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Wstęp 

Niniejsze opracowanie zatytułowane Kształtowanie się kultu 
jednostki w Korei Północnej stanowi próbę zbadania kultu jed-
nostki obecnego w realiach polityczno-społecznych Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej. Jego celem oraz głównym 
zamiarem pozostaje ustalenie czynników, które ukształtowały ob-
raz owego kultu oraz zaprezentowanie specyfiki kultu północno-
koreańskiego. Już ze wstępnych ustaleń wynika, że obraz ten po-
zostaje zakorzeniony zarówno w doktrynie północnokoreańskiej 
jak i w sferach pragmatycznych, związanych ze sposobem prowa-
dzenia państwa oraz życiem jego obywateli. 

Analiza kształtowania kultu jednostki w Korei Północnej za-
warta w kolejnych rozdziałach książki ma charakter kontynuacji 
próby zbadania i opisania rzeczywistości północnokoreańskiej, 
która rozpoczęta została stworzeniem przez autorkę szkicu konfu-
cjańskich korzeni komunizmu Koreańskiej Republiki Ludowo- 
-Demokratycznej.  

Komunizm o rysie historyczno-narodowym zauważalny w KRLD 
stanowi element definiujący ów kraj w sposób totalny i na wszyst-
kich poziomach jego funkcjonowania. Korea Północna stanowi 
skomplikowany problem dla społeczności międzynarodowej. Ze 
względu na brak niezależnych politycznie źródeł opisujących sy-
tuację wewnątrz Korei Północnej oraz politykę panującego reżimu 
informacje na temat realiów życia i funkcjonowania państwa Ki-
mów są trudne do potwierdzenia, zaś płynąca z nich wiedza nie 
może zostać niezaprzeczalnie ugruntowana i zweryfikowana.  
W tej sytuacji zrozumienie dostępnych aspektów historycznych 
odnoszących się do procesu konstruowania ładu polityczno-społe-
cznego doktryny północnokoreańskiej jest niezwykle istotne – 
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może ono bowiem dostarczyć podstaw potrzebnych do wypraco-
wania porozumienia pomiędzy strukturą władzy Korei Północnej, 
a światem zewnętrznym. Obecna sytuacja niepewności politycznej 
na arenie międzynarodowej wymaga dogłębnego zrozumienia nie 
tylko czynników historycznych o konotacji politycznej, lecz rów-
nież aspektów historyczno-kulturowych wykorzystanych do stwo-
rzenia ustroju, a także normujących funkcjonowanie Korei Pół-
nocnej. Zrozumienie owych warstw doktrynalno-kulturowych mo-
że stać się kluczowym czynnikiem podczas prób rozwiązania za-
grożenia wynikającego z polityki prowadzonej przez Kim Jong 
Una i jego poprzedników, a także szansą na porozumienie w przy-
szłości. 

Dążąc do zrealizowania celu założonego przez autorkę na wstę-
pie badań, którym było wspomniane już ustalenie czynników 
kształtujących kult jednostki, jako główny problem badawczy 
przyjęte zostały pytania odnoszące się do północnokoreańskiego 
kultu jednostki, głównie skupiające się na kwestiach elementów 
wpływających na ukształtowanie kultu jednostki w Korei Północ-
nej oraz swoistości jego przejawów?  

Mając na uwadze tę kwestię, precyzowana była ona kolejno 
poprzez uszczegółowienie owych elementów napływowych w po-
staci wielkich doktryn kształtujących sferę polityczną, społeczną  
i ideologiczną Azji to znaczy konfucjanizm oraz komunizm.  
W opinii autorki, były to idee monumentalne dla rozwoju nowo-
czesnych realiów funkcjonowania publiczno-prywatnego w kon-
tekście państwa Północnokoreańskiego, z tego względu zostały 
one poddane analizie pod kątem zakresu ich wpływu na reżim 
Dynastii Kim oraz kult, którym została ona otoczona. 

Podczas rozważań i analiz ujętych w niniejszej publikacji jako 
ich podstawa przyjęta została hipoteza, zgodnie z którą kult jed-
nostki obecny w systemie polityczno-społeczno-ideologicznym 
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Korei Północnej jest wielowymiarowy, a jego korzenie sięgają 
poza idee komunistyczne, tworząc nową specyfikę komunizmu 
północnokoreańskiego o charakterze tradycyjno-historycznym. 
Ów problem stanowi punkt centralny rozważań zawartych na kar-
tach książki, a zatem ogniskujący wszelkie zawarte w niej analizy. 

Celem rzetelnego i zrozumiałego rozpatrzenia powyżej zazna-
czonej hipotezy, rozważania ujęto w trzech rozdziałach, stanowią-
ce niejako bloki tematyczne korespondujące zarówno z całościo-
wym zamysłem, które niezmiennie stanowiła idea przybliżenia 
kontekstu polityczno-społecznego reżimu rodziny Kim poprzez 
osadzenie go w ramach ideologii, w oparciu o którą miał on szan-
sę się rozwinąć. Jednocześnie, każdy z rozdziałów stanowić może 
odrębną analizę danego wycinka sytuacji ideologiczno-politycznej 
Północy, w kontekście rozpatrywanej w nim ideologii. Układ ba-
zuje na chronologicznym przejściu od idei konfucjańskich, stano-
wiących podwalinę systemu normatywno-ideologicznego regionu, 
poprzez analizę Święcącej triumfy w XX wieku idei komunistycz-
nej przy zaznaczeniu historycznego rysu pochodzenia idei komu-
nistycznych na terenie Półwyspu Koreańskiego, kończąc na źró-
dłach elementów kształtujących koreański kult jednostki przy fi-
nalnej próbie zbadania specyfiki kultu jednostki w Korei Północ-
nej oraz jego przejawów. 

Rozdział pierwszy rozpoczyna się od zarysu sytuacji politycz-
no-społecznej Półwyspu Koreańskiego na początku XX wieku  
z uwzględnieniem wcześniejszych tradycji konfucjańskich oraz 
określenia standardów, przez pryzmat których rozpatrywany był 
władca idealny ukonstytuowany w ramach normatywnych idei 
konfucjańskiej. 

Na drugi rozdział składają się rozważania na temat elementów 
państwa komunistycznego, o rysie stalinowskim, który w niewąt-
pliwy sposób wpłynął na ukonstytuowanie się koreańskiego kult 
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jednostki oraz jego finalny kształt. Rozważania te przybliżyć mają 
sposób funkcjonowania państwa wzorowanego na modelu ra-
dzieckim poprzez wskazanie na tworzące je elementy oraz analizę 
systemu normatywnego, który stanowił podwaliny tego organizmu 
państwowego. Rozdział zawiera również analizę pochodzenia ko-
munizmu jako idei na terenach Półwyspu Koreańskiego oraz spe-
cyfikę jego użycia przez siły radzieckie na Północy Półwyspu. 

Rozdział trzeci stanowi analizę specyfiki kultu jednostki w Ko-
rei Północnej oraz opis jego przejawów. Rozważania zawarte  
w trzecim rozdziale podzielone zostały na trzy grupy odnoszące 
się do odrębnych elementów północnokoreańskiej rzeczywistości 
polityczno-społecznej, to znaczy: przejawy państwowe, przejawy 
społeczne oraz przejawy religijne. Do pierwszej grupy należą 
kwestie dotyczące przekładania się kultu jednostki na funkcjono-
wanie organizmu państwa razem z kształtującą je podstawą w po-
staci ideologii lidera (ideologia suryong). Przejawy społeczne do-
tyczą wpływu kultu jednostki na funkcjonowanie obywateli w rea-
liach północnokoreańskich w ramach doktryny państwowej oraz 
jego przejawów w ich życiu. Kwestie religijne zaś odnoszą się do 
elementów transcendentnych w kulcie rodziny Kim oraz specyfiki 
wydarzeń państwowych naznaczonych elementami kultu religij-
nego roztaczanego wobec dynastii Kim, a więc wydarzeń o kono-
tacji obrzędowej. 

W pracy wykorzystano metody badawcze w postaci analizy 
oraz syntezy, przy jednoczesnym sięgnięciu po informacje niedo-
stępne w postaci wydań naukowych poprzez przeprowadzenie 
wywiadu eksperckiego, w roli którego wystąpił doktor Oskar Pie-
trewicz. 


