· J1ANHA
· SUAVE_.
~ ~--·-

~

.,_
'

a..

. '

.

1

..

1,,

-A · COP EA.
_.,._ =

J

'

.. ...

..

.

1

•

.

••

,,

r, 1

...

L

.:t

--,

/ .. . .k ,. 1 ,,o
V

/

'

,
/'-/tv)-1

J
Xu

'/

"""-·•--- -1~
I

.

ALBERTO M. FRANCO NOGUEIRA
Segundo Secretário de Legação

/

A

C O R E A,

------------

o paiz da manhã suave.

-§-

Relatório regulamentar aaual,
referente a 1947

TO K Y O
Jun"'o '1 e lo '18

_ffl_X P LI C A_Ç_Ã_O __

Os nestinos nao tem sino propicies para a Corea.i
um paiz mal conhecirlo,mal ap~eciaao e mal compreenaido.Pouco se sabe,no mundo inteiro,das suas caracteristicas.Quasi
tudo se ignora sobre as condições de vida do seu povo .Nio é
talvez exagero afirmar que até á actualidade a Corea era apenas tida como uma colonia japonesa no continente asiatico.Hoje,difundiram-se um pouco mai ·s as •coisas coreanas".Mas apesar
de tudd> a Corea é ta.m somente um paiz onde americanos e russa
se degladiam.E no entanto a Corea merece melhor justiça.ocupa
uma posição geografica importante.Bum povo rico em icade,ern
cultura,em hist6ria,em individualida~e nacional.No seu solo
se reunem as tradições deixadas pelos letrados chineses,pelos guerreiros mongois,pelos imperadores manchus,pelos samurais japoneses,pelos comerciantes siberianos.i uma emcruzilha
da de imperios e civilizações.Desta circunstancia tem aovindo
para os coreanos alguns ben_eficios e bastantes desvantagens.
A sua situação geografica é,pode dizer-se,a sua maior e mais
crucial dificuldace-poroue é um mal sem remédio.
O objectivo deste relatorio é descrever alguns angulos da vida da Corea,dos seus problemas mais salientes,da
sua posição na politica geral do Extremo Oriente.t vastidão e
dificuldade do assunto junta-se a escassez de elementos de estudo.Estas duas razões,aliadas a muitas outras,nã.o permitem a
este trabalho o caracter do estuaB- interessante que poderia

2.

ser- mas apenas o ao esboço imperfeito e de~iciente que

é.

3.

CAPITULO PRIMEIRO
Dados

geograficos gerais ·

l.A Corea,geograficamente,é uma vasta e larga península
que do continente asiatico se nrojecta para o Oriente.Comp5em-na
cerca de 221.000 kms

2

rle territorio e 3.479 ilhas,simples rochedos

na sua quasi totalidade.A feição geral do paiz é montanhosa.Urna prin cipal cordilheira corre desde a fronteira manchu até á costa do extrêmo leste,separando o massiço em duas metades.A parte exposta ao norte

é acidentaàa;a faixa voltada ao sul possue extensos plainas e é por
vezes terreno fértil.Nesta zona se concentra,nor isso,uma maior densidade de população.O paiz é cortar!o por alguns rios.Os mais extensos Yalu e Tamen .t\an-nã_o excedem 500 e 3;,5 de comprimento e formam a fron teira com o continente.Os restantes não ultrapassam uma média. de 150
milhas,sendo apenas navegaveis num terço do seu curso.Nos seus vales
espraiam-se campos de arroz e pelas suas bacias hidrograficas espalham-se algumas florestas.Áparte isto, u terra

é constituida por colinas ro-

chosas e serranias, de formação vulcanica ou grani tica.E duma maneira
geral o paiz d! uma impresRio fe pobreza,~e aridez desolada,de acolhimento agressivo e duro.
2.Sob o ponto de vista climatico,a Corea é um intermedio transicional entre o clima continental da China e clima marítimo
do Japão.No entanto,pela sua marcada diferença entre as temperaturas
altas e as baixas, participa mais do primeiro ào que do segundo.No inv~r-no são frequentes 15° abaixo de zero.No verão,35º positivos são normalmente atingidos.Urna excesPiva uluviosida.de,muito irregular e acampa-

4.

nhada de mons5es,prejudica a agricultura e causa por vezes inundaç5es que são verdarleiros ~esastres nacionais.
3.As fronteiras politicas da Corea sao naturais e de facil determinação.No continente,confina com a China,ou antes com a
Manchuria, em toda a sua extensão. Apenas ao norte toca na extremidade da provincia russa de Vladivostok.Na sua orla maritima tem aleste o Mar do Japão e e.o sul o 'War Amarelo.Os estreitos de Chosen e de
Tsushima separam-na de Honshu,a maior ilha ntbponica,e de Kiushu,a.
ilha situada mais ao sul do arnuipelago japones.

/

5.
C~PITULO

SEQJ'lJNDO

Resumo histórico:
as origens.
1 . Atribue-se ao Visconde àe Chi a fundação do reino da Corea.
Emigra~o

àa

China para a península coreana com cinco mil dos seus

parti arios,estabele,c eu o paiz do Chao-hsien,nome primitivo por que
aauele reino foi conhecido na historia e que,literalmente,significa
o "territorio ia manhã fresca ou suaYe".No entanto,segundo as melhores fontes,parece que o Visconde re Chi é um personagem meramente mitológico.E as origens do estado e da nação coreana,como as de quasi
todos os paizes extremo-orientais , estam envoltas em mito

e

em misté-

rio.Traiição corrente ainia hoje na Corea faz datar a nacionalidane
do ano 1122 antes de Cristo.Mas a primeira feferencia autentica e
historica á area que seria a Corea remonta apenas ao tempo 4a dieastia Han(473-~21 a.c.).Nos livros de cronicas respeitantes aos Imperaiores chineses àaquela dinastia,e aue são documentos que a critica
aceita como fmiedignospescreve-se a península coreana como um territorio vizinho da China,viven ao em contacto com a civilisação desta ,
com a sua cultura,com as suas tradições.Este contacto,todavia,não
era directo.Realisava-se atravez do reino àe Yen,um dos muitos em que
a nação chinesa se encontrava então fragmentada.Foi assim que Chaohsien recebeu as primeiras influencias

àa

superior curtura china.De-

pois ia queda de Yen,rnuitos fugitivos procuraram asilo na Corea.E estes emigrados ehineses,absorvidos postermormente pela população nativa,contribuiram sem ouvi a para a TOrmação moral,intelectual e cultural õo Chao-hsien.

6.

2.Mas foram efemeros estes primeiros tempos
reana.Os Imperadores chinos exigiam

cie

de

inQependencia co-

Chao-hsien o reconhecimento

da

sua qualidade,ao menos nominal,de suzeranos.Reluctancia na aceitação de
tal estatuto,agravaàa por intrigas politicas,provocaram a invasão militar àa Corea por tropas chinesas tios imperadores Han.A peninsula foi
subJugada.O territorio foi àividiào em auatro provineias-Lolang,Lint'un,
Hsuan-tu e Chen-pan.Caàa uma era administrada por um governador norneaio
pelo Imperad.or chines e a este rlirectamente suborrlinado.
3.Apoz a 0ivisão
zona na região

QO

aa península em ouatro districtos,uma reouzi«a

nor~este foi-se pouco a pouco separando.Foi o terri-

tório de Kaokuli.Oeupaào des~e eras remotas por um povo originário le
Fuyu, ao sul à.o rio Sungari, na ~1anchuria,Kaokuli possuia uma organisação social diferente,já iois seculos antes da ad~ento

o Cristianismo.

Weimai era a designação por oue o seu povo era conheciio.Chu-meng,suposto filho io rei ie Fuyu,nirigiu-se para o sul e fundou o reino

de

Kaokuli no ano 37 A.C •• Chu-meng estabeleceu a sua capital em Kuo-nei-cheng e tomou para a sua família o nome de Kao,que era o primeiro caracter ideografico iesignativo do neme àa região.Os seus sucessores,expanàindo-se lentamente para o sul,governaram o territorio até ao ano àe
668 depois ie Cristo.Foi este,pode dizer-se,o nucleo central originário

.

ia moierna Corea como agregado com uma consciencia nacional distinta •

4.Kaokuli foi reino essencialmente guerreiro.os Imperaàores chineses não «eixaram àe,por vezes,solicitar a sua aliança,principalrnente contra os hunos.Os sucessores ne Chu-meng,contucio,procuravam antes mar,ear
a sua inà.epemiencia e a sua força por acções militares autonomas •.Foi assi
que,num momento liificil para os soberanos Üan,atacaram e ocuparam uma par

1.
te ia provincia de Hsuan-tu,nominalmente sob suzerania china e uma
das

quatro em que o embrionário Chao-hsien fora parcelaio.Semelhan-

te tactica 1le agressão e expansão foi pros~eguitia contra os Manchus.

Pouco bem sucediào deste lado,Kaokuli volveu a sua acção para o sul.
Durante o perioào ie confusão aa chamaàa Rebelião ~arbara na China,
conquistou mais uma província chinesa-a ie Lolang.E entrou pela primeira vez em contacto com a area em aue os japoneses já então se encontravam activos.DesQe o ano 14

A.e.

que os habitantes do vizinho

arouipelago niponico se misturavam nos negocios ia península coreana.Não ainia como um povo que buscasse expansão no continente asiatium
co.Mas simplesmente na aualiiaàe ie mais/reino menor entre os varios
em que a península se achava fragmentaâa.No entanto,o reino de Kaokuli marcava nitiiamente a sua supremacia política e militar.Joganio alternadamente com alianças

ee

outros reinos e evitando sempre um confli-

to aberto com o poderoso Imperio do Maio,conseguiu manter ourante séculos a hegemonia na peninsula coreana.
5.Foi no sec. VI que o Kaokuli at~iu as suas maiores proporções.
Ao norte o seu território confinava com a costa oriental,junto ao paralelo 42,até ao rio Tu-man.A oeste incluia toda a península

e Liao-tung.

Pelo sul a fronteira corria ao longo io rio Im-chi e nor este até a area io paralelo 37.No extremo marítimo da peninsula coreana entestava
com os reinos ie Hsin-lo,Pai-chi e Kaya,este ultimo sob controle japones.

,
6.Coincidinio com o ressurgimento iuma China unifica•a sob a ii~

nastia Sui e,subsequentemente da dinastia T'ang,proauziu-se na Corea
o levantamento,em pot.ier e em cultura,do reino de Hsin-lo,até então ije

8.

somenos importancia.No seu inicio sofrera sobretudo,pela sua posição geográfica,as inclemencias ios ataaues japomeses.Até ao sec.VI
pouca influencia recebera io Imperio io Meio,não obstante a legenda
referir a emigração àe muitos chineses para o seu territorio.Apesar ie
os classices confucianistas e taoistas e ios escritos bÚdicos terem siio introiuzidos no Kaokuli nos fins ~o sec.IV,só nois seculos mais tar-

•e

penetraram em Hsin-lo.E a partir ?e entã.o este reino aumentou em im-

portancia o bastante para se tornar,por volta

ao sec.VIII,o senhor

de

toia a peninsula coreana.
7.Com o a•vento ao trono

a dinastia chinesa T'ang,o reino

àe

Hsin-lo iniciou intimas relações com o Imperio do Meio.Era esse o seu
interesse:buscar um ponto de apoio contra o poderoso reino

@e

Kaokuli.

Era esse tambem o interesse ios ImperaQo~es T'ang:fortalecer Hsin-lo
o que bastasse para firmar um equilíbrio de poder entre este e o Kaokuli em to a a peninsula coreana.Mas nem por este facto a situação geral foi estabilisaia.In~isentes entre o Kaokuli e o Hsin-lo motivaram
a intervenção militar china a favor jo ultimo.Aquele aliou-se a Pai-chin,
o outro reino menor que ainàa subs:irtia.Repeliia

àe

inicio a invasão do

Imperio ,o Meio,esta triunfou ao cabo.Em 668 o reino ie Kaokuli àeixou
de

existir;a mesma sorte tivera Pai-chin em 665.Na orla maritima,Hsin-lo

àerrotava os japoneses-que retiraram ia Corea para só voltarem ·cerca

•e

mil anos mais taràe.E assim se firmou a unificaçã.o de toia a península.
Hsin-lo passou a confun ir-se com o proprio reino coreano,com •ominio
absoluto em toào o territorio.E em 687,com a capital em Pyeng-yang,era
estabelecido o Pricipa~o ia Corea-ou antew,o Principado ie Chao-hsien.
8.Durante iuzentos anos a historia •a Corea é{a historia

e

9.

Hsin-lo e dos seus progressos na absorção e aàaptação dos refinamentos
da cultura chinesa.Ao Japão não mostrou nem receio nem arrogancia.í
China sempre manisfestou o seu reconhecimento pelos benefivios iela
colhiios.E o

; OVO

coreano elevou a alto nivelo esplendor da sua pro-

pria civilisação.Relatorios <Je viajantes são unanimes em louvar o brilho ia vi•a intelectual e cultural coreana e o esplenior ia sua viva
material.E a capital,Pyeng-yang,foi então consitieraia um dos centros
mais notaveis corno expressão ~o pensamento

e

oo

nivel de viia io Ex-

tremo Oriente.
9.Mas iepois veiu o declínio.A aiministração foi negligencia.ia.Revoltas começaram a surgir um pouco por toia a parte.A prosperi•aie
foi diminuinio;o brilho ia vi,a material foi-se emoaciando;e o fulgor
ia civilisação coreana entrou a pouco e pouco no seu crepusculo.Como
comsequencia,a iinastia' da Core.a resignou o seu trono.E em 935 o chefe politico wang Kun funàava uma nova àinastia.Esta reinou até 1392.
Mas murante toêo esse longo perio~o a península não saiu do estado

ae

apagamento social e aviltamento politico.Tociavia,as mais amistosas
relações com a China nunca tieixaram de ser manticlas.Mas estas já não
eram tam provei_tosas para a Corea como anteriormente: o Imperio iio Meio
tambem atravessava grave crise.com efeito,a iinastia T'ang havia àesapareciào;e até ao estabelecimento àa dinastia Sung,cinco parti•os
politicos sisputaram aspereJnente o domínio •o paiz em dara guerra civil.Contuio,sem embargo do enfranuecimento ,a China pelas lutas intestinas,a Corea sempre reconheceu aos soberahos chins to~a a sua
superiori•a•e e corno que uma ouasi suzerania.

10.

CAPITULO TERCEIRO
Resumo histórico:
os tempos mor.ler-nos.
l.Os tempos modernos ia historia da Corea,a partir ~o sec.XIII,
iecorrem sob o signo ia conquista mongol.Data ~e 1212 o primeiro contacto entre um e outro povo.Avessos ao feitio e mentaliiaàe ios coreanos,os mongois nunca •isfrutaram na península grande simpatia.As
relações

li.e coreanos e mongoi s f oram pio ran c1 0 n a mec.1 1oa em nue o

prestigio ao velho reino ..:ie Chao-hsien c1.m1nuia e o .Po der ci as
na.e ct e ouro" a umentava.A partir a e meanos

viram ser 1n ev1 tav e .L o

1

f'l O

"ol"-

sec.XIII os coreanos

011, i n io rnon:::,ol. Não r oi já a

J.

i gura de leg en-

n.a Ci e Gengis Kan que chefiou a invasão.O granàe capitão morrera antes que lhe fosse possi vel tornar-se contra a peninsula.Mas um

ti.os

seus sucessores,Ogotai,lançou a expeàição que concluiria mais tarQe
pela aceitação ào poier mongol.~ste, • e resto,já se instalara tambem na China.E os coreanos resignaram-se a aceitar uma ingerencia
externa que lhes parecia ineluctavel: e. força mongol confunl!iia-se
agora com o Imperio do Meio e este era,apesar

de

tudo,um elemento

contra o qual parecia não valer a pena combater.Foi assim que os
principes coreanos a.cei tararn as circunstancias e sob a supermida•e
_china e mongol reinou at~ fins do s eculo XIV a v el ha j inastia que
fora fun r.iad.a por Wang Kun.
2. Com o c;1 eclinio da dinastia coreana ü e Wang Kun coinci diu o
tiesapareci rn ento da oinastia ch i no-mongol el e Yuan,sucessora da dinastia Sung. Traslada Qo o po ~ er na Chine, para os Mirn; s, tR,mbem na
península surgiu uma nova f 8.milia reinante: a, -'linastia Li, fun fl a c a

11.

por Li Sung -kyui.Este parece ter si~.o a mais iestace ca personalidade ie Chao-hsien naoueles tempos . Subiu ao trono em 1392.Como seu
primeiro a,cto, ele solieitou r:o Imperac: or Ming a confirmação e autorisação elo seu õireito , e gov ernar.A resposta

e Peking fo·i concebi-

em termos e.e perfeito confucianismo.Vale a pena transcre11e-la:
"Chao-hsien é uma pPouent=1. região no extremo oriental e
não está sob o 4iominio so Imperio ilo Meio , Que a Repartiçã,o os
Jtitos a informe oe que,uma vez aue o seu governo seja em conf~rmmia~e com a vontaee do Ceu e em harmonia com os corações
jos homens ,e jesie que nio crie embaraço nas nos ~as fronteiras,
pode o povo (de Chao-hsien) entrar e sair e o seu reino gosar
sle felicit1aGe.Mas nós não nos responsabilifiamos ou fazemos investigações- no assunto(a funàação ~a nova iinastia Li):
De acorio com esta resposta , molda~a nos preceitos da or•em de Con-

fu1:io,que examinaremos aiiante,Li Sung-kyui proclamou a ressurreição

ie Chao-hsien.O governo e a administração foram reorganisaaos.A peninsula foi repartiila em oito provincias, to~as submetiêlas á autoridao.e
central.Escolas foram estabelecieas;o exercito foi reforma•o e feforça.•o;e o povo coreano entrou fie novo num perioio fie rejuvenescimento
a ascenção.

3.Este lapso

•e

prosperi•a,e e paz eurou quasi iuz cntos anos.

Estencieu-se ao longo cios seculos XIV e XV.Mas em 159? a península.
foi subvertic1e, por um ru~e golpe:a invasão japonesa.Vimos(pag.8) que
os japoneses haviam retira o em 665.Regressaram mil anos mais tarie.
O seu retorno liga. se ao sonho japones

e

conoui sti:; da China. Conce-

pção se Hia;leyoshi, o granr!e shogun organi sa.oor jo Imperio '10 So1 Nascente, o plano consistia em avas~alar a Corea como testa ~e ponte á
penetração no Imperio ro beio.Desde 157? que ós nipÕes recomeçaram
o comercio com o extremo sul à.a península.Em 1590 principiaram negociações que,na ieeia japonesa,deviam conouzir á submissão àe Chao-

12.

-hsien.O sonho niponico consistia em governar to•o o Extremo Oriente,não •as ilhas ~o arauipelago,mas ~e Peking.Para tanto,parecia
iniiispensavel avassalar antes

•e

•e

mais os territorios ou paizes que

aualauer mo-o estives~em ligaios a Peking por auaisquer laços

•e

àepeniencia.A Corea foi tiàa como um primeiro passo inevitavel.E a

invasão ~eu-se em 1592.0s japoneses investiram a península até Pyeng-yang

e no seu ímpeto a re:si sjrnncia coreana foi

~

O:JJ 1nac' a. Mas fu-

tura ajuda prestaJ a pela China e o corte das linhas de comunicação
efectualia pela frota ~e Chao-hsien compelirarn-nos a negociar uma
trégua.Mais tar~e as hostilida~es foram reabertas.Mas a morte ie
Hiàeyoshi,alma •a luta,poz termo á guerra.Depois 1Je sete a.nos "1e

combates a Corea estava ile novo em paz,ma,s ciesol2.lila

e

~evastalia.

Relações pacificas com o Japão foram estabelecif.las graças aos boms
ofícios io àaimio

•e Tsushima.E neste pé

se mantiveram até ao se~u-

lo XIX(l894).
4.0rigens fragmentárias,lutas .:Jc rivais,rlominio '1a Chfuna,
invasão mongol, invasão japonesa-tais foram, até aaui, as -fases

thi

história ia Corea,juntamente com liois :perioàos intermitentes lie iiuzentos anos cada em aue tozou properiaia~e,indepen(jencia

e

prestigio.

O calvário coreano não está,,toiavia,f"1n•o.No primeiro auartel ,o se-

culo XVII ,á-se a invasão manchu.A tJinastia Ming tinha entraGio no seu
1eclinio:reinavam ainda em Peking os seus soberanos,mas em re•or,por
toia a China ao norte e 10 meio,o poeer efectivo estava em mãos
manchus.Estes, com vista ao ~ominio 11e Peking, nã.o poàiam consentir
no seu flanco a existencia ~uma Corea fiel aos monarcas Mings.Em
1627,auxiliados por trai~ores coreanos,invaeira.m Chao-hsien.O prin-

13.

cipe coreano In-cho solicitou ajuà.a ao ImperaJor Ming .Mas este não
àispunha lie forças bastantes e,e.lem •isso ,os manchus barravam toia.s
as vias ie acesso entre a China central e a peninsula.Debaixo ôe
circunstancias inevi tavei s, um acort'lo foi ii rmaio entre coreanos

e

man-

chus: as relações entre os iois povos foram reguladas nos termos confucianos

,e

irmã.o"mais velho" parp irmão •mais novo•.Já se sentia aue

os Imperaeores manchus,mesmo reini:tnào tte Mo.ken, estavam completamente
imbui•os alas ideias e sentimentos sinicos.Posteriormente,no entanto,
reinanc,o os Impera~ores lvtanchus já em Peking, nova invasão :ia Corea
se verificou. A Corea foi completamente oominati_a e conoui sta@.a. Mas a
pouco e pouco se foi reabilitan~o e recuperanjo.E insensivelmente,com
o ro•ar dos tempos,o seu estatuto pas~ou a ser aquele que era na época lios Mings:iniepeniencia

oe facto;submissão formal aos Imperaeo-

res Manchus,agora Impera~ores Chineses.Era auanto bastava para a felici~aie •o povo coreano na ~ltura.No fun•o,permanecia a península fiel
ao seu passaoo chines i/e cul tur~. e ci vili sação. Um escritor coreano
coevo iefinia a situação:
"As nossas ceremonias,as nossas alegrias,as nossas leis,
os nossos usos,os nossos vesti~os,a nossa literatura tem seguito os mo•elos chineses.As grandes relações brilham ios que se
emcontram em posição superior para os que se encontram em posição inferior,fazen~o ia graça ~os nossos costumes como aue uma
terra floriea.E assim os proprios chineses nos elogiam e nos
apreciam ,izencio:a Corea é uma peouena China."
Decorria o seculo XVII.A posição coreana,em face •a China e no concerto ias nações asiaticas,não sofreria alteração até ao sec.XIX.
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C!PITULO

'QUARIDO

Cultura e civi lisação .
l . Antes

àe

prosseguir e descrever a Corea comtempor13nea,parece

conveniente,para boa inteligencia eo que prece~e , examinar sumariamente
as bases intelectuai s, morais , filosofices e culturais em aue assentavam
a civilisação espiritual e material ia Corea. Sem isso não se po•erá
bem compreenjer o sentido real da iniepen ~encia ja Corea. Poraue , com
efeito , a impressão oue se colhe ea historia ~a Corea é equivoca. Fica✓

- se com a iteia ôe que se trata. eum paiz aue nunca gozou cie inr1epen• encia efecti va . Afigura-se sempre enfeuil3_io , em mêtior ou menor lati tu&ie ,

á China. Faltar-lhe-iam,portanto,irnHviduali(iacie

e

consciencia nacio-

nais . Ora não é assim . Ha que encarar o assunto ,entro'ª concepçio oriental ,as relações ios povos e oos estacas entre si . Na b~se iessa concepção está, uma cultura e uma filosofia. que foram os alicerces àa estrutura

ca Corea e que explicam o caracter confuso ja sua historia. Aqui

~
ha. que pôr fie la,J.o a ii!eie, oci&lental àa igua.lélaae .las naçoes
para a
substituir pela ijeia ~a família de nações . A lnz Jesta tuio se explica
e

esclarece . E ver-se- á, como a Corea é na veriatie um paiz tam rico em

autonomia como aualauer outro •os esta~os do Extremo Oriente.
2 . Para um enterni'imento total ea acçao poli ti e~. no Extremo Ori ente torna- se preciso eevotar alguma atenção ao pasP-a~o J o pensamento
confuciano . Este está na base àa coniucta social , ias atitu:: es •os governos e ~as relaç3es entre os paizes io extremo asiatico .
3.De acorjo com a teoria õe Confucio , o munio é uma só uniga•e ,
naturalrnent.e organis8,iio , com um jogo híerarofuico i.e relações aue as-
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cenie iesie o homem mais inferior at~ ao Ceu.Este é visto como fonte
e

origem 11e to as as coisas . Pune e re~ompensa e as suas oreems refle-

tem-se nos corações humanos.Corresponcie,aproxima:}amente,á nossa concepçio te ttnatureza•.Toaos os homens estam sujeitos á suprmma vontaie io Ceu.Mesmo um Impera;lor ôeve-se conformar com a sua vontalie;ie

contrario per•e o oireito

•e

governar sob o seu · mant1ato . O homem tem,

portanto,como funjamental •ever ,o ie se suboriinar á vontade deleste,
o tr.e se afeiçoar á harmonia, natural e por essa via atingir a felieijaie e a paz.Este c0nceito,oue lembra um pouco a harmonia preestabele-

cisa

ce Leibniz,sugere uma relação positiva e tefeni•a entre tofas as

coisas materiais.Para os confucianistasTexistem na socie•a•e cinco
especies ie relações:marido e mulher;pai e filho;mais velho e mais
novo;ie amigo para amigo ; finalrr.ente,~e sub~ito para soberano.Estas
relações consilileram-se ta.m permanentes e imut~veis como o Universo.
A paz

e a

orl1em existem automaticamente quanio

ca,ja,

in~i-v-iiluo se har-

monisa estrits,mente com o papel que tem a iesempenhar,na especie ie
relação que o confronta em ca~a caso.Nestes termos,o elemento primor•ia.l na teoria confuciana é a "ilesigualiaee" e a "suboriina.ção"

i1aào

que to~as as relações se estabelecem sempre ee inferior para superior.
Daqui a afirmação iluma hierarquia como que escrita na orõem natural
ias coisas : é uma estrutura escalonaà a em que toêos são simultaneamen-

te inferiores e superiores.Aquela • ~esigualja•e• não significa,no entanto, que o homem seja ijesigual na sua cap"tciuar;'e originaria. De facto,
a teoria confucianista mantem aue toe.o o homem, tiemocrati ,c amente , possui ao nascer iguais capacidaies.Mas afirma,por outro lailo,a existencia e a necessieat.ile euma AIT)i.,stocracia. Esta, contuao, é de base moral e
ileriva àuma igualiatie inicial iJe capaciélaee que teve uma ' e sigualliaàe
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subsequente no seu desenvolvimento.
4.0 Imperaeor é o vertce 10 sistema confuciano.Ele é orepresentante io Ceu na Terra.As suas relações com os seus subiitos
são semelhantes,por isso,ás oaqueles sois elementos.Para o Imperaior
tojos os homens constituem uma gran;"le familia;e assim as regras ie
coniucta entre pai e filho aplicam-se-lhe na sua atituie para com os
sa*s subjitos.Assim como o filho nio jeve atentar contra o pai,assim

o ~bcii to •eve acatar o Imperallior: a einastia no Trono é, por isso,
sagraia.Mas se o soberano não se confinar jentro ~uma sã conjucta
paternal,o •ireito

•e

rebelião é reconheciido.Doutrinalmente,o Impera-

,or é maiR um exemplo eu~ professor ~o aue um governante.Deve man~ar,não pela força,rnas pela virtufle e nobreza je sentimentos.
5. Já, se eeixa ver que a teoria confuciana é incompatível com
a guerra.um povo insubmis:::o ,eve ser conouista(]o pela exibição
cultura civica e virtuie

e

ee

não pela coacção.O pacifismo é um ios

pontos cardiais elo sistema.As relações internacionais foram,por
isso,comaniasas por ele.Caso curioso:na 4ioutrina confuciana a guerra
civil é mais acei tavel i.io que a guerra externa. Desfie que o soberano
não se restrinja ,entro iuma boa conjucta,a revolução era legitima.
Guerra a um outro povo,porem,era vista com ~epugnancia.As rinastias
chinesas genuinamente confucianistas evitaram sempre o exp1.msionismo.
6.Ji vimos que o munào era uma só uniiaàe.•Dentro •os quatros
mares"-escrevia Confucio-"toios os homens são irmãos~.Irmios,sim,mas
separaàos por diferenças abissais:as iiferemças que existem entre um

homem •culto• preparaclo a. submeter-se ao confucia.ni smo e um homem
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•inculto• incapaz ee o entender.Numa palavra,os homens •ivimiam-se
em àuas categorie,s :civilisatios e barbares.Os primeiros pociiam e tieviam
impor o seu •ominio smbre os segun,os-mas pel~ virtuje,exemplo,persuasio e nio pela força.E ~ssim como a Imperaior estava no cume io sistema
so-eial confuciano, assim a China,• estentora 1a. '"veriaie rn confuciana, era.
o paiz por excelencia no concerto ,as nações.Por outro lajo,,o mesmo moque o subilito lievia suboreina.r-se '"voluntariamente'" á vontaEJe eo Im-

tio

pera,;or,~e igual mo~o um paiz não con~uciano(barbaro)eevia submeteter-se
..,
á China..Mas o iominio iesta ievia ser exerci,o pela virtu~e e pela cul~

tura.Foi este,salvo raras excepçÕes,o principio norteado~ oas relações
internacionais •a China e •a sua política externa.
7.Sabento-se que a Corea. àesie muito ceio adoptou e absorveu os
principias do confucianismo,já parece facil entenier as relações existentes entre o Paiz ela -w.anhã Suave e o Imperio so Meio.Era., ~é! parte ia
Corea, uma àepenàencia voluntaria, ume, submissão simbol i~a, jeri vaia ia
profissão 10s mesmos

principies ie filosofia política.A Chmna,como" de-

tentora cios princípios classices •o confucianismo,exercia uma especie ie
magistratura morRl reconheciia e aceite sem esforço.Isto não traàuzia.,
portanto,aualquer àiminuiçio na soberania e iniepeniencia coreanas.
Era um paiz perfeitamente livre e autonomo:simplesmente,prestava homenagem ao que, segun,o os propi"ios coreanos, era. o maior e unico poder esç-;iritual e moral sobre a Terra.~ China,,e seu laôo,recolhia essa homenagem
mas não se atribuía qua.isquer à1ireitos êe interferencia na vicia interna
~a península.Este estado •e coisas nunca foi,ao oue pareee,muito bem en-

teniitio pelas nações ociilentais.rrma vez a Inglaterra protestou junto cie
Peking contra ati twies ,io governo coreano: poraue 8.tribuia á eorea o esta-
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tuto ile protectora•_o ou esta.10 vassalo.O üoverno ile Peking replicou
aue nada tinha com o assunto e oue a Corea era um estauo soberano
que àevia responsabilisar-se pelas suas acç5es.Era sincero na suaresposta o Governo

ee Peking.De resto,urna tal especie de relações nio se

limitava á. China e á Corea.Por razões geografica.s, foi talvez entre os
iois paizes que elas se apresent~ mais vincari2.Mas as mesmas relações
existiram entre a China,, o Ti bet, o Sião, a Bi rmania, etc.
8 .Se a filosofia po l ítica coreana era

oe

matriz confucianista,

a mesma origem tinham a sua cultura,a sua arte,a sua literatura,os seus

costumes.Numa palavra,,a sua civilisação.E se a Corea não a,tingiu o mesia China
alto nive]/,nem por isso êleixou õe marcar a sua posição entre as nações
•o Extremo Oriente.EsPa posição,justamenve,entrou em franco ieclinio
com fim wa teoria

àe

Confucio corno baseie relações entre os estaios

Asiaticos.Isso ~eu-se com a chegaaa ~as nações ocijentRis eo Oriente.

/
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ftAPITULO

QUINTO

A Corea contemporanea

l. ~oi um paire jesuita espanhol,Gregorio •e Cespe~es,o primeiro
europeu que teve contacto com a Corea.Chegou á península em 1593.Nela se iemorou apenas ano

e

meio.Em meaios •o seculn XVII alguns ho-

larnieses pe rcorreram o paiz.Durante a centuria seguinte alguns navios ingleses,oca.sionalmente,boriej~vam a costa sul ~e Chao-hsien.
Em 183? foram feitas as '.J rimeiras tentai vas re comercio por ocidentais.
Mas foi s6 em 1845 aue a Corea entrou definitivamente em relaç5es
com a civilisação europeia.Naquele ano,com efeito,o Congres f' O norte-americano votou o envio

ee

uma missão wiplomatica e comercial para

aquele paiz.Nail.a •e pratico resultou •essa meci~a mas o carcinho ficara aberto para outras tentativas.
2. Dum cofiflito que se arrastava ~esee

que osforeanos haviam

assassinaêo tres misi=donarios cristãos franceses surgiu a expeliição
militar francesa ee 1866.Constituiia apenas por 600 hmmens,as forças
expedi cionarias sofreram pesaela ierrota. Reti ran-:im, -i.ren•o a impossi biliiaí:e tie submeter um paiz como a. Corea com tam exíguas meios.Mas eo
incitiente resultou uma consequencia importante.Em virtufe Ge troca
~e notas e outras negociações entre autoriia4ies francesas e o Governo ia Corea,ficou no espirita ,o Governo frances arreiga4a a convicção

•e

que estava em face ium naçÃ.o iniepenilente e soberana,não vassala.

«a China , e que como ta.1 poeia e ~evia ser tratBiB.
3.Seguiu-se a e:xperiição a.mericana r.le 1871.Morta pelos corea-
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nos a tripulação ,o navio norte-americano General Sherman que fora
compeli,o a uma arribagem fo:rçafa, J rotestaram os americ~nos , inicialmente , junto 10 Governo ~e Peking : tambem no seu esprrito existia confusio sobre o ve:ria~eiro estatuto da Corea . Uas

,e

Peking responderam
'

que o ~Governo Chines rejeita aualouer responsabili•ade pela (atituie
•a)Cor ea e qualquer juris~iç;o sobre o seu povo ". Porque ·a •unic
cç;o ent:re os dois pa.izes é apenRs uma relação
- se , portanto,os

cone-

ce ceremonial" . Dirigira.m

americanos ás autoriJaf.es coreanas . Foi urna expe1ição

mais pacific8, ilo aue a co n iuzm.«a pelos franceses . O governo fie Washingto n tentava sobretuõo · negociar um tr8ta~o je amiza~e e comercio e abrir
a Corea ao inte~cambio com ~s nações ie civils~ção oci•ental . Os resul-

taeos , po:rem, não forFtm fa.voraveis . Ii'.as tambem neste caso se li.eu uma alteração na ilieiR ame:ric;:i.n1=1 '3,Ce:rca ~a Co:rea sob o ponto ele vista político . Na verila~e , o ~inistro Low,enviaio ile ~ashington,concluia: • Corea

é substancialmente um~ naç;o in~~peniente . Por certo,envia tributo~
China anualmente,mas segunao as melhores iryformações oue puse obter
tal tributo é remeti•o mais como um qui~-pro - ouo pelo privilegio àe
comerciar

oo

aue como um tributo governamental • . Não está aaui , ta,l vez ,

a apre ensão exR.cta ila naturez,:, confu cianR •as reltiiçÕes entre os «Jois
esta•os . Mas P-firma;VJa-se , no enbmto,a convicçpo ~a inàependenciR ia,
Gorea .
4. Com naç5es ocirient~iR nao teve a Corea auaisouer outros conta.ctos ~urante sez a.nos . Eas liurante este lapso we tempo est;:i.beleceu
mais apertajas relaçSes com outro paiz ia Asia : o Japio . ~ste , ses _e
1868 oue pro curava reatar o seu interc~mbio com o Chao - hsien . Varias

mi ssões env iaias com esse intuito não vi ~Pm os seus esforços coroaios
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•e sucesso.1:as o pretexto bom surgiu quan o em 1875 uma canhoneira.
japonesa,percorrenio a costP '~ Oorea,foi elvejaaa

je

terr~ por for-

ças coreanas.~reparanio uma expe~ição militar punitiva,o Governo japones procurou ao mesmo tempo a aju,a

oa

China p~ra influenciar a Co-

reano _s entirjo lle negociar um trat.:.G'o à.e comercio.Os s eus esforçõs
concluir8m pela assinatura ~o Tratajo je L876.Negociado em bases

je

absoluta igu:--,1(:sie,o Ja,pã.o e a Corea reconheciam-se reciprocamente a
cono/içã.o

,e

esta~os in~epen entes.A ~hin"" ~emitiu claramente esta cir-

cunstancia: respontlenoo aos jlil,poneses o Governo (ie Peking afirmP..v~. oue

ve "'he mui to

11.

Corea tem sitio suhorriinec~a. á China e tem sempre si•o

auto-govern::iri'a nP

SUA

~••ministraçÃ,o e nas suas leis•. Q.u e era um1? na-

ção ineepen,ente,~f~cto bem conheci~o ' e toros os cue vivem sob o Ceu~.
Isto é,para a China a autonomia coreana e a -..superiori•a•e" chinesa
nae1a tinham àe incompativeis.Os japoneses, :raça orienta,l, entencleram e

ac ei tar~Jn o facto mais faci-lme n t e • ••
5.Depois,~.travessou a Corea um perio~o àe largos contactos
com as n.,.ções ocirientais.Americl!lnos,ingleses,franceses,alemRis esta,beleceram represent&,çõ e :::: r'ipl:1mR..ticas e consulares,negociari=im trata.•os

•e

amizade e n~_veg?çie, ini ~ia ram relaç6e s comerciais. A Core a aban•onou

eefinitiv~.mente o seu estatuto confuso ee , epeneencia em face •a China.
De resto,com a presença no Oriente ce nações tam potierosas como a Chi-

na , esta viu perfiio o seu pa,pel ee paiz "superior'"•º sistema confuciano foi aban41ona'1o.As nações ~siatic s par.;s~ram a viver no regime ocitental cie igual1h,cie e ~e lei internacional. Sob tel regime atraves~ou

a Corea ~uas crises suprem s:a guerrq nipo-chinesa e a guer~a rus~o-japonesa.Kas n~o jesempenhou acçio de relevo.A influencia e preio~inio
japoneses foram Pument;m~o:o velhn c;,1apão,npoz a. reetauraçi.o .i..eiji,tles-
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pontara como gran1e e aguerrí,a pJtencia na Ãsia Oriental.Ao 1ealbar ~o secul-, XX a Coreli'I, ests.va prepa,r àa p ra um total ~orninio
j i:,_pones. :i!'oi, t1e facto, o aue suceiieu. Em 190.A foi estabe1 ecioo o pro-

tectoreio .Deuoi s, criou-se ums rtesidencia ueral ja~ones~ em Seoul ,
•

para onje fora tr2nsferifq

9

c~pital.Houve um movimento &e corno-

ç~o internacional i..o prevcr-P-e a per,J a t3 8 in'"' epen,1 er:cia,.

'e,

Ch~o-

-hsí en. No J~pio, os esforços rias pot~ncias para s~lvar a Corea encontravam eco no partido mo(eraeo , ~a che~ia moral ~o Príncipe Ito.
Enauanto este foi Resi~ente Geral na Corea,o est;.,tuto (jesta não so-

freu alteraç5es raiicais.~as fdi a facçio extremista ,apoiada pelo
Exerci to e pela Marinh.-., aue venceu. A

inar-tia coreana ab~icou •vo-

luntariamente~ e trans~eriu os seus po~eres para o Mikado . E em 29

ee

Ago st:'J

r'

e 1910 era form lrnente assi nafo o Tra tati1 o . ~ e Anexaç~o. A

península coreana,de brilhnntcr trP?iç5es de cultura

e Ce civilis~-

ç-o,pa,ssava a, ser uma co·io nia ja io nesa no continente asi,.i.tico.Nessa
-conaição se rnanteria . àurante trinta e tantos anos.Um capitulo ,010roso na sua historia havia finoaào.Um outro capitulo se inici•.ria

apoz a ierrota jo Japio em 1945:entio o seu solo ~oi ocupa~o por

trop~s americanas e russas e em regime ~e ocupação se conserva até
hoje .

/
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CAPITlTLO

SEXTO

Valor economico
1.A população ja Corea,actu~lmente ~e cerca •e ?8.000.000 ie
injiMiiuoP,rep~rte-se por tres activid~~es pri ncipais:agricultura,

pesca,in11ustria . Veja..mos,em resumo,qual o -valor .~estes tres aspectos

economicos àa Corea.

2.A Corea proàuz,princip~lmente,arroz,trigo,cevarja,eenteio.No
seu solo cul ti varo-se tambem alguns veget~.i s, batatas , e algumas espeecies •e frutos .Mas a pro Juçio que ôe longe se sobrepõe

a,

to{:i..s as ou-

tr1rn .p elo s"u valor é a cio arr·o z.A Corea nã.o faz excepçi.o, neste ponto,
aos demais p~izes io Extremo OriAnte.Na península a cultura do arroz
~tinge cerca ie 60% jo valor total aa · proiuçio agrícola.Aios vegetais
e

frutas,por exemplo,não exceQe 9% . Poale-se,por is"'o,afirmar que a agri-

cultura na Corea nã.o é multipla . E o Governo Ja.-pones,na sua política ,
i:gricola •urante

~

aneYa.çã.o , fez mesmo esforços no sentiflo <1e t1E.s envol-

ver estas car~cteristica,s cºe unila.teralic:ia.c"'e ~e protilução.Tentara. · cri~r
uma base segura ~e abastecimento ~e arroz ao Japão , paiz feficitario
na pro(uçio ~e generos ~limenticios . Esta orieDtaçio jever~ talvez ser
abanc!onach! e parece que 8.s autorifa.oes coreanas , i'ent:ro ,.'!o seu limite-

iissimo raio le acçio actualmente , tencionPm ~iiversificQr" a agricultura

coreana.For outro huio , i:i profiução encontra ainfia gnmt'es obstij,culos .
lia areas extensas ain~a iesaprovei~ajas.Ha vastos terrenos ferteis

,i mprot'utivos por falta ile irrig;:,ção.E os. meios

c?e trif.balho e explora-

çãe,pelo seu pri • itivismo,necessitam àe renovação e melhoria . Se to~ s

os planos nesse sentijo elabora~os forem executaios,é opinião 'os peri-

tos aue a Core •. , mesmo com uma popul:!1QÃ.0 que a.umenta. rapicilamente , po 'e-

rá atingir

O

PUtO-Pbastecimento em mat~ria alimentRr .

2.4 .

3. De sie a •.nexa.ção ta Co rea as pescarias sofreram urr. not.i.vel «esenvolvimento . De acor•o com estf.!.tistic.i.s oficiais

fio

...

Q-overno Japones·,

valor ~a pesca nas extensas costas e oreRnas passou le 8 milh5es de yens
em 191? para 87 milhõe's em 1938.Em 1939 as pescari9s e a extrRçã.o
tros pro"uto~ marinhes a.tingiu u1"1 vnl.ume tot,:il

,e um milhi:í.o

•e

ou-

e oitocentas

11il tonelaias.Entre a poi::mlaç;fo , cerca. ie 500 . 000 core.anos ilfiieam-se

á pesca. e cerca de trinta ~rrll ;_ ·trabalhos
çio

je

ee

processa.mento e prenara-

proiutos ~o mar.

4.Sob o ponto je vista inciustrial , os jois prib cipais problemas

a

Co r e~ resumem-se na criaçio ~e su~icient~ energiR hiiro-electrica e no
desenvo1vi • ento ./Jos seus recursos rrinej_ros.T~nto sob um como sob outr
l!l.specto,o atrazo é ainc~..i. consir.leravel.O Japão-, nnção essencialr.1ente inaiustrial, nã.o via com granr'e intereFPe à expansã.o f.'p. Corea ouanto ás

suas ·po ssi bi 1 ic1 a,1 e s inc'lustrir'i ,-, • E no entanto a CoTea po ssue rela.ti vanent e
vastos recursos no seu su°r'-FO 1 o. O ferro encontram- se em largos jazigos ;

existe tembem ouro e prRtp~e , alem iestes , outros minereis core certa

2-

bun1;ancia:o 2.luminio , o cobre,a greSite , o merf'urio , a rr.ica , o lithio , e
I

niquel , o tungsteni0 e

Q

zinco . Um estucla e uma exploração intensiva ~os

recursos mineiros ia Corea est~o àmn~a longe ie conclui•os.Os canitais ,
guran te a anexação , est~.ve,m totnlt"ente e~1. mio s j RPOne sas. E uur:::inte a
guerra ~o Pa~i~i~o to~os os recursos ta peninsula eram eistrRi~os p~ra
o Japão i:,fim :àe ~rnxiliar o esfo·rço ~e guerra ~e-~te . Houve um perio,lo •e

exploraçio intensiVR rnas a Corea pouco beneficiou fo facto . Se , contuio ,
os core~m0s con_saguirem ver · agora. resol vi,,o o seu problema nacional ,

é

•e

crer que a península poi=:sa atingir um certo relevo entre os paizes in,ustriais ti1o

Extremo Oriente- que não

/

-

s2.0

nume.rosos .
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CAPITULO

SBPTH'·o

C0nclusio:a ~ctualiia~e e presoecti•o futuro da Corea .

l . Dizer que a historia se repete , é afi:rnar um aforismo que , á

custa ~e rei tera d9 , se to·:rnou banàl embor::J nac.ia ten ha perf..i'1.o em verQ.ciga~e . Mui to r1enos Ü.sàtia , conttu'o , é

E

asserção we aue a. geoerefia tam-

bem se repete . "E no entanto parece aue a.sf'"irr é , pelo menos no au.e toca.
a àoi s piüzes : a Bélgica e a Corea . Esta. 2.pro:r.imação afigurar-fe-á tal-

ve z extraof.inÉÍ.ria e r::;er:::imtmte espGculPti va . Não obst::inte , um exame atento
~as c,,n.iições ee vi ' a dos c1 ois p e izes mostra- nos que TIPO é assim . Com

efeito , se observ11rmos a si tua.çf.Ío geogra.fica da.s uuas nações , achamos
uma semelhança. , uma quasi ir.lenti c.~ a.c:. e impressionantes . E constnti:,mos ainia uma total analogia nas consequcncia.s ê'esse facto ~
2 . Que é a Belgica? Um 0 nação col')ca,r,p entre granr1 es potencial::
imperia,is cujas lutas perio''icRs pela hegemonie encontra• sempre no so lo berlga um c;:,mpo ~e batalhél . Da A.16manha sofreu a Belg-icn d.uas invasõ e s n o espaço fJe trinta. a n os . Dq Fr~,nça , suportou 'ur,mte ls.rgo tempo

um tiuro ,ominio . E pela Inglaterra tem sino tr~tada com uma solÍcitu~e
q ue traôuz apenas e. imposPibilü;' a .le •~ 1;rrã- Bretanha permitir

@.

oeupa-

çio ~o solo belga por uma potencia rival .A indepen~encia Ca flelgica
resu l ta , aparentemente , fila. impotcncia

't:

ca.:P. um cios gritl.n_f es :paizes IJe

subrueter complet.a.E'1ente os outro~ . o seu solo

é urna area essencialn:ente

estrPtégicF1 .Anvers é um revo l ver "'apontaoo ao coraçP.o i)a I nglaterra•:
a sua posse , pelP :B'r.:inçr-t ou pela Alema.nha , seria a ruína r!,1 GrãtB ret nha .
A ocup8ÇS.0

o terri torio belga pelP Alerianhi:, eauiv::>le , cor:') a historia

no-lo tem mostrRêo , aal1rir as portPS 00 solo frBncer a uma invasão fa-

2b.

cil. Finalmente , pelo nue tiiz r e speito ~- Alem::i.nha a si tuR.çÃ.o é sen 1 elhante=

iesee que a Inglaterra. ou

2,

França. cominem a Belgica , as riefesits germa-

nicas ficam consiQeravelm ente enfraaueciias . Por outro l.,_cio,a p ropria
in d ivi 41 ualiêeir'e naeional belga

é viti ma ti a auelas circuntancias , TenE:lo

sofrido repetidas veze s o ent re chocar de varios imperio e civilisações ,
o povo belga não possui u ma a ceJ:-.aw?a con s ci 0n c ia naci o~ a J ur..i tár·i a .1', 2.l t ta-lhe unhhi~e ..ie lingu <> ,fe culture , ~e est-rutura ~oré1.l

ae

povo belga vive ess~ncialmente por um nobre esforço

e espliritua.l.O
vontaf e , s ervi d o

por uma o-rg;;i_niz.;i,çqo imJ:ustrii:>l aue lhe permite um l{l to ni vel ile exi s-

tencia . A ini~peniencia ia Belgica resulta ~in ~a

ja

impossibili~ade ie

· não ser inoeperni.E,nte.Hoje, com o passar çJos a.nos , já se criaram trae.i-

ções e 3e~os comuns a to~os os belga.s.l.:as no inici o

('e. histotiP. fa Bel-

gica parece licito admitir qu(, os '- povos que a compõem nã,o terhu::i ciifi-

cul'1a.lie em se deix13.r absorver pela França e pe18 IA.lemanh.t. Situaél.;,, porem,
n a orlR noreeste êo continente europeu e rot:'leaie por gran;iles aglomerajas
ce forte consciencia n::>cional,a in •' e:}) rmfencie b e lg~. ieriinv-auma imposi -

-

çao ineluctavel • a geogrg_fis, .
3. Tu~o o que se iis~e em relação á ~elgica é vali10 , com muito
ligeiras variantes,em relaçã,o á Corea . Tambem esta, vê a sua historia

mais influenciar.a pela fataliàaie geografica

eo

que pela vontaie io

seu povo ou pelas c~,racteristi -c as naturais . Mas trata-se ~uma fataliêaie
geog r afica que não opera no mesmo sentiào

ôa que existe,por exemplo ,

entre a Espanha e a Fran ça:aqui ha a caieia ios Pirineus que determinou uma natural separaçio politica.Ou , noutro exemplo , como
e n tre a ehin.i, e a Inii;i, onie

.i,

~

oue existe

eor "ilhei ra io Himalaia é barreira na-

turalefun-1amento :i e f u a s nacionalir.~a,1 es.l1 ão . A Corea. está nas 1nesma.s
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con,ições

ca. Belgi ce.• Constitui

tambem, na essencia, uma zona ie granie

importancia estrategica.Dumlaeo,tem ~ vasta China cujo imperialismo
cultur.il e ci-vilis~•or ainia não -cessou nem enfraqueceu sem emb.,,rgo
é'a sua caótica vi"'~- ihtern.ii.A nort~ iefronta com a Russia: se esta 'omi-

nar a Corea ~-lhe facil sub~eter tb~a a Asia Oricntal.FinaJcente ,e~ face

jas suas co st,:-, s e ct,á o J 2.pco J e

.i,

.
., nos ~, emons t rou que ~~.n t iga,
Ja

eore~. e'

r 1i stori .. recente , :repeti 1:;ão ~-: e historia

~ o py-1n
· ,e1ro
·
p~.ra o J ap2.o
p~sso

geografica entre as paragens extre~o orientais e o oci,ente europeu.
O Japão,potencia insulw1.r,oeupw1. um.a posição analog.,, li, da Ingl~.terra.Seoul,,

ca.pi tal ela Corea., é igual1:nente •um revo1 ver apontailo p&.ra Tokyo St A posse
ia península coreama auer pela China quer pela trossia representaria a ru~na pregressivA io dapio.Tokyo nuncP o consentiu no paesafo-nem o pojeri
consentir no futuro, quan,Jo o f' j s1.pont•f'~i:: vol b:ire:rr: .,_ f'c ,- senhores li O seu
proprio à.estino. Por outro lado, a Rus~ia n~.o po•erá aceitar o flominio lia
peninsula ie10 Imperio Niponico:a penetraçi0 na ~anchuria,n~s iuas Mongolia.s e na Sibéria seri.,i,,:como te11pos recentes o provari-,hl,UIIíil ts.re:f' ... facil.
E ba mesma si tuaçã.o se encontr., a ·china: a Corea nas Eão s guma grruu~.e po-

cia traiuziria a sujeiçio ~e todas as províncias exteriores e aijacentes

ga China propria e a penetração em to~a a China ço norte até ao vale êo
Yang-tsé. A Corea é assim vitima !'.lo entrechoaus r~e tTt,f' iripe.rios e tr0s
civilisações.Nos prir.:orf'lios

ea,

su.,i. historil?. sofre,u o 1'01.inio

"~ª

Ghina,

embor. 1.ni tiga~o pela teorili confuciPna r~e .i,utonon:i •.• .tJepoi e, fci vasf'.ila,

ào po•erio niponico e f'imples colonia ~o inperio insular~Será agora a
vez õe cair sob a •. lç.;i.cila '1a Russia? Se .i,cei tlil.rrnos que a historia se repete,p~_re:.ce qu!. sim:tarr,bem a Belg~c"'.,t:-'.nte.s da inwepen~encia,foi sucee2iva-

mente ~ominada pelos imperialis~os vizinhos.Mas esta questão parecei~-
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portante e é ie flagrante actu.üic'il.i'e .

'eixou um •vazio" , um 9Psiaui librio no arranjo ineernacion~l ias pot~ncias orientais.Ao vacuo aue se
estabeleceu •uas potencias acorreraru : a Russia e os Esta~os Uni~os . A~bos,em certa ffleiiia , procuram agora tesempenhar no ~xtremo Oriente opa-

pel que o Japãc, se atribui a . Daqui o ine-vi ta.vel choque entre ambas . E onje se foi iar , com mais acui~a~e , esee choque ? Na 0or~a. A iivisão ~a pení n sula em euas zon"s,uma ocu.p.o:::i pelos russos e outra. pelos ali:erica-

n@s , nio

~

por is~o resulta~o fo ac~so nem ·e ~orrbinaç5es politic~s ~~

,
c i rcunst-.ncia. E a consfquencia 1ogi ce, , i nevi tavc 1 1 r'e. f~ tP1 i f'ac:l.e geografi Clil, acima aponta.,a . Se os EPt~.ê'0s Uniç'os prcur,2,m articular u:-:a políti ca asi •. tica .1e gra.nae enverg9e<ura implicanço a co ".l ríilenaçÃo te to~o o
...
extremo oriente sob a sua. égi..'e , não po:iam ~cixar 'e tentar imediat;;._:-

wjente _

intro~uzir a Corea ,entro da sua esfEra

~~

influencia. Por outro

la~o , a Russia , aô pret'en~er expan~ir-se por toi-,_ •. Asia Oriente1,l , nio po-

te tanbem ~esconhecer a realii!a~e coree.na . Pareee ,i ser estes os funàamen tos d~s jccis5es tomatPs neste particulRr pela Conferencia je Mos-

c ovo em 1945 : ocupatãe ~a Corea por forças russ~s e americanas at,
ao es t ~beleci11ento eu::n g0Nrer1:1é3 cor€~no in~epeniente . Simp1esmente , a.s
ieliber&ções to1nat • .s facilmente em tempos lie emergencia tem encontra-

,;o C"Jotico e ixelin::roso c11 que as coisé.:=- corer;:n;z.s :::e encontrt>Jl hoje , p~r ece · 1egi ti ao _perguntc:1.r: qu;..l vni

S(i!"

o

.='utLn·o

1'E

Con,• ? Intepentàenci a ?

Submiseão á Russia ou aos Estat~os Unifof'?
5 . F~zer pre~risões ou tin· rcf'posta a tam graves pregunt •. s constitui evi~ente~ente un~ imposPibiliia~e , alem

ae

tra~uzir pretensiosisme .
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lias em f8ce jos ia~os historicos e ~o conheci ~ento das premissas ~os problemas , afigura-se legitimo fazer algum.as consi erações mais .A.ssi 11 ,antes
je

tu•o , ha que reflectir e1:1 que o problema coreang não po,e ser resolvi-

'º

isoladamente mas em funç8o -:"os problemas

ea

poli tica :mun "ial. Da solu-

ção tiestes ê!epenie em gran :e pnrtc o senti~o :to futuro c;lii. Corea.Mas no
aue toca somente, peninsula ~uas reali~Rj cs parecE~ forin~r o q~~Cro:a
prcxillliz'a~e geogrefic8 r7a_ Rus.sia, e o ·af sta171ento co::=- .6:::-t t,1•.-iOf:; Uni 'os.Subsi1is.ria:mente,outro s factorei::: ha oue c0nsir.lerar: a const~_nt~:â politica
externa russp que faz seguir u ~repressiono ocifente eur0peu jum ~ais
vigoroso tXp,msioni s:no no Oriente; a semelhança entre a ci vi1i saçi:í.o ào s
EstaC:os Uni~os e ·"a Jurop;, ocir:ent.,.l e a incor:-preens~o dos americanos
e11 -frente êos povos. ;-.siaticos;o afi o fos coreanos ao JapRo,o aue se torna

importante sern;'o certo que c:ste é o paiz com ~u e a Á..'1·erica contáf. par •. u .;,

.
. - a, politi~12, -:r·usr•-. no
~ficaz
oposiçao

oriente;fin

lncnte,os pesaeos cor--

bit9riosjuma acçio fecun~a e • assiçn na Asi~ Ori ental.To~os estes factores,alem •e mui-tos outros,p:arecem forçar

á Russi~. transfor:rrar

;;.i,

.i.

é mais facil

cornclusão •e qu

Corca nun estai'~ s,::itéli te ( para emp:rega.r uma pal?-

vra alora en vog~) 'o que nos Bstpdos Unidos manter a península 6entro ta
sua orbita ile infJ.umcia. Enquanto, porer:1, se não atingir

tni

equiJ. i brio t·s-

tavel na Asia Oti enta.l , tal vez mercê r'uma nova cue.rra , :..ntolh~-se ·' ifi eil

a Corea. •isfrutar tl·mna situaçÊÍ.o ,'e 'eE~fogo .Dc r:or.:ento , v; o seu territo'
rio parcel~,'io exi stini•o em caéla pPrcel.-, um governo inimigo

í

1

0 C:-:a outra

parc- ela. Al'lbos esses governos -fantoches se arrogam a representaçÃ,o ~a totali;Jadf: ço paiz.A iiferenç:ci ent:re eles está ei1 nue o ~a zona :a_n:erican.i.

foi livrev.entc :i:'orn~a::o ti..::los corc~_nos( ie acorflo com os sistemas aceites

actuRlmente pela comunit'aCe internacion~l)enqkanto o fa zona russa foi

jQ.

e s·eolhiclo e "'no11ea~o 111 p e.la:s lil.utori~a e s sovi c::ti cas . Qtuü

QO

s c.'oi s te-

rá futuro r.1ai s brilhante?Dtiff Tesposta a esta perguntr~, é .:'ar resposta
á.s interrog;;ições imtes formul.i_c"as. Até ou e t.a.l se consig;::i,, o })ovo coreano vive na incerteza e na op,...essq.o . Na Corea,a aurora reve ser o c:es-

manijã.s n~,o r' evem ser .alegré::s- apcZ8.r ,:o paiz ser o Paiz r'a, lvíanfiã Suave .

/
TOKYO,junho re 1948

)

/ ~(,

~
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