ALEKSANDER REKŒÆ

Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna
– totalitaryzm w wydaniu D¿ucze

W trakcie Wojny o Wyzwolenie Ojczyzny, ¿o³nierze naszej Armii Ludowej w jednej bitwie
zabili 265 wilczych amerykañskich imperialistów, a siedemdziesiêciu wiêcej w innej bitwie.
Ilu Jankesów zosta³o zabitych ogó³em?

 z podrêcznikado nauki matematykidla drugiej klasy szko³y podstawowejw KRL-D,
Mathematics For Primary School 2, Foreign Languages Books Publishing House, 1989.
Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna, to na chwilê obecn¹ jedyne
pañstwo totalitarne na naszym globie, a przynajmniej jedyne, które co do tego
faktu nie budzi najmniejszych w¹tpliwoœci. Pañstwo nêkane g³odem, ¿ywio³ami
i pogr¹¿one w gospodarczej zapaœci. Jednak mimo swej s³aboœci, Korea Pó³nocna
trzyma œwiat w swoistym szachu, i choæ ka¿da wzmianka o z³ym stanie zdrowia
Kim Dzong Ila jest okazj¹ do spekulacji na temat upadku systemu, zdaje siê, ¿e
tego re¿imu nikt prêdko nie obali.

Droga do totalitaryzmu
Legenda koreañska g³osi, ¿e zal¹¿ki pañstwa powsta³y w 2333 r. p.n.e., kiedy
to ludnoœæ tunguska przywêdrowa³a na terytorium pó³wyspu z terenów Azji
Centralnej i za³o¿y³a tam swoje osady. W 668 r. n.e. zosta³a podjêta pierwsza próba zjednoczenia pod zwierzchnictwem koreañskiej dynastii Silla. Historia Korei
jest jednak bardziej skomplikowana – w X w. Kore¹ by³o królestwo Koryo, od którego wziê³a siê angielska, jak i polska nazwa pañstwa. W XIV w. wiêkszoœæ pó³wyspu
zajmowa³o królestwo Choson – i t¹ nazw¹ do dziœ naród koreañski mianuje swój
kraj. Przez wieki Koreañczycy wypracowali w³asny system polityczny i gospodarczy. Synkretyzm kulturowy, bogate tradycje, a tak¿e stale utrzymuj¹ce siê zagro¿enie ze strony pañstw s¹siednich, umacnia³y jednoœæ narodu koreañskiego.
W tym samym czasie swoj¹ potêgê budowali dwaj s¹siedzi – Chiny i Japonia, którym dane bêdzie doprowadziæ pañstwo koreañskie do upadku.
1

Student IV roku kierunku Prawo, Wydzia³ Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdañski.
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Okres japoñskiej okupacji Pó³wyspu Koreañskiego
Pocz¹tek XX w. boleœnie doœwiadczy³ Koreañczyków. W latach 1905–1910
Japoñczcy podporz¹dkowali i przy³¹czyli Koreê do swego imperium, odbieraj¹c
jej suwerennoœæ, a¿ do przegranej II wojny œwiatowej. Mimo prowadzonej ostrej
polityki japonizacji, naród koreañski nie utraci³ to¿samoœci. Choæ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciowa by³a krwawo t³umiona, wydawano patriotyczne pisma podziemne,
rozwijano dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Okres okupacji japoñskiej pozosta³ jednak
w œwiadomoœci Koreañczyków na pokolenia. Japoñczycy dopuszczali siê wrêcz
ludobójstwa wobec podbitej ludnoœci, a przez lata przemilczanym aspektem
II wojny œwiatowej by³o zmuszanie si³¹ tysiêcy koreañskich kobiet (w³aœciwie
dziewcz¹t – wiele mia³o po 12 lat) do prostytucji – tzw. jãgun-ianfu2. W latach
trzydziestych do koreañskiej partyzantki nale¿a³ przysz³y Wielki Wódz – Kim Ir
Sen, a fakt ten by³ nale¿ycie eksponowany przez póŸniejsz¹, komunistyczn¹ ju¿
propagandê.

Cywile w trakcie wojny koreañskiej

ród³o: wikimedia.org

Konsekwencje II wojny œwiatowej ostatecznie pogrzeba³y nadzieje spo³eczeñstwa koreañskiego na jednoœæ i suwerennoœæ Korei. W 1948 r., na mocy postanowieñ uk³adu poczdamskiego, naród i pañstwo koreañskie zosta³o sztucznie
rozdzielone lini¹ demarkacyjn¹ 38. równole¿nika. Na Po³udniu Stany Zjednoczone
2

Wiêcej informacji mo¿na znaleæ na stronach organizacji Comfort Women: http://www.comfortwomen.org/i Asia Womens Fund; http://www.awf.or.jp/.
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wprowadzi³y system demokratyczny, na Pó³nocy ZSRR zaszczepi³o swój re¿im.
Tak proklamowano KRLD, której premierem, a nastêpnie marsza³kiem zosta³ Kim
Ir Sen.

Wojna koreañska
Mo¿na uznaæ, ¿e rz¹dy obu Korei od pocz¹tku uznawa³y podzia³ pó³wyspu za
stan przejœciowy. Zarówno Pyongyang, jak i Seul mia³y w swych planach zjednoczenie, jednak fakt, i¿ obie stolice reprezentowa³y zupe³nie ró¿ne strefy wp³ywów,
praktycznie uniemo¿liwia³ pokojow¹ koegzystencjê. Jednym z pierwszych powa¿nych konfliktów na tle politycznym by³a sprawa reprezentacji w ONZ – w 1949 r.
Korea Pó³nocna wyst¹pi³a z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie jej cz³onkostwa w ONZ, jako „w³aœciwego” sukcesora pañstwa koreañskiego. ONZ zajê³a
w tej sprawie jasne stanowisko, przyjmuj¹c rezolucjê Stanów Zjednoczonych,
w której to jednoznacznie opowiedziano siê za mandatem cz³onkowskim dla Republiki Korei (a wiêc Po³udnia), gdy¿ w przeciwieñstwie do KRLD jest demokratycznym pañstwem prawa. W tej sytuacji Kim Ir Sen postanowi³ zacieœniæ
wspó³pracê z ZSRR. W trakcie wizyty w Moskwie zawar³ sojusz totalny: kulturalny, ekonomiczny i – przede wszystkim – wojskowy, w którym to projektowano
plany inwazji na Koreê Po³udniow¹. Jednoczeœnie zainicjowa³ powstanie Narodowego Frontu Zjednoczenia Ojczyzny (istniej¹cego do dziœ jako centrala wszystkich organizacji politycznych i spo³ecznych KRLD), który to mia³ d¹¿yæ za
wszelk¹ cenê do pokojowego zjednoczenia podzielonego pañstwa, przez
wspó³dzia³anie partii politycznych i organizacji spo³ecznych Pó³nocy i Po³udnia3.
Wydarzenia na azjatyckiej szachownicy politycznej w latach 1949–1950 Kim Ir
Sen uzna³ za wyraŸnie sprzyjaj¹ce militarnemu wype³nieniu „misji dziejowej”. Po
pierwsze, w Chinach upad³ rz¹d Chang Kaj-szeka, a zwyciêstwo w wojnie komunistów Mao Zedonga znacznie wzmocni³o aspiracje komunistów pó³nocnokoreañskich. Po drugie, komuniœci zaczêli s¹dziæ, ¿e zbrojna agresja przeciwko
Republice Korei mo¿e nie wywo³aæ powa¿nej reakcji USA4. Próby pokojowego
rozwi¹zania konfliktu nadal podtrzymywano pod has³ami prowadzenia wspólnych rozmów, jednak Kim Ir Sen uzna³ ju¿, ¿e jedyn¹ drog¹ do zjednoczenia
pó³wyspu jest wypowiedzenie wojny. W czerwcu 1950 r. Pó³noc wycofa³a akredytacjê dla wszystkich swoich przedstawicieli przebywaj¹cych na terenie Korei
Po³udniowej oraz w pobli¿u linii demarkacyjnej. Maj¹c zawarty sojusz z ZSRR
i przychylnoœæ Mao Zedonga, Kim Ir Sen wysy³a³ w kierunku Po³udnia si³y wojskowe, gotowe do zajêcia ca³ego pó³wyspu.
3
4

L. Ho Chul, Pó³noc-Po³udnie, Warszawa 1999.
Sygnalizowaæ to mog³a przyk³adowo niefortunna wypowied z 12 stycznia 1950 r. ówczesnego
sekretarza stanu, Deana Achesona, który to pomin¹³ Republikê Korei w systemie obrony globalnej
USA.
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Korea Po³udniowa na tê agresjê nie by³a kompletnie przygotowana. Konsekwentnie wprowadzano program demilitaryzacji, oparty na doktrynie prezydenta
Harryego S. Trumana. Dosyæ naiwnie zak³adano, ¿e pokojowa koegzystencja
pañstw koreañskich jest mo¿liwa. Od czasu wycofania kontyngentu wojsk amerykañskich z pó³wyspu (czerwiec 1949 r.) armia po³udniowokoreañska przypomina³a bardziej si³y policyjne. Przeciwnikiem tego posuniêcia by³ sekretarz stanu
USA, Dean Acheson, uwa¿aj¹cy pozostanie wojsk pod dowództwem gen.
Hodge’a za warunek utrzymania ³adu azjatyckiego, jednak nie znalaz³ poparcia
dla swego stanowiska. Dodatkowo wojska amerykañskie stacjonuj¹ce w Japonii
mia³y charakter si³ okupacyjnych, by³y s³abo wyszkolone i uzbrojone. Klêska
Po³udnia by³a nieunikniona.
Amerykañsk¹ administracj¹ wstrz¹sn¹³ dzieñ 25 czerwca 1950 r., w którym
rz¹d Korei Pó³nocnej wypowiedzia³ wojnê Republice Korei. Armia pó³nocnokoreañska w sile 56 tys. ¿o³nierzy, wspieranych si³ami ZSRR, przekroczy³a liniê
demarkacyjn¹ 38' równole¿nika. Dwa dni póŸniej Rada Bezpieczeñstwa ONZ
uchwali³a wys³anie do Korei si³ miêdzynarodowych, z³o¿onych z zasobów militarnych 14 pañstw, jednak ich g³ówn¹ si³ê stanowi³a armia amerykañska. Tego samego
dnia, 27 czerwca, prezydent Truman wyda³ rozkaz wys³ania kontyngentu wojskowego armii amerykañskiej pod dowództwem genera³a Douglasa MacArthura
(stoj¹cego na czele wojsk okupuj¹cych Japoniê), który mia³ wesprzeæ dzia³ania
strony po³udniowokoreañskiej5. Jednak wojska Pó³nocy zajmowa³y b³yskawicznie kolejne czêœci pó³wyspu. Po zaledwie czterech dniach zdobyto Seul i niemal
po³owê terytorium Republiki Korei, a do 5 wrzeœnia ponad 90% jej terytorium.
KRLD razem z ZSRR zaproponowa³o rokowania pokojowe, odrzucone przez
stronê amerykañsk¹. Prze³om nast¹pi³ dopiero 15 wrzeœnia, gdy genera³ MacArthur przeprowadzi³ spektakularny desant wojsk sprzymierzonych, kompletnie
odwracaj¹c przebieg dzia³añ wojennych. Wojska ONZ odbi³y do koñca wrzeœnia
ca³e terytorium Republiki Korei, a w paŸdzierniku przekroczy³y liniê 38’ równole¿nika i wkroczy³y do Korei Pó³nocnej. Celem MacArthura by³o zniszczenie komunizmu i re¿imu panuj¹cego na Pó³nocy.
Szala zwyciêstwa w wojnie koreañskiej znowu mia³a siê odwróciæ. 25 paŸdziernika Mao Zedong przyszed³ z pomoc¹ komunistom koreañskim, wysy³aj¹c
armiê z³o¿on¹ z oko³o 200 tys. ¿o³nierzy Chiñskich Ochotników Ludowych6, uzbrojonych w sprzêt przekazany przez ZSRR. Oddzia³y ONZ zosta³y wyparte z terenów Korei Pó³nocnej, jak i Seulu oraz okolicznych prowincji. Prezydent Truman
postanowi³ odwo³aæ genera³a MacArthura i powierzyæ dowodzenie si³ami genera³owi Mathew B. Ridgeway’owi. Choæ gen. Ridgeway zdo³a³ odzyskaæ Seul i ustabilizowaæ front na tzw. „linii Kansas-Wyoming” (która jest, de facto, obecn¹ lini¹
5
6

P. Lowe, Wojna koreañska, Warszawa 1995.
Liczba ¿o³nierzy ChOL wys³anych do Korei w trakcie ca³ego konfliktu oceniana jest na 1,2 mln.
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graniczn¹ rozdzielaj¹c¹ obie Koree), oddzia³y ONZ nie by³y w stanie odeprzeæ natarcia jednoczeœnie komunistów radziecko-koreañskich i chiñskich. Administracja Trumana, bêd¹ca pod presj¹ Kongresu Narodowego Stanów Zjednoczonych
i mocarstw europejskich, podjê³a rozmowy pokojowe. W czerwcu 1951 r. minister
spraw zagranicznych Zwi¹zku Radzieckiego, Jakub Malik, z³o¿y³ oœwiadczenie
o przyst¹pieniu do sto³u negocjacyjnego. Rozmowy na szczycie rozpoczê³y siê 10
lipca 1951 r. w zdobytym przez armiê Kim Ir Sena – Kaesongu. Dyskutowano nad
lini¹ podzia³u pó³wyspu, wymiany wiêŸniów i losu jeñców wojennych. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wbrew naciskom strony chiñsko-koreañskiej, 50 tys. jeñców
buntowa³o siê przeciwko powrotowi na teren KRLD. Ostatecznie nie przyjêto
¿adnych konkretnych rozwi¹zañ i rozmowy utkwi³y w martwym punkcie.
Rok 1953 przyniós³ nadziejê na zawieszenie broni. W USA prezydentem zosta³ Dwight Eisenhower, który w swej kampanii wyborczej obiecywa³ spo³eczeñstwu amerykañskiemu rozejm. Zwi¹zek Radziecki prze¿ywa³ trudnoœci po
œmierci Stalina w marcu tego samego roku. Kim Ir Sen zda³ sobie sprawê, i¿ tej wojny
ju¿ nie wygra. Zdziesi¹tkowana armia, ogromne straty wojenne, brak posi³ków ze
strony ZSRR oraz nowe kontyngenty si³ amerykañskich, pod dowództwem genera³a Marka Clarka, by³y ogromnym wyzwaniem dla bloku komunistycznego.
W koñcu, 27 lipca 1953 r. zorganizowano konferencjê pokojow¹ w Panmund¿omie. Akt podpisali ze strony wojsk ONZ gen. W. K. Harrison jr i gen. Nam Il ze
strony chiñsko-koreañskiej. Uzgodniono, ¿e grupa 82 500 jeñców komunistycznych powróci do swoich pañstw oraz ustalono podzia³ linii demarkacyjnej. Na
wysokoœci 38' równole¿nika wyznaczono strefê zdemilitaryzowan¹ o szerokoœci
2 km. Panmund¿om sta³ siê baz¹ wojskow¹ si³ pó³nocnokoreañskich i wojsk ONZ.
Zarówno Republika Korei, jak i Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna
nie podpisa³y porozumienia o pokojowym wspó³istnieniu, pozostaj¹c w stanie
wojny. Do ¿ycia powo³ano Komisjê Nadzorcz¹ Pañstw Neutralnych, której inspektorzy mieli czuwaæ nad przestrzeganiem postanowieñ konferencji. Si³y rozjemcze stanowili Polacy i Czesi na pó³nocy, a na po³udniu Szwajcarzy i Szwedzi.

Nowy ³ad – wprowadzenie idei D¿ucze
Prowadzone w latach 1950–1953 dzia³ania wojenne doprowadzi³y do ruiny gospodarczej Koreañsk¹ Republikê Ludowo-Demokratyczn¹. Pañstwo Kim Ir Sena
sta³o w obliczu klêski ekonomicznej i spo³ecznej. Infrastruktura przemys³owa
uleg³a prawie ca³kowitemu zniszczeniu. Przywódcy KRLD nie mogli te¿ liczyæ na
pomoc ze strony Chin, odczuwaj¹cych dotkliwie ogromne koszty zwi¹zane
z zaanga¿owaniem w wojnê. Dla Kim Ir Sena jedyn¹ drog¹ wyjœcia z dramatycznej sytuacji i pozostania przy w³adzy by³o zbudowanie kultu w³asnej osoby.
Kamieniem wêgielnym pod budowê nowego, totalitarnego pañstwa by³o
przedstawienie przez Kim Ir Sena w 1955 r. ideologii d¿ucze (juche), czerpi¹cej
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z dorobku antykapitalistycznych myœlicieli w osobach Marksa i Lenina. W jêzyku
koreañskim „d¿ucze”, oznacza dos³ownie „gospodarz cia³a”, „d¿u”– gospodarz,
„czu”– cia³o7, choæ przyjê³o siê u¿ywaæ innego t³umaczenia – „samodzielnoœæ”,
albo niekiedy „odczepcie siê”. Kim Ir Sen zacz¹³ g³osiæ has³a nacjonalistyczne
(„Koreañczycy s¹ gospodarzami Korei”), jak i rewolucyjne („naród koreañski jest
orê¿em rewolucji”). W filozoficznym wymiarze ideologia d¿ucze czyni z cz³owieka
w³adcê œwiata, jego gospodarza, stawia cz³owieka w centrum8. Samodzielnoœæ propagowa³a kreacjê nowego œwiata. W rozumieniu D¿ucze spo³eczeñstwo jest zbiorowoœci¹ ludzk¹, dopiero po cz³owieku s¹ dobra kulturalne i materialne. Kim Ir
Sen akcentowa³ bardzo rozwój jednostki, jednak w jego rozumieniu sprowadza³
siê on do quasi-niewolnictwa. D¿ucze pochwala wybitnoœæ, talent, wiedzê, rozum
i umiejêtnoœci pod warunkiem, ¿e s³u¿¹ one celom wy¿szym. W KRLD celem wy¿szym by³ i jest zwyciêski marsz rewolucji, któr¹ personifikuje Wielki Wódz.
Spo³eczeñstwo bez wodza i wódz bez mas nie mog¹ odgrywaæ roli kreatorów historii. Partia klasy robotniczej powinna wysun¹æ jako nastêpcê wodza, przywódcê ludowego, który bêdzie bezgranicznie wierny partii i rewolucji oraz wyró¿ni
siê cechami i zdolnoœciami do nieskazitelnego urzeczywistnienia politycznego
kierowania ca³ym spo³eczeñstwem9. Tylko wtedy mo¿na broniæ, kontynuowaæ
i rozwijaæ dzie³o partii bez wahañ, nie bacz¹c na to, jak ciê¿ka sytuacja powsta³aby
na drodze rozwoju rewolucji10.
Kim Ir Sen z powodzeniem szerzy³ swoj¹ propagandê w KRLD, choæ kraj
pog³êbia³ siê w zapaœci ekonomicznej.
W tym samym czasie Republika Korei
bez pomocy d¿ucze, ale z pomoc¹
pañstw Zachodu, budowa³a siln¹ gospodarkê opart¹ o wolny rynek, staj¹c
siê w przysz³oœci jednym z „azjatyckich
tygrysów”.
D¿ucze zosta³o sprawnie wkomponowane w konstytucjê koreañsk¹11
uchwalon¹ w 1972 roku, legitymizuj¹c
tym samym re¿im na nastêpne dziesiêciolecia. Ta ustawa zasadnicza, nowelizowana w latach 1992 i 1998 obowi¹zuje w KRLD do dzisiaj. Na jej mocy,
Portret Kim Ir Sena
Kim Ir Sen obj¹³ urz¹d prezydenta
ród³o: wikimedia.org
7
8
9
10
11

M. Burdelski, Czy Korea bêdzie zjednoczona do koñca XX wieku?, Toruñ 1995.
L. Czen-Won, Zarys nowo¿ytnej historii Korei, Warszawa 1953.
Kim Il-sung, Reminiscences, Pyongyang 1992.
M. Burdelski, op. cit.
Oficjalne t³umaczenie w jêzyku angielskim znajduje siê pod adresem http://en.wikisource.org/
wiki/Constitution_of_North_Korea_(1972).
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Korei Pó³nocnej. Pierwsze zdanie konstytucji zawiera oczywiœcie odwo³anie do
idei d¿ucze (samodzielnoœci) – „KRLD jest socjalistyczn¹ ojczyzn¹ D¿ucze, które
realizuje idee Wielkiego Wodza Kim Ir Sena”. Preambu³a gloryfikuje osobê Kim Ir
Sena bardzo poetycko – „(...) przekszta³ci³ ca³e spo³eczeñstwo w jedn¹ wielk¹
i zjednoczona rodzinê. (...) Wielki przywódca Towarzysz Kim Ir Sen jest s³oñcem
narodu i gwiazd¹ przewodni¹ zjednoczenia ojczyzny. (...) geniuszem ideologii
i teorii, mistrzem przywództwa, zawsze zwyciêskim dowódc¹ o ¿elaznej woli,
wielkim rewolucjonist¹ i politykiem i wielkim cz³owiekiem”.
W praktyce kult osoby Kim Ir Sena nie omin¹³ ¿adnej sfery egzystencji narodu
koreañskiego. Z nim wi¹zano ka¿dy „sukces polityczny”, pocz¹wszy od rewolucji,
przez ideologiê D¿ucze, na modelu budownictwa socjalistycznego skoñczywszy.
Propagandê sukcesu mieszano z informacjami o nieustaj¹cym zagro¿eniu ze strony amerykañskiego imperializmu. ¯ywa by³a i jest nadal pamiêæ o zbrodni, jakiej
dopuœcili siê na tym narodzie Japoñczycy. Geniusz Wielkiego Wodza mia³ ju¿ nigdy nie dopuœciæ do ponownej klêski. W Korei Pó³nocnej nie ma miasta czy wioski,
w której na g³ównym placu zabrak³oby pomnika wodza, otoczonego najwy¿sz¹
czci¹. Ka¿dy Koreañczyk mia³ obowi¹zek noszenia znaczków z wizerunkiem
s³oñca narodu, ró¿ni¹cych siê w wygl¹dzie w zale¿noœci od zas³ug danej osoby
w budowaniu socjalizmu, we wprowadzaniu zasad D¿ucze oraz w realizowaniu
planów rewolucyjnych. Zdjêcia by³y umieszczane i praktycznie nadal figuruj¹ we
wszystkich dziennikach i na ok³adkach tygodników pó³nocnokoreañskich.
Portret Kim Ir Sena (jak i Kim Dzong-Ila) musi wisieæ na œcianie w ka¿dym domu,
hotelu, urzêdzie, szkole czy przedszkolu. Jest on patronem uczelni i miejsc pracy.
Order jego imienia jest najwy¿szym odznaczeniem pañstwowym w KRLD. Na
czeœæ wodza organizowane s¹ liczne wystêpy publiczne, pokazy artystyczne, olimpiady, koncerty. W ska³ach gór Myohyangsan i Kumgangsan oraz Paekdu wykute s¹ myœli przypisywane prezydentowi. £uk Triumfalny i pomnik idei D¿ucze,
które wzniesiono z okazji 70. rocznicy urodzin, sta³y siê symbolami stolicy pañstwa – Pyongyang (Phenianu). Miejscem kultu, do którego przybywaj¹ wycieczki
ze szkó³ i zak³adów pracy jest Mangyongdae – miejsce narodzin Kim Ir Sena.
W 1980 r. odby³ siê VI Zjazd Koreañskiej Partii Pracy, na którym uznano D¿ucze
jedynym obowi¹zuj¹cym systemem ideologicznym partii. Nastêpnym krokiem
mia³o byæ przekszta³cenie ca³ej struktury spo³ecznej wed³ug zasad D¿ucze poprzez stworzenie modelu homo sovieticus, przebudowie wszystkich sfer ¿ycia
spo³eczeñstwa koreañskiego zgodnie z programem D¿ucze12.
Na zjeŸdzie uzgodniono metody przeprowadzenia trzech rewolucji:
– ideologicznej,
– technicznej,
– kulturalnej.
12

M. Burdelski, Czy Korea bêdzie zjednoczona do koñca XX wieku?, Toruñ 1995.
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Rewolucja ideologiczna mia³aby polegaæ na zaszczepianiu i rozwijaniu wœród
wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa rewolucyjnych idei D¿ucze.
Przemiany techniczne zmniejsza³yby ró¿nicê pomiêdzy prac¹ fizyczn¹
i umys³ow¹ przez modernizacjê przemys³u. Prezydent KRLD regularnie wizytuje
zak³ady pracy i osobiœcie nadzoruje jakoœæ produkcji, jak i warunki pracy.
Zmiany kulturalne prowadzi³yby do przekszta³cenia ca³ego spo³eczeñstwa
w inteligencjê. Zdaniem Kim Ir Sena taki zabieg wymaga wzmo¿onego prowadzenia rewolucji kulturalnej, znacznego podniesienia ogólnego poziomu kultury
i wykszta³cenia wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa, i na tej podstawie stopniowe
podnoszenie poziomu ka¿dego cz³owieka do poziomu wy¿szej uczelni13. Z rewolucj¹ kulturaln¹ wi¹¿¹ siê zmiany w oœwiacie koreañskiej. Wprowadzono obowi¹zek uzyskania pe³nego 11-letniego wykszta³cenia œredniego.
W trakcie zjazdu uchwalone zosta³y równie¿ cztery podstawowe za³o¿enia
programowe Koreañskiej Partii Pracy, czyli D¿ucze w ideologii. S¹ to:
– samodzielnoœæ w ideologii,
– niezale¿noœæ w polityce,
– samodzielnoœæ w ekonomii,
– samoobronê pañstwa.
Samodzielnoœæ w ideologii przede wszystkim sprowadza³a siê do odrzucenia
wszelkiej „czo³obitnoœci”, szczególnie wobec USA14. KRLD za „czo³obitn¹” uznaje
Republikê Korei.
Samodzielnoœæ w ekonomii polegaæ mia³a na budowaniu samodzielnej ekonomiki narodowej zgodnie z zasad¹ opierania siê na w³asnych si³ach. Samodzielna ekonomika odrzuca³a ekonomiczne panowanie i ujarzmianie jednych pañstw
przez inne kraje, jednak¿e nie lekcewa¿y ona miêdzynarodowej wspó³pracy ekonomicznej, w szczególnoœci œcis³a wspó³praca ekonomiczna i techniczna krajów
socjalistycznych oraz nowo rosn¹cych si³ odgrywa wa¿n¹ rolê w zapewnieniu ich
samodzielnoœci ekonomicznej i umocnieniu si³y ekonomiki zasadowej15.
Za³o¿enie czwarte to zapewnianie bezpieczeñstwa przy u¿yciu w³asnego potencja³u militarnego. Tylko na realizacjê tego celu przeznacza siê w Korei Pó³nocnej 14,6% rocznego bud¿etu. Fakt posiadania przez Koreê Pó³nocn¹ broni
j¹drowej jest uznany przez Zachód za bezsporny, co pewien czas s³ychaæ doniesienia o próbach j¹drowych na terenie KRLD. Ostatnie testy rakiet t³umaczone s¹
przez pó³nocnokoreañski MSZ prób¹ wyniesienia satelity na orbitê.

13
14
15

M. Burdelski, Czy Korea bêdzie zjednoczona do koñca XX wieku?, Toruñ 1995.
Ibidem.
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Przejêcie w³adzy
Po œmierci Kim Ir Sena, w 1994 r., kraj pogr¹¿y³ siê w ¿a³obie. Pod jego pomnikami sk³adano tysi¹ce kwiatów, ludzie otwarcie wyra¿ali swoj¹ rozpacz, co
zreszt¹ by³o jedynym po¿¹danym zachowaniem. Syn Wielkiego Wodza, Kim
Dzong Il nie mia³ najmniejszych problemów z sukcesj¹ i poparciem narodu koreañskiego, g³ównie dziêki temu, ¿e zarówno sam Kim Dzong Il, jak i Koreañczycy
byli do tej zmiany od lat przygotowywani. W paŸdzierniku 1980 r. Kim Ir Sen oficjalnie wyznaczy³ Kim Dzong Ila jako swojego nastêpcê. Od tego czasu, obok
wspomnianych wy¿ej portretów Kim Ir Sena, wszêdzie widnia³y portrety jego
syna. Liczne obrazy propagandowe przedstawia³y ich razem, zazwyczaj w symbolicznym dla spo³eczeñstwa miejscu, gdy wspólnie nadzoruj¹ zwyciêski pochód
D¿ucze.

Ekspansja D¿ucze
W Pjongjangu, nad rzek¹ Taedong, wznosi siê monumentalna Wie¿a D¿ucze
– 170-metrowa, najwy¿sza na œwiecie konstrukcja granitowa. Na jej szczycie zamontowano 20-metrow¹ pochodniê, która w nocy „p³onie” nad stolic¹ totalitarnej
Korei. Wzniesiona zosta³a w 70. rocznicê urodzin „wielkiego wodza” z granitowych bloków, które dok³adnie odpowiada³y liczbie dni ¿ycia Kim Ir Sena. Jednak
jeszcze w okresie zimnej wojny rz¹d koreañski zainteresowa³ siê „sprzedawaniem” d¿ucze poza granice pó³wyspu. Elementy d¿ucze wykorzystywa³ m.in.
Nicolae Ceausescu. Dziœ, choæ oficjalnie rz¹d KRLD nie prowadzi ju¿ ¿adnej ekspansji ideologicznej, to jednak funkcjonuj¹ na œwiecie zorganizowane grupy osób
studiuj¹cych ideologiê d¿ucze, koncentruj¹ce siê na jej filozoficznych aspektach.
Grupy takie funkcjonuj¹ np. w Japonii – siedzibie Miêdzynarodowego Instytutu
Studiów nad Ide¹ D¿ucze16.

Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza
Art. 21 Konstytucji KRL-D stanowi: „W³asnoœæ pañstwa nale¿y do ca³ego narodu. Nie ma ograniczeñ co do zakresu w³asnoœci, któr¹ pañstwo mo¿e obj¹æ.
(...)”. Korea Pó³nocna jest modelowym przyk³adem nieudolnoœci gospodarki centralnie planowanej, kosztów, jakie niesie ze sob¹ utrzymanie gigantycznej armii
w ci¹g³ej gotowoœci i konsekwencji d³awienia wszelkiej inicjatywy prywatnej. Art.
83 potwierdza quasi-niewolniczy charakter pracy obywateli Korei Pó³nocnej –
„Praca jest obowi¹zkiem i honorem obywatela”, a taka praca nigdy nie prowadzi

16

http://juche.v.wol.ne.jp.
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do zadowalaj¹cych efektów, czego dowodem by³y pañstwa wchodz¹ce w sk³ad
ZSRR i inne komunistyczne twory.
W 1960 r. dochód narodowy na g³owê mieszkañca Korei Po³udniowej wynosi³
100 dol. i by³ dwukrotnie mniejszy ni¿ na Pó³nocy17. Dzisiaj proporcje s¹ odwrotne. PKB na jednego mieszkañca Korei Pó³nocnej jest dziesiêciokrotnie (sic!) ni¿szy
ni¿ na Po³udniu. Charakterystyczna dla systemu gospodarczego KRLD jest specyfika organu decyzyjnego, który sk³ada siê wy³¹cznie z elity partyjnej, na czele
(obecnie) z Kim Dzong Ilem.
Lata siedemdziesi¹te przynios³y pierwsze powa¿ne oznaki kryzysu gospodarczego. Przestano sp³acaæ kredyty zaci¹gniête na Zachodzie. Dysproporcje pomiêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem ros³y ze wzglêdu na coraz wiêksze obci¹¿enia
bud¿etowe, spowodowane rozbudow¹ armii pó³nocnokoreañskiej (w 1993 r. a¿
24% bud¿etu).
Natura wyraŸnie nie sprzyja re¿imowi Kim Dzong-Ila. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych terytorium Korei Pó³nocnej jest nawiedzane regularnie przez fale
powodziowe, które niszcz¹c wszelkie uprawy powoduj¹ klêskê g³odu. Pomoc
¿ywnoœciow¹ nios¹ g³ównie USA, ale i pañstwa – cz³onkowie ONZ, a tak¿e Organizacja Czerwonego Krzy¿a oraz inne organizacje humanitarne. Pomoc ta nie
trafia do najbardziej potrzebuj¹cych, lecz rozdzielana jest miêdzy armiê i sklepy
dyplomatyczne.
W 2002 r. w³adza postanowi³a przeprowadziæ eksperymenty z kapitalizmem
na skalê mikro. Wyznaczono dwie specjalne strefy ekonomiczne – Sinuiju przy
granicy z Chinami i przemys³owy Kaesong. W 2003 r. obrót z Chinami wzrós³
o 38% i wyniós³ 1,02 mld dol., a z Kore¹ Po³udniow¹ o 12% do 724 mln dol. i to zaledwie w ci¹gu roku. W tym samym okresie wzros³a liczba abonentów telefonii
komórkowej, z 3000 do oko³o 20 tys.
Rz¹dy obu Korei staraj¹ siê znaleŸæ p³aszczyznê do dialogu na gruncie gospodarczym. Przy granicy dzia³aj¹ zak³ady, których udzia³owcami s¹ oba pañstwa.
Ciê¿ko oceniæ jednak, na ile s¹ to gesty dobrej woli, a na ile ch³odna kalkulacja ze
strony Pó³nocy. Niestety statystyki wartoœci wymiany handlowej miêdzy pó³noc¹
a po³udniem z lutego 2009 r. wykazuj¹ spadek o blisko 20 mln dol. w stosunku do
roku ubieg³ego, jednak g³ówn¹ przyczyn¹ takich wyników s¹ trudnoœci, jakie
prze¿ywa gospodarka Korei Po³udniowej18.

System spo³eczno-polityczny
Art. 67 konstytucji KRLD: „Obywatele maj¹ zagwarantowan¹ wolnoœæ s³owa,
prasy, zgromadzeñ, demonstracji i stowarzyszeñ”.

17
18

Yonhap News Agency, Korea Annual 1999, Seoul 1999.
Asia Pulse Businesswire, Feb. 26, 2009 (Yonhap).
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Parti¹ rz¹dz¹c¹ w KRLD jest Partia Pracy Korei, której sekretarzem generalnym jest Kim Dzong Il. Funkcjonuj¹ jeszcze dwie inne partie: Socjaldemokratyczna Partia Korei i Czundoistyczna Partia Czongu, nie stanowi¹ one jednak ¿adnej
opozycji. Wszystkie partie i organizacje spo³eczne zrzeszone s¹ we wspomnianym wczeœniej Narodowym Froncie Zjednoczenia Ojczyzny.
Na czele rz¹du stoi premier, jednak faktyczna w³adza spoczywa obecnie w rêkach przewodnicz¹cego Partii Pracy Korei, zwierzchnika si³ zbrojnych, Kim
Dzong Ila. Niezale¿nie od treœci konstytucji, s³ów Kim Ir Sena i teoretycznych
za³o¿eñ „czystej” D¿ucze, system polityczny KRLD sytuuje jednostkê na samym
dole drabiny spo³ecznej. Na czele stoi „wódz” i jego rodzina, nastêpnie partia, ideologia i interes zbiorowoœci. Najmniejsze przewinienia, przyk³adowo niez³o¿enie
kwiatów pod pomnikiem Wielkiego Wodza i ciê¿kie, jak próba ucieczki, czy
dzia³alnoœæ opozycyjna, karane s¹ wiêzieniem, obozem pracy, w najgorszym wypadku obozem koncentracyjnym. Relacje tych Koreañczyków, którym uda³o siê
uciec z KRLD, s¹ makabryczne. Prawo pó³nocnokoreañskie przewiduje, ¿e wiêŸniowie mog¹ byæ przes³uchiwani nie d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce19. Jednak¿e okres
ten mo¿na dowolnie wyd³u¿yæ do czasu, jakiego za¿¹da Wydzia³ Œledczy za
zgod¹ Prokuratora Generalnego. Zatrzymania na okres ponad roku bez procesu
s¹dowego i wyroku nie s¹ zjawiskiem marginalnym. Szacuje siê, ¿e liczba wiêŸniów politycznych w KRLD wraz z rodzinami to ponad 300 tys. osób.
„Konstytucja nadaje s¹dom niezawis³oœæ, o ile proces s¹dowy bêdzie przebiega³
zgodnie z prawem, ³¹cznie z zabezpieczeniem prawa do obrony. Prawo do obrony
jest w praktyce stosowane, ale partia stosuje nadzór nad karnym procesem s¹dowym. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego zwalnia s¹dy w wypadku procesów politycznych i przekazuje sprawy do Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Pañstwa, które nakazuje zatrzymanie. S¹dy s¹ tymczasowe, a pracownicy wyznaczani przez rz¹d. Obroñcy nie s¹ upowa¿nieni do reprezentowania oskar¿onych,
raczej pomagaj¹ s¹dowi udowodniæ winê oskar¿onych” 20.
¯adna organizacja pokroju Amnesty International czy te¿ Asia Watch nie zosta³a wpuszczona przez w³adze pó³nocnokoreañskie. Korea Pó³nocna nie uczestniczy w regionalnych czy miêdzynarodowych organizacjach podejmuj¹cych
tematykê ochrony praw cz³owieka.
Warto wspomnieæ o ogromnej roli wychowania spo³ecznego. Rozwój fizyczny i mentalny, oczywiœcie odpowiednio ukierunkowany, jest dla w³adz KRLD
kwesti¹ zasadnicz¹. W stolicy istnieje wiele obiektów sportowych, dzieciom
i m³odzie¿y organizuje siê regularnie zajêcia sportowe, przeplatane z wycieczkami do miejsc kultu przywódcy. Koreañczycy s¹ dumni ze swej narodowej sztuki
walki – taekwondo, a dobre wyniki w sporcie s¹ praktycznie jedyn¹ szans¹ dla
19
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zwyk³ych ludzi na chwilowy wyjazd za granicê. Po zajêciach wychowania fizycznego, m³odzie¿ uczy siê z przepe³nionych ideologi¹ ksi¹¿ek, strasz¹cych atakiem
wrogich imperialistów.

Przysz³oœæ Korei Pó³nocnej
KRLD nale¿y do pañstw tzw. klubu nuklearnego. Stanowi potencjalne zagro¿enie dla œwiatowego ³adu, wiêc otrzymuje regularnie pomoc ¿ywnoœciow¹, lekarstwa i paliwo. Jednoczeœnie rozwija sektor zbrojeniowy i eksportuje broñ do krajów
zacofanych, ³ataj¹c w ten sposób swój bud¿et. Po zamachach terrorystycznych z
11 wrzeœnia 2001 r. George Bush uzna³ KRLD za jedno z pañstw tworz¹cych tzw. „oœ
z³a” (doktryna Busha), lecz obecnie uwaga œwiata skupia siê raczej na bliskowschodnich konfliktach w Iraku, potencjalnym w Iranie i trwaj¹cej wojnie w Afganistanie.
Dla Korei Po³udniowej ewentualne zjednoczenie mog³oby oznaczaæ ekonomiczn¹ ruinê. Nie nale¿y zapominaæ jednak o fakcie, ¿e podzia³ pó³wyspu podzieli³ jeden naród i odebra³ na dziesiêciolecia mo¿liwoœæ kontaktu wielu rodzinom.
Patrz¹c na bezwzglêdnoœæ w³adz KRLD wobec wszelkiej opozycji przypuszczaæ
nale¿y, i¿ bez zewnêtrznej ingerencji Koreañczykom bêdzie bardzo ciê¿ko zmieniæ swoj¹ rzeczywistoœæ.
Literatura: Burdelski M., Czy Korea bêdzie zjednoczona do koñca XX wieku?, Toruñ
1995; Bracken P., Po¿ar na Wschodzie, Warszawa 2000; Czen-Won L., Zarys nowo¿ytnej historii Korei, Warszawa 1953; Dmochowski T., Rosyjsko-chiñskie stosunki polityczne: (XVII-XIX wiek), Gdañsk 2001; Dziak W.J., Korea. Pokój czy wojna?, Waszawa
2003; Il-sung K., Reminiscences, Pyongyang 1992; Lowe P., Wojna koreañska, Warszawa 1995.
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