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ÚVOD 

 V předložené práci s názvem „Kim Il-sŏng – kult osobnosti a ideologie čučche“ se 

pokusím charakterizovat severokorejský režim a jeho vůdce – Kim Il-sŏnga, a zasadit ho do 

obecné politické teorie. Dále se budu zabývat projevy kultu osobnosti Kim Il-sŏnga v Severní 

Koreji. Hlavními prameny byly díla významných koreanistů, jakými jsou Dae-sook Suh 

(Kim Il-sung – North Korean leader); Bon – Hak Koo ( Political Economy of Self Reliance : 

Juche and Economic Development in North Korea ); Nicholas Eberstadt ( The North Korean 

Economy ); Helen-Louise Hunter ( Kim Il-song's North Korea ); Bradley K. Martin ( Under the 

loving care of the fatherly leader ) ad. Stejně tak mi byly velmi nápomocny práce od odborníka 

na Severní Koreu Laňkova, který nyní působí jako profesor na Jihokorejské univerzitě 

Kukmin. Na základě dostupných informací jsem se pokusila zpracovat politicko-historickou 

problematikou KLDR a dále problematiku vztahující se k osobě Kim Il-sŏnga a jeho kultu 

osobnosti. Práci jsem vypracovávala deskriptivní metodou: důkladná analýza 

severokorejského režimu a propagandy bez výborné znalosti korejského jazyka je velmi 

obtížná. Stejně tak získávání relevantních informací o vnitrostátní situaci KLDR je díky její 

izolovanosti od okolního světa velmi složité. Cílem této práce je seznámit čtenáře 

s utvářením stávajícího režimu KLDR, s procesem uchopení moci Kim Il-sŏngem 

a následném vytvoření silného kultu osobnosti kolem jeho osoby, dále pak s nástroji, které 

slouží k udržení režimu. Mezi tyto nástroje patří přetrvání kultu osobnosti, sociální 

uspořádání a kontrola a zejména všudypřítomná propaganda a následná indoktrinace státní 

doktrínou čučche. Celá práce je členěna následovně: v první kapitole je stručně nastíněna 

charakteristika režimu KLDR, který jsem se na základě prostudovaných materiálů pokusila 

zasadit do obecné politické teorie. Zároveň jsem se pokusila vymezit v dějinách KLDR určité 

záchytné body podle chování režimu, kompetencí jeho nejvyššího představitele a 

ideologických posunů. Druhá kapitola pojednává o formování kultu osobnosti kolem Kim Il-

sŏnga a jednotlivých atributech tohoto kultu. Tato kapitola obsahuje také komparaci kultu 

osobnosti Kim Il-sŏnga s kulty jeho předchůdců J. V. Stalina a Mao Ce-tunga. Ve třetí 

kapitole se zabývám propagandou KLDR, která spolu se sociální kontrolou obyvatelstva, 

měla zajistit v KLDR vytvoření loajální a oddané společnosti. K vytvoření takovéto 

společnosti napomáhalo také sociální uspořádání závislé na míře loajality k vůdci. Ve čtvrté 

kapitole je věnována pozornost životu Kim Il-sŏnga, kapitola také pojednává o vzniku a 

vývoji KLDR a uchopení moci Kim Il-sŏngem. V páté kapitole se soustředím na vznik a 

vývoj státní doktríny čučche, která hrála důležitou roli při upevňování a dlouhodobém držení 

Kim Il-sŏngovi moci a postupně ovlivnila všechny sféry života v KLDR. Šestá kapitola 
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pojednává o politickém, ekonomickém a kulturním vývoji KLDR od konce 50. let do smrti 

Kim Il-sŏnga. Důraz bude kladen na popsání vztahů s Korejskou republikou a strategickými 

partnery, kterými byly SSSR a Čína. Zároveň se v této kapitole pokusím poukázat na vliv 

čučche na umění, průmysl a zemědělství. Ve své práci používám českou vědeckou a 

odbornou transkripci.  
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1 CHARAKTERISTIKA SEVEROKOREJSKÉHO 

REŽIMU A JEHO VŮDCE 

 Na začátku této části bych se ráda pokusila obecně charakterizovat kult osobnosti a 

uvedu jednu z nejpoužívanějších definic totalitního režimu, protože oba fenomény spolu úzce 

souvisí. Kult osobnosti vyrůstá z podhoubí totalitních režimů (blíže viz např. Arendtová 

1996, Talmon 1998, Sartori 1993 anebo Aron 1993), kdy silná osobnost vládnoucí (jediné) 

politické strany v důsledku použití krajních prostředků (likvidace nepohodlných stranických 

konkurentů a oponentů) absolutně uzurpuje moc. Neúměrné zveličení zásluh a vlastností 

vůdčí osobnosti bez možnosti její kritiky vede téměř k jakémusi „zbožštění”, kdy jsou tomuto 

národnímu idolu připisovány různé mimořádné vlastnosti a schopnosti. Ke kultu osobnosti 

existuje dnes mnoho publikací (např. Gončarov, Xue, Lewis 1993, Heller a Plamper 2004, 

Maier 1999, Randák 2007, Ursprung 2010 aj.) V této práci, zaměřěné na kult Kim Il-sŏnga, 

budu některé výše zmiňované aspekty konkretizovat a komparovat s jeho předchůdci J. V. 

Stalinem a Mao Ce-tungem. 

 Carl Joachim Friedrich a Zbigniew Brzezinský, američtí politologové, definovali ve 

svém díle Totalitarian Dictatorship and Autocracy z poloviny padesátých let dvacátého 

století šest hlavních rysů totalitního režimu, které uvádím níže.
1
 

1. „Existuje oficiální ideologie, kterou musejí přijmout a akceptovat všichni členové 

společnosti. Tuto ideologii používá vládnoucí vrstva k odůvodnění svých nároků na 

výkon moci. 

2. Politický a společenský život ovládá jediná masová politická strana, v jejímž čele stojí 

většinou jediný vůdce. Strana je hierarchicky organizována a je většinou nadřízena 

státní byrokracii nebo je s ní minimálně výrazně propojena. Státní orgány většinou 

slouží jako zástěrka. Skutečnou moc nedrží v rukou prezident, vláda, jednotliví ministři 

nebo parlament. Nejmocnějším orgánem je prezidium nebo ústřední výbor strany, 

v jehož čele stojí předseda, v komunistických nebo socialistických režimech je to první 

nebo generální tajemník ústředního výboru. Ústřední výbor má pak má fakticky 

kompetence vlády, o čemž svědčí jeho struktura, která se více či méně kryje se strukturou 

jednotlivých vládních resortů. Každý ministr je tak podřízen příslušnému stranickému 

                                                             

1
  BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, vyd. 

1. Praha: Dokořán, 2004. 167 s.; s. 36-37. 
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odboru ústředního výboru, pokud ovšem není přímo jeho tajemníkem či vedoucím 

představitelem. Ani justice není nezávislá. Pojetí práva a  spravedlnosti je podřízeno 

stranickému zájmu. 

3. Vládce či strana mají absolutní monopol na kontrolu armády. Tuto kontrolu provádí buď 

přímo politická strana, nebo jí kontrolovaná byrokracie. Předseda strany může mít i 

funkci vrchního velitele armády, ale tato funkce se nepojí automaticky k jeho funkci 

stranické. 

4. Prostředky masové komunikace – tisk, rozhlas, televize, knihy – jsou zcela kontrolovány. 

5. Existuje dokonalý systém fyzické a psychologické kontroly společnosti pomocí tajné 

policie, která používá násilné prostředky. Tajná policie je jednou z nejmocnějších složek 

v zemi, její šéf může získat postavení druhého nejmocnějšího muže režimu, většinou je to 

také ministr vnitra nebo stranický tajemník zodpovědný za resort vnitra. 

6. Hospodářství podléhá centrálnímu řízení, plánování, veškerá ekonomika je 

kontrolována. Plánování je součástí stranických sjezdů.“ 

  

Těchto šest bodů je dodnes používáno jako základ veškerého dalšího výzkumu 

totalitarismu. S ohledem na klasifikaci uvedených základních znaků se můžeme pokusit 

aplikovat je na KLDR s tím, že jsme si vědomi délky trvání režimu, a tudíž posunů 

v jednotlivých sférách působení. Následující odstavce jsou pouhým pokusem o obecné 

vyjádření stavu, nikoliv odrazem konkrétních etap. Ty se pokusíme rozebrat v dalších 

podkapitolách.  

 Ad 1: Existuje oficiální ideologie marxisticko-leninského typu, rozpracovaná na tzv. 

specifické podmínky KLDR. Ta se vyvinula v ideologii čučche, jež zasahuje do všech oblastí 

řízení státu a jejích obyvatel. 

 Ad 2: Existence a fungování KSP (Korejská strana práce), jako jediné určující a řídící 

politické strany.
2
  

                                                             

2
 Již na sklonku 20. let organizoval Kim Il-sŏng pod patronací KS Číny Komunistickou ligu mládeže 

a v roce 1936 inicioval vznik levicově orientované Vlastenecké asociace pro obnovu nezávislosti 

Koreje. Sověti chtěli v Koreji vytvořit komunistickou stranu vlastního typu, a tak po návratu Kim Il-

sŏnga ze SSSR postupně vytlačili z vedoucích funkcí zasloužilé komunisty, kteří přišli z jiné země 

než ze SSSR. Výsledkem sovětské manipulace a sovětských zájmů  na vytvoření pevného pouta mezi 
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 Ad 3: Nejvyšším velitelem armády byl od vzniku KLDR Kim Il-sŏng, což mu 

pomáhalo v udržování politické moci. Armáda podléhá vedení KSP, což je zakotveno 

v ústavě KLDR. Armáda v některých asijských zemích má podstatně vyšší funkci i v dobách 

míru, což příklad KLDR dokazuje. Armáda je totiž trvalou složkou společnosti (nikoliv 

dočasnou) a podílí se i na ekonomickém životě země.
3
 

John F. Fairbank v Dějinách Číny poukazuje z hlediska politického ovládnutí armády 

na srovnatelný vývoj v sovětském Rusku a i v Číně. Sovětská Rudá armáda se s tímto 

problémem vypořádala prostřednictvím „politických komisařů“, kteří byli nadřazeni 

profesionálním velitelům. Komunistická strana Číny měla od 30. let ve svých řadách skupinu 

(v Moskvě) dobře vycvičených a schopných velitelů, kteří podle potřeby zastávali velící 

vojenské anebo politické funkce.
4
 

 Ad 4: V KLDR byla a je samozřejmá kontrola veškerých komunikačních kanálů. 

Prostředky masové komunikace slouží výhradně vládnoucí straně, která je využívá 

k propagandě a ovlivňování obyvatelstva. K těmto prostředkům patří tisk (plakáty, knihy, 

časopisy, denní tisk), rozhlas a později i televize. Své místo zde měly i další umělecké obory 

(výtvarné umění), kam lze zařadit malířství, sochařství a také architekturu. V pozdějších 

letech se přidává film, divadlo a hudba, ty všechny byly napojeny na ideologii a ideologii 

podřízeny. Projevy propagandy v masové komunikaci budou podrobněji pojednány 

v samostatné části této práce. 

 Srovnatelný vývoj v oblasti propagandy a masové komunikace probíhal v Rusku i 

v Číně. V Číně se Mao Ce-tung například začal objevovat na propagandistických plakátech 

již v roce 1940 a toto zobrazování nabylo nejintenzívnějších forem v polovině 60. let.
5  

Mao, 

                                                                                                                                                                                             

SSSR a KLDR byl v první polovině 40. let vznik mocenské struktury, v níž klíčová místa zaujímali 

sovětští Korejci, tj. lidé s korejskou národností, ale sovětským původem. Byli vybráni z korejské 

komunity v Sovětském svazu a po skončení války s Japonskem byli přesunuti do severní Koreje. 

Korejská komunistická strana byla na centrální i provinčních úrovních rovněž infiltrována sovětskými 

Korejci a Kimovými partyzány, kteří byli v SSSR vyškoleni. Korejskou stranu práce (KSP) pak 

založil Kim Il-sŏng v červnu 1949. Konceptu „lidové demokracie“ odpovídala i tzv. Jednotná 

vlastenecká fronta, která v obou částech rozdělené země – na jihu ilegálně – vytvářela zázemí 

komunistických aktivit. Kim Il-sŏng vykonával funkci generálního tajemníka KSP až do své smrti v 

roce 1994, kdy ho nahradil Kim Čŏng-il, po jeho skonu v prosinci 2011 se do čela strany postavil 

jeho nejmladší syn Kim Čŏng-un. 

3
 Viz dále politika sŏngun. 

4
 FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. Dějiny států. 

s. 428. 

5
 Dostupné na: http://chineseposters.net/themes/mao-cult.php. 
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podobně jako Stalin v Rusku, byl zobrazován vždy s úsměvem, jenž měl symbolizovat 

dobrotivost velkého vůdce, a prakticky nikdy neměl na oděvu vyznamenání anebo medaile; 

to bylo dokladem snahy nevyvyšovat se nad lid.
 6

 

  Ad 5: Vládnoucí strana se uchyluje v rámci upevňování svých pozic k represivním 

akcím. Režim KLDR je dnes z mnoha důvodů považován za nejtužší na světě a 

pravděpodobně nejrepresivnější vůči vlastnímu obyvatelstvu. Represe byly zahájeny Kim Il-

sŏngem prakticky okamžitě po jeho návratu z Chabarovska do Koreje na sklonku roku 1945.  

Postupem času s pomocí SSSR získával vliv a zbavoval se nejprve „třídních nepřátel“, pak 

emigrantů – zejména z řad korejských dobrovolníků v Čínské lidově-osvobozenecké armádě 

– a během čistek po korejské válce i potencionálních odpůrců – svých bývalých 

spolubojovníků. Největší čistka proběhla v roce 1956 a byla namířena proti kritikům kultu 

osobnosti.
7
 Další čistky byly zaměřeny na potlačení náboženských svobod.

8
 

 Ad 6: Ekonomika státu podléhá zásadám ideologie čučche. Politická ideologie čučche 

se stala oficiální státní ideologií KLDR v roce 1972, kdy se stala výslovnou součástí ústavy. 

V počátečním stádiu čučche existovala zároveň s velmi silným uznáváním role Sovětského 

svazu jako vzorově fungujícího státu v čele s geniálním Stalinem. Tento postoj přetrval i po 

Stalinově smrti a následně po odsouzení jeho kultu osobnosti v SSSR. Kim Il-sŏng zahájil 

silnou centralizaci plánování výroby, mobilizaci pracovních sil a industrializaci, která 

probíhala zejména v pětiletce vyhlášené na léta 1956 až 1961. Hnutí bylo označeno 

Čchŏllima (korejský mytický okřídlený kůň letící rychlostí tisíc ri za den) a stalo se pokusem 

o zavedení některých zásad čučche do praxe. Čchŏllima vykazuje rysy srovnatelné také s 

čínskou hospodářskou politikou „velkého skoku”. Srovnatelné jsou i Stalinovy ekonomické 

postupy, například kolektivizace, industrializace, výstavba nových měst. Kim Il-sŏng po 

vzoru Sovětského svazu zavedl pětileté plány. V důsledku zaostalosti výrobních technologií 

                                                             

6
 Viz dále v podkapitole o projevech kultu osobnosti. 

7
 Kol. Aktuální problémy zemí východní Asie. Praha: FFUK 2011. 126 s.  Dostupné na: 

http://udlv.ff.cuni.cz/oppa/files/aktualni_problemy.pdf 

8
 O potlačování náboženských svobod podává detailní informaci americká Komise pro mezinárodní 

náboženskou svobodu ve své zprávě z roku 2005 nazvané "Děkuji vám, otče Kim Il Sǒngu." Popisuje 

násilné potlačení severokorejského kdysi velmi živého náboženského a duchovního života a vytvoření 

kvazi-náboženského kultu osobnosti, zaměřeného na Kim Il-sŏnga (posléze na jeho syna) na základě 

svědectví 40 Severokorejců, kterým se  podařilo uprchnout. Zpráva poskytuje také celkový přehled o 

úloze a charakteru severokorejské vlády a o způsobech, jakými vláda řídí myšlenky a názory občanů 

KLDR. Thank  you, Father Kim Il Sung. Eyewitness accounts of severe violations of freedom of 

thought, conscience, and religion in North Korea. U.S. Commission on International Religious 

Freedom, 2005. Dostupné na: 

http://archive.org/details/thankYouFatherKimIlSungEyewitnessAccountsOfSevereViolationsOf 
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se však i přes téměř plnou zaměstnanost obyvatelstva a velké nasazení i podporu ze zahraničí 

severokorejská ekonomika růstu nedočkala,
9
 i když toto odbobí v porovnání se 70. léty, kdy 

v hospodářství KLDR nastal zlom k horšímu, lze hodnotit jako relativně úspěšné.  

 Charakteristika severokorejského režimu a jeho vůdce je velmi složitá. Podstatným 

rysem je to, že vývoj v této zemi není nijak zvlášť výrazný a režim je stabilní. Za podstatný 

mezník je možné považovat vyhlášení nové socialistické ústavy v roce 1972 a vytvoření 

funkce prezidenta. 

 V souladu s pracemi, zabývajícími se KLDR (např. Adrian Buzo, Partyzánská 

dynastie, Carter J. Eckert et al., Dějiny Koreje, Vladimír Pucek,  Korejská lidově 

demokratická republika, Andrei Laňkov, The Official Propaganda in DPRK: Ideas and 

Methods aj.) se pokusíme vymezit v dějinách KLDR určité záchytné body podle chování 

režimu, kompetencí jeho nejvyššího představitele a ideologických posunů. Je třeba však 

upozornit, že jde pouze o pomocné teze pro orientaci v dalším detailnějším rozpracování 

tématu. 

1.1. OBDOBÍ 1945 – 1948 

 Po skončení druhé světové války byla Korea rozdělena na severní a jižní část 38. 

rovnoběžkou. Severní byla pod vlivem SSSR a jižní pod vlivem USA. Věnovat se budu 

pouze území pod vlivem SSSR. Režim severní Koreje by se dal v této době s velkou 

pravděpodobností charakterizovat v souladu s Juanem José Linzem, jako pretotalitní.
 10

 To 

znamená, že byl ve stavu počátku vývoje totalitního režimu a byly zde patrné zárodky 

budoucí totality, např. existence utopistické teorie, prosazované vlivnou politickou skupinou, 

která však ještě zcela nedrží konsolidovanou moc. Stále zde existovaly další zájmové 

skupiny nebo instituce (armáda), což podle Linze dokládá – i když omezený a 

minimalizovaný – pluralismus. Podstatné pro pretotalitní režim je trvalý proces vedoucí 

k uchopení moci vlivnou politickou skupinou a silná tendence neutralizovat ostatní instituce 

či uskupení. Wolfgang Merkel, jenž rozeznává tři základní druhy totalitních režimů 

(komunistický totalitní režim; fašistický totalitní režim; teokratický totalitní režim), řadí 

severní Koreu již od roku 1945 mezi komunistické totalitní režimy.
11

 Připomíná, že v KLDR 

                                                             

9
 CHONG-SIK Lee.  Kim Il-Song of North Korea. Asian Survey, Vol. 7, No. 6 (Jun., 1967), pp. 374-382. 

Published by: University of California Press. S. 380. Dostupné na: http://www.jstor.org/stable/2642612. 

10
  Balík, s. 44. 

11
  Balík, s. 46 – 47. 
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v této době již existovalo jedno mocenské centrum, uplatňování zákonů probíhalo násilně a 

lidské i občanská práva byla potlačována. Jednalo se o politický systém blížící se 

charakteristice autoritativních režimů. V rámci typologie autoritativních režimů lze s největší 

pravděpodobností severní Koreu ve sledovaném období zařadit mezi byrokraticko-

militaristické autoritativní režimy. Podle Balíka jsou to režimy, v nichž dominují 

byrokraticko-militaristicko-technokratické elity, které zpravidla existovaly již před vznikem 

režimu. Účast na politickém dění je výsadou jen mála občanů (neexistuje masová politická 

strana) a zásadní podmínkou je členství v hlavní, resp. jediné politické straně, jež má silnou 

pozici. Množství možností k masové politické participaci je velmi omezeno. Dalším rysem je 

existence silné armády. 

1.2. OBDOBÍ 1948 – 1955 

Ve sledovaném období došlo k vyhlášení Korejské lidově demokratické republiky 

v roce 1948. Mezi lety 1950 – 1953 proběhla občanská válka mezi režimy na jihu a na severu 

Korejského poloostrova.
12

 Období mezi lety 1948 – 1955 již severokorejský režim můžeme 

zařadit podle typologie J. J. Linze mezi totalitní režimy; severokorejský režim splňoval 

Linzova kritéria totalitního režimu z hlediska existence politických stran (nulová pluralita, 

monismus), z hlediska ideologie (jednotná doktrína – čučche), z hlediska vůdcovství (jeden 

vůdce s nedefinovanou, resp. nevymezenou mocí) i z hlediska participace občanů 

(exkluzivně prostřednictvím organizace, resp. politické strany, vytvořené a schválené 

režimem). Ačkoli postavení Kim Il-sŏnga ještě nebylo takové, jako v pozdějších letech, 

vyskytly se již první známky silného kultu osobnosti (Kim Il-sŏng byl například vychvalován 

v oficiálních médiích v souvislosti s jeho čtyřicátinami v dubnu roku 1952),
13

 začal si 

budovat image vůdce a zavedl první pokusy o centrální plánování. Po smrti Stalina v roce 

1953 došlo k určité izolaci severokorejského režimu, resp. osamostatnění se, větší 

nezávislosti na SSSR i ČLR. Mao Ce-tung a Kim Il-sŏng se ideově rozešli. Mao Ce-tung, 

který se chtěl po smrti Stalina stát světovým komunistickým vůdcem, těžce nesl, že v SSSR 

došlo po odsouzení Stalinova kultu osobnosti k destalinizaci, tj. fakt, že kult osobnosti už 

není žádoucí. Kim Il-sŏng se zaměřil na prosazování ideologie čučche v KLDR a na 

                                                             

12
  O korejské válce blíže např. CATCHPOLE, Brian. Korejská válka 1950-1953. 1. vyd. v českém jazyce. 

Praha: BB Art 2003. 347 s., DVORCHAK, Robert J. Korejská válka 1950-1953: dějiny konfliktu očima 

korespondentů Associated Press; DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991; 

GONCHAROV, Sergej Nikolaevich, XUE, Litai a Lewis, John Wilson. Uncertain partners: Stalin, Mao, and 

the Korean War; NÁLEVKA, Vladimír. Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti: korejská válka 1950-1953; 

WHEATERSBY, K.: Soviet Aims in Korea and the Origins of the Korean War. 1945-1950; aj. 

13
  Balík, s. 26. 
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budování vlastní pevné pozice. Jeho reakce na kritiku Stalinova kultu osobnosti byla 

naprosto negativní; nepřijal Chruščovovy argumenty proti Stalinovi a jeho éře. Zahájil 

v KLDR období politických čistek, během nichž se vypořádal se svými politickými 

protivníky a disidenty. 

1.3. OBDOBÍ 1955 – 1972 

Režim KLDR v tomto období vykazoval všechny základní prvky Linzovy 

charakteristiky totalitního režimu. Podle J. J. Linze musí splňovat systémy, aby mohly být 

označeny za totalitní, podmínky, které jsme zmínili výše. Život společnosti v severní Koreji 

zcela v tomto období začala ovládat ideologie čučche. Režim se vypořádal s odpůrci (posílání 

nepřizpůsobivých občanů do pracovních táborů, zadržování disidentů, potlačování lidských 

práv), pokračovalo plánované hospodářství, nyní už napojené na plánování a propagandu. 

1.4. OBDOBÍ 1972 – 1994  

Politolog Giovanni Sartori velmi signifikantně uvádí, že žádný politický systém není  

statický, ale dynamický. Tato skutečnost se týká také severokorejského režimu. Giovanni 

Sartori dále rozlišil u totalitárního režimu dvě fáze, kde první fází je prosazování, druhou fázi 

představuje stabilizace.
14

 Režim KLDR v období 1955 – 1972 bychom mohli dle G. 

Sartoriho označit za režim nacházející se ve fázi prosazování, tedy fázi, kdy je třeba režim 

upevňovat čistkami, existencí vyhlazovacích či koncentračních táborů, atd.
15

 Období v letech 

1972 – 1994 spadá již do druhé fáze představující stabilizaci. Šest bodů Carla Joachima 

Friedricha a Zbigniewa Brzezinského, které jsme zmínili na úvodu této kapitoly, bylo v té 

době v KLDR bezesporu naplněných. Jedním z důvodů pro tento názor je skutečnost, že 

v roce 1972 byla vyhlášena nová ústava, která nahradila ústavu z roku 1948, velmi podobnou 

sovětské ústavě z roku 1936.
16

 

1.4.1. ÚSTAVA Z ROKU 1972  

Z pohledu ideologie je nejdůležitějším čtvrtý článek ústavy, který oproti předešlé 

ústavě zmírňuje formální oddanost principům marxismu – leninismu konstatováním: 

„Korejská lidově demokratická republika se ve své činnosti řídí myšlenkou čučche Korejské 

                                                             

14
  Balík, s. 38. 

15
  Sartori, G., Teória demokracie, s. 199 – 201. 

16
  Buzo, s. 48. 
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strany práce, jež je tvůrčí aplikací marxismu – leninismu na podmínky naší země.“
 17

 Na 

tomto místě bude užitečné si pomocně definovat pojem lidová demokracie. Tato forma 

demokracie je založena na marxisticko – leninských principech, které se výrazně liší od 

liberálních idejí, jež jsou základem západních demokracií. Marxistická koncepce demokracie 

vychází z názoru, že politika je odrazem třídních zájmů.
18

 Slovo „lidová“ je vyvozováno ze 

skutečnosti, že lid je v takovém státě proklamativně nositelem vší moci. Důležitou 

skutečností, již ústava přináší, je vytvoření funkce silného prezidenta. To můžeme vidět na 

několika článcích ústavy, věnujících se této funkci. Např. článek 89 říká, že: „Prezident 

Korejské lidově demokratické republiky je hlavou státu a představitelem státní moci 

KLDR.“
19

 V článku 91 je uvedeno, že: „Prezident bezprostředně řídí Nejvyšší lidový výbor.“ 

Neméně důležitý je článek 93, který zmiňuje, že: „Prezident KLDR je vrchním velitelem 

ozbrojených sil KLDR a předsedou Výboru pro obranu, velí všem ozbrojeným silám státu.“
 20

 

 Dále ústava vytvořila poradní orgán - Nejvyšší lidový výbor (중앙 인민 위원회 / 

Čungang inmin üwŏnhö), jenž byl rovněž složen z vysokých stranických kádrů a vládních 

funkcionářů. Vytvoření těchto dvou institucí – prezidentské funkce s vysokými pravomocemi 

a Nejvyššího lidového výboru jako protiváhy parlamentu - fakticky oslabilo úlohu 

Nejvyššího lidového shromáždění jako nejvyššího zákonodárného orgánu.
21

 Podle ústavy má 

hlava státu široké pravomoci, jako vyhlašovat zákony a nařízení Nejvyššího lidového 

shromáždění, ratifikovat nebo rušit zahraniční smlouvy, řídit a kontrolovat Ústřední lidový 

výbor a Státní radu, kontrolovat soudnictví a velet ozbrojeným silám.
22

 Závěrem lze na 

adresu nové severokorejské ústavy z roku 1972 uvést, že se jednalo především o formální 

dokument, shrnující již existující stav; nová byla nominální funkce prezidenta, která vůči 

světu signalizovala připravenost KLDR vstoupit na světovou scénu. Přesto však tato nová 

ústava měla pro severokorejský režim velký význam. Symbolické je nahrazení staré 

                                                             

17
  Socialistická ústava Korejské lidově demokratické republiky z roku 1972. Dostupné na: 

http://unibook.unikorea.go.kr/?sub_num=53&recom=1&state=view&idx=26 

18
  HEYWOOD, Andrew, Politické ideologie, vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, 1994. 293s.;  

s. 267. 

19
  Socialistická ústava Korejské lidově demokratické republiky z roku 1972. 

Dostupné na: http://unibook.unikorea.go.kr/?sub_num=53&recom=1&state=view&idx=26 

20
  Tamtéž. 

21
  Buzo, s. 48. 

22
  Buzo, s. 48. 
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stalinistické ústavy za novou. Důležité také bylo, že nová ústava definitivně upevnila osobní 

moc severokorejského vůdce, prezidenta KLDR, tehdy Kim Il-sŏnga. 
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2 KULT OSOBNOSTI 

Mezi kultem osobnosti a diktaturou je velmi úzký vztah. Podstatou kultu je postupně 

tvořená a z větší části vynucená adorace osoby, k níž je kult směřován. Mezi typické 

charakteristiky kultu osobnosti patří například submisivní (může vést k lokajskému či 

devótnímu chování) postoj všech osob v okolí vůdce vůči vůdci, nekritické přijímání všech 

projevů vůdce, nadměrná přítomnost portrétů a citátů vůdce, což je prezentováno při všech 

možných příležitostech, přejmenování lokalit, regionů, geografických bodů, podniků, továren 

či kulturních zařízení jménem vůdce apod. Hlavní rysy kultu osobnosti lze shrnout do těchto 

níže uvedených bodů. 

• V rámci své mocenské skupiny je vůdce absolutně autoritářský bez smysluplné 

zodpovědnosti. 

• Vůdce provádí přímou totalitní manipulaci se členy mocenské skupiny a nepřímou se 

všemi občany země. Vyvolává a vládne s účinnou pomocí atmosféry hlubokého 

strachu. 

• Vůdce má nulovou toleranci vůči dotazům nebo kritice. 

• Vůdce je izolován od reálné společnosti, má nepřiměřené obavy z vnějšího světa 

(spiknutí a pronásledování). 

• Vůdce neakceptuje žádný legitimní důvod ke svému odchodu, u druhých vzbuzuje 

strach z opuštění mocenské skupiny. 

• Vůdce vytváří mezi stoupenci atmosféru, že nikdo nemůže být nikdy dost dobrý, aby 

se mu vyrovnal. Vyžaduje neúměrné zveličování svých zásluh. 

• Vůdce má vždycky pravdu, je výhradním zprostředkovatelem poznání pravdy; jiný 

proces, který by mohl vést k poznání pravdy, není přijatelný. 

• Vůdce řídí a hlídá tok informací. Patří sem i dozor nad propagandou a mnohostrannou 

propagací své osoby.
23

 

 

Kult osobnosti Kim Il-sŏnga se začal formovat po jeho návratu do Koreje, po 

skončení japonské okupace, kdy byl SSSR prosazován na post vůdce severní Koreje. Před 

jeho návratem do Koreje byla sovětskou propagandou budována z Kim Il-sŏnga hrdinská 

postava udatného neporazitelného partyzánského bojovníka. Postupem času se tento kult 

                                                             

23
 Zpracováno podle: APOR, Balazs, BEHRENDS, Jan C., JONES, Polly (eds.) The Leader Cult in 

Communist Dictatorship. Stalin and the Eastern Bloc. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005. 298 s. 
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osobnosti začal šířit i na ostatní členy dynastie Kimů, nejvíce na jeho syna Kim Čŏng-ila. Ten 

působil od druhé poloviny sedmdesátých let jako vedoucí oddělení propagandy a agitace 

KSP a výrazně se podílel i na utváření kultu. Hlavním důvodem tohoto rozšiřování kultu 

osobnosti i na ostatní příslušníky rodu bylo ospravedlnění předávání moci z otce na syna. 

               Kult Kimovy rodiny sahá až do rodové linie jeho pradědy Kim Ung-ua, jenž údajně 

stál v čele korejského útoku na americkou ozbrojenou obchodní loď General Sherman v roce 

1866, která se snažila otevřít Koreu obchodu a šířit zde křesťanství.
24

 Rovněž Kim Il-sŏngovi 

prarodiče byli propagandou vyzdvihováni jako velcí korejští vlastenci, kteří působili 

v protijaponském odboji. Jak se můžeme dočíst v knize Stručné dějiny revoluční činnosti 

soudruha Kim Ir Sena: „Děd soudruha Kim Ir Sena, Kim Bo Hjon a jeho babička Ri BoIk, 

byli rovněž vlastenci, kteří plně podporovali revoluční boj svých dětí a vnuků, nepokořeni ani 

bezohledným útlakem a pronásledováním ze strany japonských imperialistů, pevně chránili 

neochvějného národního ducha, stavěli se ve smělém boji na odpor proti uchvatitelům.“ 
25

 

 Obdobně popisováni jsou jeho rodiče, otec Kim Hjong-džik a matka Kang Pan-sŏk. 

Ovšem nejvíce z rodu Kimů je heroizována matka Kim Čŏng-ila, Kim Čŏng-suk, která je 

viděna jako národní hrdinka a neohrožená revoluční bojovnice z doby protijaponského 

odboje.  

2.1 ATRIBUTY KULTU OSOBNOSTI 

 Kim Il-sŏng je spíše než prezident označován jako vůdce (수령/surjŏng). Stejné 

označení bylo používáno také pro Lenina, Kim ho nazýval během sovětské okupace „náš 

velký surjŏng” a stejně tak Stalin nesl označení „náš drahý a respektovaný surjŏng”. Zároveň 

se pro Kima vžilo mnoho dalších pojmenování, která charakterizovala jeho nekritické 

uctívání. Byl označován výrazy jako velký vůdce, národní hrdina, jedinečný vlastenec, 

vynikající vůdce mezinárodního komunistického hnutí, slunce národa, rudé slunce 

utlačovaného lidu atd. Od roku 1970 se začíná objevovat také titul „otec”, který se 

kombinoval s výše zmíněnými pojmenováními. Záměrem propagandy bylo zobrazovat Kim 

Il-sŏnga jako otcovského vůdce, což mělo předobraz v konfuciánské tradici. Podle ní je otec 

                                                             

24
 BUBLÍK, M. Severokorejská strategie pro přežití režimu. Praha, 2011. 58 s. Diplomová práce na 

oboru International Relations and EuropeanStudies na Metropolitní univerzitě Praha. Vedoucí 
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 Stručné dějiny revoluční činnosti soudruha Kim Ir Sena, Vydavatelství cizojazyčné literatury 
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zodpovědný za zajištění rodiny, zatímco děti musí svému otci dokazovat bezmeznou úctu 

(Kim Il-sŏng vyžadoval loajalitu od každého jednotlivého Severokorejce). 

 Stejně jako pro jeho otec, i pro Kim Čŏng-ila se po nástupu do Oddělení propagandy 

a agitace KSP, kde působil od druhé poloviny sedmdesátých let, vžilo mnoho označení. 

Zpočátku to bylo poněkud překvapivé označení “Střed strany” (당중강/tang čunggang), 

nakonec se vžil titul „Drahý vůdce“(친애하는지도자/ čchinähanǔnčidodža), zatímco pro 

Kim Il-sŏnga „Velký vůdce“ (위대한수령/ üdähansurjŏng ) nebo „Vážený a milovaný 

vůdce“ ( 경애하는수령 / kjŏngähanǔnsurjŏng). 

              Od mateřské školky se Severokorejci učí nazpaměť nespočetné množství reálných a 

často i nereálných příběhů o činech Kim Il-sŏnga a Kim Čŏng-ila. Každý článek, každá kniha 

nebo i přednáška na univerzitě začíná citátem od těchto dvou osobností.  

 Od konce 60. let portréty Kim Il-sŏnga zdobí každé veřejné místo (obchod, kancelář, 

třída apod.) a domácnost, najdeme je i ve vozech metra nebo tramvaje. Od počátku 80. let se 

v domácnostech přidaly portréty také Kim Čŏng-ila a na konci 80. let už bylo možné portréty 

obou Kimů vidět i na veřejných místech.
26

 Tyto podobizny obou vůdců se staly v KLDR 

předmětem skutečné náboženské úcty. Obrazy jsou pravidelně čištěny speciálními kartáči, 

které se uchovávají ve speciálních, pečlivě střežených boxech. Zničení obrazu, i když pouhou 

náhodou, je politickým zločinem. 
27

 Píseň o maršálu Kim Il-sŏngovi se hraje před národní 

hymnou, nejvýznamnější instituce vyššího vzdělání jsou pojmenovány po něm, jsou o něm 

básně, eseje, písně a dokonce je po něm pojmenována i květina kimirsenie, po Kim Čǒng-

ilovi kimčǒngilie.
28

 

           Náboženství bylo zakázáno a jeho praktikování přísně trestáno. Kim Il-sŏng se snažil 

nastolit svoji ideologii čučche za jediný myšlenkový směr a tím nahradit ostatní věrouky. 

Sám měl být středobodem téměř nového „náboženství“.
 29

 

                                                             

26
 LANKOV, Andrei (1995): The Official Propaganda in DPRK: Ideas and Methods. Dostupné na: 

http://www.fortunecity.com/meltingpot/champion/65/propaganda_lankov.htm. 

27
 Tamtéž. 

28
 SUH, Dae-sook, Kim Il-sung – The North Korean leader, vyd. 1. New York: Columbia university 

press, 1988. 443 s.; s. 316.  

29
 Bublík, s. 60. 
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          Od začátku 70. let všichni občané KLDR starší 16ti let musí nosit odznaky s portrétem 

Kim Il-sŏnga. Podle odznaku se dá poznat, do jaké sociální skupiny člověk patří. Jiné 

odznaky jsou pro studenty, nestraníky a straníky. Severokorejci musí mít odznak pořád u 

sebe, pokud ho třeba zapomenou, mohou za to být potrestáni. Efektivním způsobem trestu je 

samotné odebrání odznaku, což dělá člověka nedůvěryhodným. 
30

 

         Asi nejlepším příkladem uctívání Kim Il-sŏnga byly jeho 60. narozeniny v dubnu 1972, 

kdy na jeho počest bylo vybudováno revoluční muzeum a vztyčena jeho 20ti metrová socha. 

Byla to vůbec největší socha vybudovaná Severokorejci. Během 70. let byla dokonce na 

chvíli pozlacena pravým zlatem, které bylo později nahrazeno zlatým nátěrem. Na zadní 

straně straně sochy je 70 metrů široká mozaika zobrazující výjevy z hory Päktusan. Kim Il- 

sǒng je znázorněn se vztyčenou paží a s pohledem upřeným k obzoru - má tak svým 

spoluobčanům ukazovat správný směr.
31

 

       Kim nechal zároveň postavit pomník pro svého otce, matku a strýce, k tomu bylo 

slavnostně odhaleno 23 historických pomníků v oblasti Počchŏngbo a Musanu, kde ve 

třicátých letech bojoval s Japonci. Zvláštní formou pomníku věnovaných Kim Il-sŏngovi a 

Kim Čŏng-ilovi jsou také masivní kamenné obelisky, postavené na prakticky každém místě, 

které poctili svou přítomností.  

 V každé provincii, každém větším městě, v továrnách, v dolech a v zemědělských 

družstvech byla odhalena jeho socha a ty se každoročně 15. dubna
32

 stávají pro 

Severokorejce místem povinné pouti. V tento den musí každý občan navštívit nejbližší 

pomník Kim Il-sŏnga a pod přísným dohledem Lidových skupin ( 인민반 / inminban ) 

vykonat několik plných poklon a umístit květiny na podstavec sochy. Tento rituál se 

vykonává i během všech ostatních svátků.  

                                                             

30
 Bublík, s. 59. 

31
 Severokorejský režim vkládá do vizuálních účinků monumentálních soch velký propagandistický 

význam; je zjevné, že tato „umělecká“ díla mají stvrzovat legitimitu dynastie Kimů. 

Jezdecké sochy se posmrtně dočkal i Kim Čŏng-il. Bronzové jezdecké sousoší v nadživotní velikosti 

se nachází v centru metropole Pchjongjangu. Vytvoření sousoší vysokého 5,7 metru nařídil Kim 

Čŏng-un těsně po Kim Čŏng-ilově smrti. 

32
 Datum narození Kim Il-sŏnga, zároveň nejdůležitější státní svátek KLDR. 
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           Na oslavu jeho 70. narozenin v roce 1982 byl postaven Vítězný oblouk ( 개선문 / 

Käsŏnmun ) před Moranbongem na památku Kimova vítězného návratu do KLDR, kdy byl 

sovětskými silami představen jako korejský vlastenec. Oblouk je podobný originálu v Paříži, 

ale je větší. Byla také postavena Věž čučche ( 주체탑 / čučchetchap ) na břehu řeky 

Tädongang na památku jím vytvořené ideologie. Je 150 metrů vysoká a na jejím vrcholku je 

20 metrů vysoká pochodeň. Věž je postavena z bílé žuly a tvoří ji 25 500 kvádrů, které mají 

symbolizovat každý den Kim Il-sŏngova života až do jeho 70. narozenin.
 33

 Oficiální 

severokorejské zdroje tvrdí, že socha byla postavena za 35 dní, obložena za 76 dní a její 

návrh vytvořil osobně Kim Čŏng-il. 
34

Kimovo jméno nese také stadion Kim Il-sŏnga, který 

vznikl přestavěním starého stadionu pod návrším Moranbong s kapacitou 100 000 sedadel.  

        Snaha o vychvalování, téměř až glorifikování Kimovy osoby je patrná ve všech 

oblastech jeho činnosti. Ačkoliv mnoho údajů o jeho životě je překroucených nebo dokonce 

smyšlených, nedá se Kim Il-sŏngovi upřít jeho pracovitost a odhodlání. Věnoval mnoho času 

jak poválečné obnově KLDR, tak tzv. instruktážím na místě ( 현지지도 /  hjondži čido ), kdy 

osobně navštěvoval zemědělské a průmyslové podniky a nastavoval zde standardy podle 

vlastního příkladu. V souvislosti s výše uvedeným, Chong-Sik Lee 
35

 ve svém článku o Kim 

Il-sŏngovi
36

 upozorňuje na zajímavé detaily, které Kim Il-sŏng využíval při budování kultu 

své osoby. 

Aby dokázal svou genialitu, trávil Kim Il-sŏng před každou pracovní inspekcí ať už továrny, 

drůbežárny anebo jiného podobného provozu několik hodin studiem klíčových technických 

pojmů, které se k danému provozu vztahovaly. Ostré technické otázky, které pak kladl 

příslušným pracovníkům, produkovaly zamýšlené účinky. Opakování tohoto vzorce chování 

a rozšiřování zpráv o jeho inspekcích prostřednictvím různých médií, včetně slov z úst 

ohromených svědků, vytvářely obraz geniálního vůdce. Kim Il-sŏng také využíval příležitostí 

k přímému „osobnímu poradenství“ a cíleně vytvářel a budoval představu, že „návštěva 

našeho velkého vůdce přinese organizaci štěstí.“ Tato tvrzení vycházela z reality, neboť na 

                                                             

33
 Suh, s. 320-321.

 
 

34
 The Tower of the Juche idea. Dostupné na:  http://www.comtourist.com/pyongyang-monuments  

35
 Dostupné na: http//:www.ceas.sas.upenn.edu/faculty.shtml/   

36
CHONG-SIK Lee. Kim Il-Song of North Korea. Asian Survey, Vol. 7, No. 6 (Jun., 1967), pp. 374-

382. Published by: University of California Press. 
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vůdcovy otázky, proč např. továrna nepracuje na plný výkon anebo proč zemědělské 

družstvo nemá dostatek hnojiv, bylo vždy poukázáno na obecný nedostatek materiálních 

zdrojů v celé severní Koreji. To mohl Kim Il-sŏng velmi snadno v jednom konkrétním 

případě napravit. Tento vzorec chování a sebestylizace do role „vlídného otce“ a pomocníka 

byl samozřejmě pro celostátní plánování a produkci nefunkční, ale není pochyb o tom, že 

Kimova pozice zkušeného vůdce se tím stále zvyšovala. Nikdo jiný v celém státním systému 

KLDR neměl takovou neomezenou moc, tudíž nikdo nemohl Kima napodobit nebo dokonce 

předčít.
 37

 

           Jak se ale později ukázalo, postupně se nechal ovládnout touhou po neomezené vládě 

a vybudování silného kultu kolem své osoby. Prohlašoval, že chce sloužit lidu, ale nakonec 

to byl lid, kdo sloužil Kim Il-sŏngovi. 

2.2 KOMPARACE KULTŮ KIM IL-SŎNGA, MAO CE-TUNGA A J. V. 

STALINA 

Jak už bylo řečeno výše, kult osobnosti Kim Il-sŏnga a jeho programové uctívání 

začal v době sovětské okupace. Chong-Sik Lee ale upozorňuje, že nabyl intenzívnějších 

forem až poté, co byla v Moskvě zahájena destalinizace. Zmíněné intenzívní formy kultu se 

týkaly např. i míst, kam vkročila noha nejvyššího vůdce. Dříve, tj. před rokem 1956, bylo 

oslavováno jen místo Kimova narození (vesnice Mangjŏngdä). Po roce 1956 byla postupně 

vytvářena řada nových míst, která se jakýmkoliv způsobem vázala k revoluční tradici; tyto 

„svatyně“ byly vytvářeny k oslavě minulých úspěchů nejvyššího vůdce. Dějiny byly 

přepsány, vzniklo velké množství nového propagandistického materiálu, který byl vyroben a 

šířen s jediným cílem – zaměřit pozornost na Kimovu nově pojatou revoluční kariéru.
38

 V 

kontextu k výše zmíněnému lze zmínit den Kimova narození. V KLDR sice platil donedávna 

gregoriánský kalendář, nicméně v jeho rámci existuje éra čučche a jejím výchozím datem je 

právě den narození nejvyššího vůdce (15. duben 1912).
39

 Severokorejská populace se 

koncem padesátých let začala učit víře, že Kim Il-sŏng byl jediným revolučním vůdcem před 

rokem 1945 a že téměř bez pomoci porazil japonské imperialisty. Podívejme se pro srovnání 

                                                             

37
Tamtéž, s. 381. 

38
 Tamtéž, s. 381. 

39
 Podobně se upravovaly historické skutečnosti i v případě Kim Čŏng-ila: na obrazech se zima, kdy 

se v roce 1942 narodil, stala jarem, a Sibiř, kde se narodil, se proměnila ve srub na legendární 

korejské hoře Päktusanu. 
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do SSSR na Stalinův kult. Začátek Stalinova kultu osobnosti je staršího data, než tomu bylo u 

Kim Il-sǒnga, lze ho považovat za předobraz kultů obou východoasijských; podle 

nejrůznějších pramenů to lze shodně datovat počátkem třicátých let. Daniel Ursprung 

poznamenává, že (vedle literárních a hudebních oslavných děl) k vyjádření kultu byly velmi 

vhodné především vizuální prostředky.
40

 Obecně lze také vyslovit tezi, že taková vizualizace 

je typickým projevem kultu osobnosti. Na obrazech má Stalin dominantní postavení, vždy v 

čele (např. pochodujících horníků); jeho postava je vyobrazena zpravidla větší, než ostatní. 

Propaganda kultu obrazem byla v SSSR nejoblíbenější formou. Naopak fotografie z 

pochopitelných důvodů byly na konci zájmu (a to ještě, jak podotýká Ursprung, jen jako 

fotokoláže či fotomontáže). Ve výtvarném umění jsou projevy Stalinova, Kimova a i 

Maova
41

 kultu shodné. Typickým projevem Kimova kultu osobnosti, jak už bylo řečeno, jsou 

rovněž sochy; existují jich desítky. Nejznámější a největší je oficiální památník se sochou 

Kim Il-sǒnga na návrší Mansudä v Pchjŏngjangu. Kde ale má Stalinův kult osobnosti 

počátek?  Jan Plamper
42

 uvádí, že hnací sílu kultu je třeba hledat více v prostředí, které 

Stalina obklopovalo, než ve Stalinovi samotném. Tím se Stalinův kult stal důležitou součástí 

sovětského systému politické moci, avšak Stalin nebyl jeho jediným, a dokonce ani 

nejdůležitějším konstruktérem. Stalinův kult byl protlačován především jeho pobočníky a 

nejužšími spolupracovníky.  

 Situace v Rusku od období 30. let do Stalinovy smrti vytvoření a udržení tak 

masivního kultu osobnosti, jakým disponoval Stalin, velice přála. Toto konstatování vychází 

z několika faktů, jejichž spolupůsobení zapříčinilo tak mohutnou adoraci člověka, který byl 

historií posléze zhodnocen jako masový vrah. Marxismus, který bolševici po roce 1917 

prosadili jako jedinou oficiální státní ideologii (tato ideologie spojuje všechny tři uvedené 

komunistické diktatury), vychází mj. z ateistického pojetí světa. Jestliže tedy komunisté Boha 

odmítli, bylo nutno provést v silně věřícím Rusku zbožštění živého člověka, náhražky za 

Boha, k čemuž v Rusku a později SSSR postava Stalina jako velkého vůdce naprosto 

                                                             

40
 URSPRUNG, Daniel. Personenkult im Bild: Stalin, Enver Hoxha und Nicolae Ceausescu im 

Vergleich. In Enker, Benno, Hein-Kircher, Heidi (eds.) Der Führer im Europa des 20. Jahrhunderts 

s. Marburg: Verlag Herder-Institut 2010. s. 50-73. (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 27.) S. 
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předsedy Maa. Četné plakáty, odznaky a hudební skladby odkazují Mao Ce-tunga ve výrazu 

"předseda Mao je rudé slunce v našich srdcích" a "zachránce lidí". (dostupné na: 
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 HELLER, Klaus, PLAMPER, Jan (Hrsg.): Personenkulte im Stalinismus. Personality Cults in 

Stalinism. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004. 472 s., s. 21. 
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vyhovovala. Rusko bylo navíc v zajetí své specifické varianty kultu absolutního monarchy 

bez nejmenších prvků demokracie. Jakmile byl tradiční carský režim bolševiky svržen, bylo 

třeba nahradit postavu monarchy. Plamper nazývá tento stav příhodně "tsarist carryover", car 

navždy.
43

 Upozorňuje také na další aspekt. Kult cara byl na nižších úrovních (míněno 

správních i politických; lokálních, regionálních) doprovázen srovnatelnými projevy - osoby z 

kruhu spolupracovníků, pohybujících se okolo místního vůdce pochlebovaly vůdci a byly za 

to po zásluze odměňovány. V takto nastíněné situaci začalo pomalu docházet k přeměně 

základní bolševické teze o kolektivním vůdcovství v – řečeno obrazně – "stranu jednoho 

muže". K tomuto procesu, jak podotýká Plamper,
44

  začalo v Rusku docházet v průběhu 20. 

let a počátky lze vysledovat ještě v dobách, kdy stranu vedl Lenin. V této souvislosti je nutno 

poznamenat, že ani Stalin, ani Mao Ce-tung nejsou první silné osobnosti, u nichž lze 

vysledovat rysy kult osobnosti; tím disponuje už Lenin.
45

 

 Lenin byl v očích bolševiků zachráncem, nazývali ho svým Karlem Marxem.
46

  Když 

byl v roce 1918 postřelen a po nějakou dobu bylo jeho uzdravení nejisté, dočkal se 

bouřlivých projevů podpory jak u veřejnosti tak médií. Sám Trocký, který Leninův kult 

později radikálně odsoudil, tehdy řekl: „Pomyslíme-li na to, že Lenin může zemřít, celé naše 

životy se zdají zbytečné a vám se přestane chtít žít.“
47

 Leninovi byly tyto projevy uctívání 

zřejmě velmi nepříjemné, mnohokrát se v tomto směru snažil apelovat jak na své 

spolupracovníky, tak na redakce novin. Celou dobu přece strana vedla boj proti oslavě 

hrdinství jedince! I když zřejmě Lenin považoval tento jev za nepřípustný, nedá se popřít, že 

ještě za jeho života vzniklo v Moskvě náměstí „imeni Iljiča“ či ulice Uljanovskaja.  

 Typickou ukázkou Leninova pokryteckého chování jako nedílné součásti vlastního 

pěstování kultu osobnosti a touhy po výjimečnosti a elitářské nadřazenosti je jeho privátní 

Rolls Royce, jeden ze čtyř, které měl Lenin k dispozici. Všechny byly zakoupeny v roce 

1920 na londýnském autosalonu jako „dar od milujícího lidu,“ přičemž k nákupu došlo v 
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 TROTSKY, Leon. Lenin. London: Garden city, 1959, str. 201. 
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období vrcholící občanské války a všeobecné nouze a hladu.
48

 Po Leninově smrti v lednu 

1924 se roztočilo kolo zasedání a schůzí; politbyro a komise k uspořádání pohřbu zasedaly 

prakticky nepřetržitě. Leninova smrt se stala ideálním začátkem ke kampani, jejímž cílem 

bylo vytvořit z něj ideologického svatého. Byly vydány rozkazy k masovému odlévání bust, 

Petrohrad byl přejmenován na Leningrad. Začal zdánlivě nezastavitelný proces zakládání 

Leninových muzeí, vztyčování soch, vydávání oslavných knih, přejmenování měst, ulic, 

továren anebo lodí.
49

 Václav Veber uvádí, že Leninova deifikace pokračovala především v 

tomto období po jeho úmrtí, kdy po něm bylo pojmenováno na 40 měst či míst, 51 553 

muzeí, jeho sochy stály v 2 176 městech a 42 000 vesnicích.
50

  

 Leninovo tělo bylo nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí, kde je 

vystaveno očím veřejnosti dodnes. Když v nedávné minulosti opět vyvstaly diskuze o tom, 

zda by neměla být tato revoluční ikona důstojně pohřbena, zvedla se mezi ruskými občany 

taková vlna nevole, že byla tato otázka raději smetena ze stolu.  

 Kult osobnosti lze vztáhnout jak na žijící, tak na již zesnulé osobnosti. Mytizace či 

deifikace mrtvých osobností je jednodušší, a to především v situacích, kdy tyto osobnosti 

zesnuly tragickou či jinak nepřirozenou smrtí a jejich skon úzce souvisí či je přímo 

důsledkem jejich životního konání, jejich učení či filozofie anebo jejich politické aktivity – 

stávají se „mučedníky“.   

 Smrt jako taková je podle Vladimíra Macury
51

 pro budování kultu osobnosti velmi 

důležitým mezníkem. I v socialistické společnosti, resp. ve společnosti s vládnoucí 

ateistickou marxistickou doktrínou, lze v této oblasti vysledovat nefalšované náboženské 

prvky. Socialistická společnost je podle svých tvůrců a vládců spravedlivým společenským 

uspořádáním, vlastně rájem na zemi. Vůdce tudíž nemůže zesnout a alespoň symbolicky 

existuje nadále. Někdy bylo nutno zachovat i fyzickou podstatu vůdce – mumifikovat jeho 
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 Jeden z automobilů je stále ve výtečném stavu uchováván v Leninově muzeu v Górkach 

Leninských, v domě, kde Lenin trávil své poslední chvíle před smrtí.  
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tělesnou schránku. Typickou ukázkou je Lenin a jeho mumifikované tělo, které je uctíváno 

jako středověká relikvie. Tím se státník stává i po fyzické stránce nesmrtelným. 

 Také v Číně se prvky kultu osobnosti projevily dříve než za éry Mao Ce-tunga. 

Sunjatsen, první prozatímní prezident Čínské republiky (1912-1913), byl opětovně zvolen do 

čela vojenské vlády v jihočínském Kantonu v roce 1916 a později přijal funkci prezidenta 

nově vytvořené vlády. Po předčasné smrti (1925) v důsledku zdravotních obtíží byl 

vyzdvihován jako zakladatel moderní Čínské republiky. Za celoživotní přínos čínské revoluci 

mu vláda udělila posmrtně v roce 1940 titul „otec – zakladatel Čínské republiky“. Je 

dokladem pro posmrtné pěstování kultu osobnosti.  

 Ve šlépějích Sunjatsena pokračoval Čankajšek, blízký Sunjatsenův spolupracovník a 

vůdce Kuomintangu (Čínské lidové strany). Čankajškův kult osobnosti se projevoval v 

období nacionalistické vlády na Tchaj-wanu po celou dobu výjimečného stavu (1948-1987). 

Jeremy Taylor vypočítává nesourodé prvky, které tento kult vytvářely. Kult odráží politickou 

kulturu, která vznikla v Nankingu během čínsko-japonské války a následných válečných let a 

která se přizpůsobila realitě poválečného exilu na Tchaj-wanu. Důležitými faktory jsou také 

čínské tradice a čínské pojímání autorit. Taylor upozorňuje, že Čankajškův kult osobnosti byl 

podporován centrální vládou (a Čankajškem samotným) a že existovaly prakticky oficiální 

organizace a jednotlivci, kteří byli primárně odpovědni za výrobu oslavných textů a 

obrazových a monumentálních výtvarných děl.
52

   

 John F. Fairbank v Dějinách Číny
53

  popisuje, jak se v Číně po konci občanské války 

a útěku Čankajška začaly v první polovině 50. let projevovat prvky Maova kultu osobnosti, 

aby nasytily čínskou tradiční potřebu jediné autority. Paradoxní je, že v této době stále žil 

poslední čínský císař Pchu-i, který mohl pro miliony Číňanů ztotožňovat tuto tradiční 

autoritu. Japonci jej za druhé světové války ustavili loutkovým císařem Mandžuska; na konci 

2. světové války byl zatčen a předán do rukou čínských komunistů, kteří jej roku 1950 vsadili 

do vězení, načež byl poslán na převýchovu do pracovního tábora. Čínští komunisté z něj 

udělali exemplární příklad své „humánní“ justice. V roce 1959 mu Mao Ce-tung udělil 

amnestii – lze usuzovat, že to bylo přesně ve chvíli, kdy Maova pozice byla velmi silná a 

naopak Pchu-i byl již bezbrannou loutkou v Maových, resp. komunistických rukou. Po 
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propuštění byl Pchu-i jmenován členem Politického poradního shromáždění. Tento bývalý 

císař, ztělesnění toho nejhoršího ze „staré Číny“, zůstal nedotčen politickými kampaněmi 50. 

let a v klidu zesnul na prahu kulturní revoluce.  

 Z předchozího vyplývá, že severokorejský vývoj směřující ke vzniku kultu osobnosti 

byl poněkud odlišný, i když jeho důsledky (vyjádřeno jedním slovem - „zbožštění“ dané 

osoby) byly srovnatelné či téměř shodné. Po roce 1956, kdy byl v SSSR Stalinův kult 

potlačen, v KLDR se nic podobného neudálo. Chong-Sik Lee podotýká, že koncem 50. a 

počátkem 60. let (spolu s tím jak vůdci přibývala léta) byl okolo něj vědomě vytvářen další 

obraz – čestný a hrdinný bojovník, na obrazech často doplněn kruhem oddaně vzhlížejících 

žen a dětí. Vznikaly propagační brožury a další předměty (plakáty, letáky, upomínkové 

předměty apod.) s jeho vyobrazením a texty typu „velký vůdce nás miluje zplna svého 

srdce.“ Kim také více pracoval na své publicitě; Chong-Sik zmiňuje, že počty jeho návštěv 

různých průmyslových zařízení či zemědělských podniků rostly. Propagandistické materiály 

posilovaly Kimův kult ve smyslu laskavého a příjemného vůdce, který rozmlouvá se svými 

milovanými spoluobčany. Většina obrazů a fotografií Kima představovala, jak s něžným 

úsměvem a s pohledem shovívavého otce pohlíží na subjekty své lásky – své spoluobčany. 

Smyslem a účelem tohoto zjemnělého pohledu na milovaného vůdce mohla být snaha 

obrousit trochu ostré hrany neohroženému, tvrdému a nekompromisnímu národnímu 

hrdinovi, jak byl Kim líčen dříve.
54

   

 Za projev kultu osobnosti je považována i úprava či falsifikace oficiálního vůdcova 

životopisu. Životopisy Kim Il-sŏnga se v průběhu času měnily a byly upravovány, je jich 

mnoho a každý je spojen s novou rolí a novými potřebami. V období intenzívního budování 

Kim Il-sŏngova kultu osobnosti musely být některé biografické údaje potlačeny nebo 

ignorovány. Doložme například pozdější zkreslování Kimových vojenských úspěchů. 

Severokorejští historikové nikdy nepřiznali, že Kimova korejská jednotka byla jen malou 

složkou v převážně čínské severovýchodní osvobozenecké armádě, která v Mandžusku 

bojovala proti Japoncům, a že její zásluhy byly sporné. Jako názornou ukázku můžeme uvést 

relativně drobnou vojenskou epizodu, která se udála v roce 1937, kdy asi 200 korejských 

partyzánů pod vedením Kim Il-sŏnga přepadlo v městě Počchŏnbo japonskou policejní 

stanici a zapálilo ji. K tomuto největšímu úspěchu korejských komunistických partyzánů pod 

vedením Kim Il-sŏnga se váže řada obrazů a legend, které byly o této události vytvořeny a 
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postupem času upravovány a přepracovávány. Jedná se pravděpodobně o nejvýraznější 

ukázku zveličení faktů, které se komunistická severokorejská propaganda dopustila. Uveďme 

jeden příklad za všechny: sám Kim Il-sŏng tuto událost ve svých pamětech hodnotí: „V 

širším slova smyslu byl náš útok na Počchǒnbo oživením celého národa, v užším slova smyslu 

to bylo otevření rozhodující fáze boje a skok vpřed v revolučním boji proti Japoncům.“
55

 

Události věnoval v pamětech až neadekvátně rozsáhlý prostor, což samozřejmě podtrhuje 

význam, jaký on sám akci přikládal. 

 V rámci propagandy a jako cíl povinných návštěv občanů KLDR byl u příležitosti 40. 

výročí vítězství v bitvě u Počchǒnbo na místě postaven památník (muzeum), již v roce 1967 

zde byl vztyčen monumentální obelisk na oslavu slavného vítězství a ještě dříve, 4. června 

1955, byla na místě postavena Kimova socha, aby připomínala jeho „nesmrtelné hrdinské 

činy.“
56

  

 V polovině 50. let severokorejský režim nevykazoval žádné prvky či rysy, že by snad 

uvažoval o jakékoliv ideologické nebo dokonce reálně politické změně (je tím míněna změna 

srovnatelná se SSSR po odhalení Stalinova kultu v roce 1956
57

 a následujících destalinizaci). 

 Ani v Číně se po Chruščovově odhalení Stalinova kultu Mao Ce-tungova pozice 

neotřásla. Se situací se Mao Ce-tung vyrovnal v roce 1958 na stranickém kongresu v 

Čcheng-tu, kde vyjádřil podporu myšlence kultu osobnosti, pokud ovšem v jeho středu bude 

osobnost anebo osobnosti, které jsou hodny obdivu: „Existují dva druhy kultu osobnosti. 

Jedním z nich je zdravý kult osobnosti, to je uctívání mužů, jako byli Marx, Engels, Lenin a 
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Stalin. Oni měli pravdu ve svých rukou. Na druhé straně je falešný kult osobnosti; tj. 

nebudeme provozovat slepé uctívání.“
58

 

 Kult osobnosti se v žádné jiné zemi nerozvinul tolik jako v KLDR, kde navíc získal 

dynasticko-dědičné rysy (podobná situace nenastala ani v Číně). Po smrti Velkého vůdce 

Kim Il-sŏnga nastoupil Drahý vůdce Kim Čŏng-il a ten se od svého otce z hlediska 

oslavných prvků kultu osobnosti nelišil. Třetí generace Kimů osobou Kim Čŏng-una se zatím 

nestačila zcela v tomto ohledu představit. Dodnes v KLDR platí, že zakladatel státu a Velký 

vůdce Kim Il-sŏng je věčný prezident a od jeho smrti v roce 1994 vznikly v celé zemi stovky 

soch. Slepá oddanost vládnoucí dynastii je hlavní a povinnou částí života severokorejských 

obyvatel.  

 Smrt Kim Čŏng-ila a jeho pohřeb v prosinci 2011 byly doprovázeny afektovanými 

pompézními projevy adorace zbožštělého státníka a v únoru následujícího roku byly dokonce 

s nezmenšenou pompou slaveny jeho nedožité 70. narozeniny – státní svátek. V této 

souvislosti na okraj lze poznamenat, že státní svátky v KLDR jsou tři: 9. září – den založení 

KLDR (1948), 16. února – narozeniny Kim Čŏng-ila (1942) a 15. dubna - narozeniny Kim Il-

sŏnga (1912).
59

 16. únor, den narozenin Kim Čŏng-ila, byl označen jako prozatímní státní 

svátek v roce 1975, jako oficiální státní svátek byl tento den stanoven roku 1983. Zvláštností 

a dokladem svévolné manipulace s historickými fakty (resp. falšováním v rámci kultu 

osobnosti) je úprava roku narození Kim Čŏng-ila. Propaganda jej posunula z roku 1941 na 

rok 1942, což je datum s číslem 2 na konci. Důvodem byl požadavek, aby poslední číslice 

data narození byla stejná jako u jeho otce, Kim Il-sǒnga, který se narodil v roce 1912. Aby 

tato „božská shoda okolností“ byla možná, musel Kim Čŏng-il slavit své 40. narozeniny 

dvakrát (v roce 1981 a 1982).
60
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3 OFICIÁLNÍ PROPAGANDA KLDR 

 Cílem této kapitoly bude shrnout a přiblížit způsob, jakým vládnoucí Korejská strana 

práce využívá a zneužívá propagandu k dosažení svých cílů, k udržení komunistického a 

diktátorského režimu. Blíže se tedy podívám na propagandistická hesla, a také na zneužívání 

masmédií – především tisku, rozhlasu a televize, k tomu, aby tato hesla (a ideologie čučche) 

byla silněji indoktrinována mezi lid a aby je provázela na každém kroku. Je zřejmé, že vedle 

médií, která jsou k propagandě využívána, je vhodné zmínit se i o těch, která jsou zakázána, 

cenzurována či výrazně omezena, a to proto, aby udržela KLDR izolovanou od zbytku světa 

a od jiných idejí, názorů a informací vůbec. Jde především o telefony, mobilní telefony a 

internet, které umožňují kontakt se světem za hranicemi a s necenzurovanými informacemi 

z jiných než domácích komunistických zdrojů. 

Propaganda
61

 KLDR je bezesporu jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších nástrojů 

udržení severokorejského režimu. Z důvodu informační izolovanosti KLDR od zbytku světa 

má vedení Severní Koreje monopol na prakticky veškeré informace. Informace dostupné 

běžným Severokorejcům poskytuje stranický tisk, rozhlas a televize (s tím, že jak v rozhlase, 

tak v televizi, je znovu opakováno to, co se píše v tisku)
62

, přičemž tento monopol není 

interně v KLDR zpochybňován alternativními zdroji, jako je například ilegální domácí tisk.  

Z tohoto důvodu je KLDR unikátním příkladem téměř hermeticky uzavřené společnosti. 

Kvůli zamezení šíření nezdravých informací jsou zakázány jakékoliv nepovolené 

styky s cizinci. Cizinci mohou komunikovat pouze se speciálně vybranými lidmi, kteří 

procházejí přísnými prověrkami. Pravděpodobně se jedná buď o policejní informátory, nebo 

o členy bezpečnostní služby. Dalším významným omezením pro zisk informací o západní 

společnosti je zákaz vycestování ze země. V 50. letech sice značný počet studentů studoval 

v SSSR, Číně vzhledem k tomu, že tam žila také komunita severokorejských komunistů, ale 

turistika nebyla od nastolení diktátorského režimu možná nikdy.  
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Severokorejcům není dovolen vesměs ani volný pohyb v mezích KLDR – například 

sňatky mezi lidmi z města a z venkova znamenaly v předchozích letech povýšení lidí 

z venkova, kteří se mohli přestěhovat do města a získat o něco vyšší status, zatímco od 80. let 

je tomu naopak a pokud se obyvatel města ožení s někým z venkova, je nucen přestěhovat se 

na venkov a jeho status je za trest snížen.
63

 Emigrace je zakázána a pokud se stane, že 

někoho zadrží v Číně, deportují ho zpět do KLDR, kde je přísně potrestán bitím, vězením, 

nucenými pracemi a pobytem v pracovních táborech.
64

   

 Informace, které by ohrožovaly oficiální státní ideologii, nepřicházejí pouze z venčí. 

Vážný problém představuje především tisk a literatura vzniklá před rokem 1945, tedy 

v poněkud méně represivním období, kdy byla ovlivněna ještě japonskou okupací a okolními 

státy. Mohou zde být zmíněny osoby, které se staly obětí čistek, odhalen zásadní vliv SSSR 

nebo uvedena původní verze Kim Il-sŏngovy biografie, která je nahrazena oficiální verzí.
65

  

Vládnoucí strana u domácí literatury z období před r. 1945 zavedla stejná opatření, která platí 

pro zahraniční publikace. Je skladována ve speciálních depozitářích a přístup k ní je možný 

pouze s povolením bezpečnostních agentur.   

Současný severokorejský režim a ideologie soběstačnosti - čučche - byly zformovány 

na konci 50. let. Od té doby zůstávají jejich hlavní pilíře, kterými jsou kult Kim Il-sŏnga a 

jeho rodiny, ideologie čučche, antagonistická politika vůči USA a Korejské republice 

nezměněny.  Kim Il-sŏng je „věčným prezidentem“ a jeho nástupci si jeho úřad vypůjčují. 

Z toho důvodu tedy už téměř tři generace Severokorejců vyrůstají a žijí v silném vlivu 

všudypřítomné propagandy, která začíná s jejich indoktrinací už v mateřské škole.
66

  

 Jak tvrdí A. Laňkov, kombinace těchto tří faktorů (intenzita propagandy, neměnnost 

propagandy po několik desetiletí a informační izolovanost) dělá ze severokorejské 

propagandy, stejně tak jako ze severokorejského ideologického života obecně, unikátní 

fenomén. Severní Korea je oficiální propagandou neustále označována jako „země 
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příkladného socialismu”, „země čučche a Čchŏllimy” a jako jedna z nejvíce rozvinutých a 

bohatých zemí v moderním světě, kde šťastný a prosperující život obyvatel budí závist 

všude, zejména v chudobou zasažené Korejské republiky.
67

 Dokonce i bankovky slouží 

k účelům propagandy, na 1 wǒnové bankovce můžeme číst slogan: „Nezáviďte nikomu na 

světě!“ (세상에 부럼 업서라! / Sesange purŏm ŏbsŏra). Noviny oznamují údajné úspěchy 

na poli vědy a techniky, přičemž nikdy nezmiňují zahraniční pomoc.
68

 Tento silně 

nerealistický obraz Severní Koreje jako bohaté a prosperující země může být udržován pouze 

díky téměř absolutní izolovanosti KLDR od okolního světa.   

 V propagandě se také hojně využívají prvky nacionalismu, které slouží jako účinný 

nástroj k legitimizaci režimu. Stalo se tak zejména od poloviny 50. let, kdy došlo k ochlazení 

vztahů se SSSR i s Čínou.
69

 Stejně tak význam nacionalismu významně vzrostl během let 

1989-1991, kdy došlo k rozpadu tzv. východního bloku.  

 Shodně s ostatními totalitními státy se zaměření propagandy v 50. a 60. letech týkalo 

historie státu a života významných osobností, jednotlivé události se upravovaly pro její 

potřebu. V severokorejských učebnicích vedla Korea pouze obranné války a samozřejmě 

vždy úspěšně. Pokud se tak nestalo, tak pouze kvůli zkorumpovaným a neschopným 

feudálním vládcům. Oficiální severokorejská historie dokonce popírá, že Korea byla pod 

nadvládou mongolské říše. Naopak silně vyzdvihováno je starověké království Kogurjŏ a to 

zejména z důvodu, že hlavní město Kogurja leželo v oblasti dnešního Pchjǒngjangu. Z této 

myšlenky vycházejí všechny učebnice historie KLDR, kde je Pchjǒngjang označován jako 

tradiční centrum Koreje, přičemž Sǒul je zmiňován pouze okrajově.
 70

 

 Dalším oblíbeným tématem propagandy KLDR je sjednocení Koreje. V rádiu a tisku 

jsou neustále zmiňovány chudoba a strádání obyvatel Korejské republiky v protikladu 

k šťastnému a prosperujícímu životu obyvatel KLDR. Tento údajný protiklad „pekla” na jihu 

a “ráje” na severu je oblíbeným námětem pro knihy a filmy vznikající v KLDR.  
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http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/CWIHPBulletin16_p51.pdf 

70
 Lankov, Andrei (1995): The Official Propaganda in DPRK: Ideas and Methods. Dostupné na: 

http://www.fortunecity.com/meltingpot/champion/65/propaganda_lankov.htm  

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/CWIHPBulletin16_p51.pdf
http://www.fortunecity.com/meltingpot/champion/65/propaganda_lankov.htm


- 33 - 

 

Vedle obecné školní docházky, která se z velké části skládala z politické výchovy a 

událostí z Kim Il-sŏngova života, se musejí studenti i dospělí lidé účastnit politických 

studijních sezení, které se konají třikrát nebo čtyřikrát týdně, a sebekritických sezení, které se 

organizují jednou do týdne.
 71

  Sebekritickým sezením se v KLDR říká „životní bilancování”. 

Každý občan je povinen při každém sám sebe obvinit alespoň z jedné politické chyby a 

formulovat nejméně dvě výtky na adresu těch, se kterými se pravidelně stýká. 
72

 

3.1 MÉDIA 

Nejúčinnějším nástrojem propagandy KLDR používaným k indoktrinaci obyvatelstva jsou 

hromadné sdělovací prostředky, tedy rozhlas, tisk a televize.  

3.1.1 TISK 

Ústava teoreticky garantuje svobodu projevu, která ale v praxi není dodržována.
73

 

Všichni registrovaní novináři musí být členy vládnoucí strany a média slouží jako sdělovací 

prostředek režimu. Podle trestního zákoníku je vlastnění disidentských publikací zločinem 

proti státu a nese s sebou vážná potrestání, včetně tvrdé nucené práce, uvěznění nebo 

dokonce trestu smrti. KLDR považuje všechny zahraniční novináře za nedůvěryhodné osoby 

pokoušející se destabilizovat vládu a úřady. Proto je hned po příjezdu do země každému 

cizinci odebrán mobilní telefon, není mu dovoleno mluvit s lidmi na ulici a každý jeho krok 

je neustále sledován.
74

 V KLDR přísně zakázáno šíření zahraničních novin a časopisů.
75

 

Největší knihovny je sice vlastní, ale jsou zde uloženy ve speciálních depozitářích a přístup 

k nim je velmi obtížný. Vstup do těchto depozitářů je přísně kontrolován politickou policií a 

je povolen pouze absolutně spolehlivým osobám. Systém těchto speciálních depozitářů byl 

přejat ze SSSR, ale v KLDR podléhá ještě přísnějším kontrolám. Zahraniční knihy, ke 

kterým je v knihovnách umožněn volný přístup, jsou téměř výhradně knihy technické a 

přírodovědecké. Zahraniční beletrie, stejně tak jako sociální a politická literatura jsou 

posílány do výše zmiňovaných depozitářů. O stav tisku a mediální prezentaci vůbec se stará 
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Korejská centrální zpravodajská agentura (KCNA)
 76

, kterou řídí KSP. Její oficiální stránky 

jsou dostupné na webu www.kcna.kp. Tato agentura má na starosti „jednotné doručování 

zpráv a jiných informací masmédiím země včetně novin a rádií“
77

. Hlavní noviny, které 

v KLDR zaujímají speciální postavení, jsou Dělnické noviny (로동 신문 / Rodong sinmun) a 

jsou vydávány od r. 1946. Celkově jsou laděny tak, aby spolu s deníkem Mindžu Čosŏn, co 

nejlépe sloužily účelům propagandy: vychvalování Kim Il-sŏnga, přehnaná kritika USA a 

Korejské republiky, vychvalování často neexistujících ekonomických úspěchů KLDR, 

propagování myšlenek čučche, které získávají popularitu po celém světě. Sám Kim Il-sŏng se 

o úloze těchto novin vyjádřil následovně: „Hlavním úkolem orgánu naší strany, listu 

„Rodong sinmun“ je výchova členů strany cestou neustálého objasňování linie a politiky 

strany a jejich bojových úkolů 
 
a základním úkolem listu „Mindžu Čosŏn“ je vysvětlovat 

masám zákony a usnesení lidové moci, politiku státu, aby je získal pro jejich uskutečňování. 

“
78

   

Kromě těchto dvou již zmíněných tiskovin, existují v KLDR například tyto tiskoviny
79

: 

- Anglický deník
80

 ( Pchjŏngjang times ); 

- Korejská lidová armáda - deník pro vojáky ( Čosŏn inmingun ); 

- Sport ( Čejuk ); 

- Literární noviny ( Munhak sinmun ); 

- Zemědělské pracovník ( Nongŏp kullodža). 

 

Největší náklad 400 tis. výtisků má Dělnické noviny, následují ho noviny pro mládež s 200 

tis. výtisky a dále Deník hlavního města (100 tis.), Sport (70 tis.) a Demokratická Korea 

spolu s Literárními novinami (60 tis. výtisků). Početně nejmenší jsou anglické noviny – jen 

1000 výtisků, tyto ovšem nejsou určeny Severokorejcům, ale jdou do zahraničí.   

Z časopisů politického a zaměřění vychází čtrnáctideník ÚV KSP Pracující ( Kullodža ) . 
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3.1.2 ROZHLAS 

KLDR se snaží utěsnit veškeré informační kanály, kterými by mohly nepovolené 

informace z okolního světa proniknout na její území. Toto pronikání informací zvenčí se 

většinou se děje prostřednictvím radiového vysílání – především jde o ilegální vysílání 

z Korejské republiky. KLDR i proto zakázala prodej a používání rádií, kromě těch 

schválených. Malé lampové přijímače, které se dají koupit se speciálním povolením 

v obchodech, jsou nastaveny na vlnovou délku oficiální vysílací stanice.
81

 Vzhledem k tomu, 

že člověk se základními technickými znalostmi by mohl několika úpravami přeměnit tyto 

přijímače v opravdové rádio, podniká policie náhodné kontroly všech registrovaných 

přijímačů. Tyto kontroly provádí také „vůdci“ tzv. Lidových skupin 
82

 (인민반 / inminban). 

Radiové vysílaní v KLDR také slouží výhradně k propagandistickým účelům. Hudba je 

střídána krátkými propagandistickými bloky. „Mezi všemi projevy, zprávami a mluvními 

bloky (jak v TV tak i v rozhlase) hraje vlastenecká hudba.“ 
83

 Každá hodina začíná zprávami, 

které se zabývají stejnými tématy jako Dělnické noviny. Poté následuje několik minut 

vojenských pochodů a písně věnované Kim Il-sŏngovi, Kim Čŏng-ilovi nebo straně. Často 

jsou předčítány přímo články z Dělnických novin. Většina Severokorejců poslouchá rádio 

neustále. Nemají totiž jinou možnost. Rádiové přijímače jsou nainstalovány v každém domě, 

v metru, v továrnách a někdy i na poli během zemědělských prací a na většině veřejných míst 

zůstávají neustále zapnuté. V KLDR existují tři rozhlasové stanice a to  Radio Pchjŏngjang, 

Korejská centrální rozhlasová stanice a Rozhlasová stanice Pchjŏngjang FM, přičemž první 
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dvě zmiňované vysílají na frekvenci AM a poslední na frekvenci FM. Všechny stanice 

nabízejí místní vysílání v Pchjǒngjangu. Oficiálním vládním rozhlasem je Korejský centrální 

rozhlas (KCBS), který vysílá pro celou KLDR pod názvem Hlas Koreje ( 조선의 소리 / 

Čosonŭi sori ). Oficiální webové stránky této stanice jsou http://www.vok.rep.kp/CBC/. 

Vysílání do zahraničí v několika jazycích je poměrně silné a je na krátkých vlnách. V našich 

podmínkách je možné sledovat některé nahrávky např. v AJ na webu northkoreanradio.com.  

Poslech zahraničního vysílání (např. čínského, anglického či jihokorejského) je 

v KLDR přísně zakázán a trestán. Přesto jsou lidé schopni vysílání zachytit a poslouchat a 

zároveň v Korejské republice mají speciální rozhlasové vysílání pro své sousedy v KLDR, 

které má podávat Severokorejcům pravdivější a objektivnější informace, než ty, které jsou 

dostupné a cenzurované státem.
 84

 

3.1.3 TELEVIZE 

První televizní vysílání je zmiňováno již z roku 1953, kdy skončila korejská válka, ale 

Centrální televizní vysílání začalo až 3. března 1963.
85

 3. ledna 1973 byla stanice 

přejmenována Korejskou centrální televizi.
86

 Vysílání je také kontrolováno Korejskou  

stranou práce a každý televizní přijímač musí být registrován. Ten, kdo si chce v KLDR 

koupit televizi, musí žádat o povolení. V KLDR se vyrábí 19 palcové černobílé televize a ty 

barevné, dovážené z Japonska, jsou přeznačeny nálepkami a vydávány za výrobek KLDR. 

Televize nicméně není v KLDR tak rozšířena jako rozhlas. Existují celkem čtyři hlavní 

televizní stanice:
87

 

- Korejská centrální TV; 

- Mansudä TV (dostupná pouze v hlavním městě, vysílá kulturní programy); 

- Korejská vzdělávací a kulturní stanice; 

- Televize Käsǒng (stanice zaměřená svou propagandou na Korejskou republiku)  
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Státní televize vysílá jen od 17:00, a to zprávy, kromě neděle, kdy vysílá již od 6:00 

ráno. Většina vyslání je zaměřena propagandisticky a také filmy a seriály, které se v KLDR 

natáčejí, odrážejí a podporují ideologii státu. Dle intrukcí  Kim Čŏng-ila mělo do letošního 

roku dojít k restrukturalizaci televizního vysílání a k rozvoji místních stanic a filmových 

studí tak, aby se běžní lidé z KLDR mohli sami zúčastnit natáčení a stát se filmovými 

hvězdami.
88

 Televizní vysílání je samozřejmě kontrolováno a cenzurováno oddělením 

propagandy a agitace, která schvaluje, a určuje, co budou stanice vysílat.
89

 V roce 2011 

prošla KLDR modernizací systému rozhlasu a televize. Vybraná čínská společnost měla 

v KLDR instalovat nové rozhlasové a televizní vysílače. Nicméně přístup k nim byl natolik 

chráněným státním tajemstvím, že místo toho jelo několik odborníků z KLDR na měsíc do 

Číny, kde se učili nainstalovat a zprovoznit tyto vysílače.
90

 Každé město v KLDR, i když 

velmi malé, má své kino, protože Kim Čŏng-il byl přesvědčený o tom, že  filmy jsou 

nepostradatelným nástrojem pro vzbuzení a upevnění loajality v masách. V knize O umění 

kinematografie rozvinul Kim Čŏng-il svou teorii že „revoluční umění a literatura jsou 

extrémně efektivními prostředky k tomu, aby inspirovali lidi k práci na úkolech revoluce“
91

 

3.1.4 INTERNET A MOBILNÍ TELEFONY 

„V KLDR je přístup na internet složitý, protože není vůbec jednoduché mít přístup k 

osobnímu počítači. V KLDR totiž osobní počítač není nikde brán jako počítač pro osobní 

užití. Vždy slouží buď vládním úředníkům, armádě či cizincům. Pro místní občany je počítač 

téměř nedostupný.“
92

 Nicméně přístup k internetu je zakázaný a má ho jen asi vybraných a 

prověřených 500 lidí. V zemi je připojení ke státnímu intranetovému systému kwangmjǒng, 

ale tento je přísně kontrolovaný a neexistuje z něj přístup k mezinárodní internetové síti. 

První mobilní síť byla spuštěna v roce 2002, ale dva roky na to bylo užívání mobilních 
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telefonů zakázáno. Zákaz mobilních telefonů
93

 byl sice v roce 2008 zrušen
94

, ale mobily jsou 

velmi přísně kontrolované a na internet se přes ně dá připojit jen ilegálně z některých 

přístrojů pašovaných z Číny. S těmito mobilními telefony pašovanými z Číny je možné tajně 

volat do zahraničí, ovšem oficiální domácí síť a mobilní přístroje od společnosti Orascom 

nemohou přijímat  hovory z ciziny nebo do zahraničí volat,
95

 protože „tato služba je omezená 

a přísně kontrolovaná.“
96

 Většina hovorů ze zahraničí jde přes operátora a jen ve speciální 

ekonomické zóně Rason je možné přijímat hovory ze zahraničí přímo, protože v této zóně je 

mnoho zahraničních společností (především čínských a ruských).
97

 Hovory mezi KLDR a 

Korejskou republikou jsou zablokované.
98

 

3.1.5 HESLA A SLOGANY PROPAGANDY 

Severokorejská propaganda se zkrátka snaží zasáhnout co nejširší sféru života 

Severokorejců a vytvářet co nejintenzivnější ideologické prostředí. Nejenom radiové vysílání 

je všudypřítomné. Propaganda využívá vizuální propagandu, která zahrnuje rudé vlajky, 

betonové obelisky nebo nejrůznější billboardy. Propagandistická hesla jsou dokonce vyryta i 

v korejských horách jako jsou Kǔmgangsan a Mjonhjangsan. Populárním sloganem 

propagandy KLDR je, mimo jiné, heslo: „Obroda vlastními silami” ( 자력 갱생 / čarjǒk 

kängsäng ). Tento slogan, který KLDR převzala od Číny na počátku 60. let, je stále hlavním 

principem severokorejské ekonomiky. Toto heslo se stalo samozřejmostí ve všech jejich 
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oblastech a vedlo k tomu, že byla masivně popírána jakákoliv zahraniční pomoc. Například 

od 60. let byly odstraňovány cizí štítky ze všech importovaných věcí. 
99

   

Dalším heslem je „Co strana rozhodne, to učiníme.“ Toto heslo bylo zavedeno 

v polovině 80. let a upevňuje pozici KSP a bezpodmínečné přijetí všech jejích rozhodnutí.
100

  

„Kolektivní pole je má zeleninová zahrada.“ (1987)
101

. Toto heslo mělo za účel 

legitimizovat konfiskaci majetku a zestátňování. 

„S 1,000ri [1 ri odpovídá zhruba 0.393m] soužení přichází 10,000ri štěstí,” (1990)
102

 

 „Přátelé Kim Il-songa a Kim Čong-ila jsou pro své okolí sluncem“ a konečně „Žijme 

svým vlastním způsobem.“ (1998)
103
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4 VELKÝ VŮDCE KIM IL-SŎNG 

4.1 MLÁDÍ 

Kvůli Kim Il-sŏngově ideologií přepracovávanému životopisu není lehké dopátrat se detailů 

jeho života, nicméně základní fakta jsou známa. Kim se narodil jako Kim Sŏng-džu 15. 

dubna 1912 v Mangjǒngdä v obvodu Pchjŏngjangu jako nejstarší ze třech synů. Jeho otec 

Kim Hjǒng-džik patřil k okrajovým korejským intelektuálům a jeho matka Kang Pang-sǒk 

pocházela z přední místní presbytariánské rodiny. Oba jeho rodiče byli aktivní křesťané, 

účastnili se protijaponské činnosti a pohybovali se v prostředí, ve kterém bylo značné 

množství vzdělanců.
104

 Celá rodina odešla v roce 1919 do Mandžuska, kde Kim Il-sŏng 

navštěvoval základní školu. Jeho oficiální vzdělání skončilo v roce 1929, kdy byl v osmé 

třídě ze školy vyloučen kvůli nezákonným aktivitám. Mezitím, v roce 1926, umírá Kim Il-

sŏngovi otec.  Po vyloučení ze školy je Kim za účast na shromáždění, které bylo svoláno s 

cílem vytvořit skupiny komunistické mládeže a konat protijaponské akce, na osm měsíců 

uvězněn. V roce 1930, po propuštění z vězení, se připojuje k partyzánským oddílům.
105

 

V roce 1932 umírá jeho matka a Kim krátce na to vstupuje do partyzánského hnutí vedeného 

Komunistickou stranou Číny.  Toto hnutí vzniklo poté, co se Japonsko zmocnilo Mandžuska 

a vytvořilo loutkový stát Mandžukuo. Ve třicátých letech také došlo ke změně Kimova jména 

z Kim Sŏng-džu na Kim Il-sŏng, což v překladu znamená „stát se sluncem“. Podle 

pozdějšího výkladu mu nové jméno dali soudruzi v boji, ale objevují se i názory, že šlo o 

promyšlený tah, jak na sebe upozornit jako na budoucího potencionálního severokorejského 

vůdce.
106

 Kimovy partyzánské aktivity jsou důležité z několika důvodů. Byla to jeho účast 

v protijaponském partyzánském hnutí, která mu přinesla první uznání a později se stala 

jedním ze základních pilířů jeho image. Zároveň se později od jeho partyzánské činnosti 

odvíjela severokorejská revoluční tradice. Další důležitý důvod se pojil s budoucím 

obsazením jednotlivých vládních a stranických postů Kimovými spolubojovníky. Kim 
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používal tuto skupinu k upevnění svojí moci vůči konkurenčním frakcím a k podpoře 

vlastních mocenských ambicí. 
107

 

 Zvláště z těchto důvodů často dochází k úpravám reality ze strany autorů oficiálních 

Kimových životopisů. Proto je důležité na začátku zmínit, že to nebyli Korejci, kdo 

zaznamenal největší úspěchy v protijaponském odboji v Mandžusku v letech 1933 – 1945, 

ale čínští komunisté. Ovšem čínští komunisté byli poraženi a nakonec vytlačeni z Mandžuska 

do Sovětského svazu v roce 1941 dlouho před tím, než bylo Japonsko poraženo 

spojeneckými silami.
108

 

 První partyzánskou skupinu začal Kim organizovat během roku 1932 (podle 

oficiálních údajů 25. 4. 1932) v Antu, v malé vesnici v jižním Mandžusku. Postupně se jeho 

jednotky rozrůstaly, až došlo k vytvoření Korejské lidové revoluční armády v únoru roku 

1936. Těžko říci, do jaké míry tyto údaje pocházející z oficiálního životopisu odpovídají 

skutečnosti. Existuje několik verzí, které se liší jak datem vytvoření jeho první partyzánské 

skupiny, tak i jejím složením. Jedna z verzí dokonce uvádí, že se Kim připojil již k existující 

skupině operující v Antu.
109

 Dalším důvodem, proč je obtížné sestavit Kim Il-sŏngovu 

minulost dohromady je také skutečnost, že v KLDR panuje snaha přičítat jeho partyzánským 

aktivitám co nejranější datum. Stejně tak se například měnilo datum vzniku Korejské lidové 

armády.  Zatímco až do roku 1978 byl za datum vzniku považován 8. únor 1945, v roce 1978 

bylo toto datum změněno na 25. duben 1932, tedy datum oficiálního založení Kimovy první 

partyzánské skupiny. 
110

 

 Mezi roky 1941-1945 podle všeho Kim Il-sŏng působil v Sovětském svazu, kam se 

uchýlili všichni, co přežili ze Spojené severovýchodní protijaponské armády. Ti potom byli 

trénováni v Nikolsku, ve Vladivostoku a v oblasti poblíž Chabarovsku, kde pobýval Kim Il-

sŏng. SSSR podpořilo zbytky korejského odporu, zásobilo ho zbraněmi a znovu vycvičilo 

pro budoucí mandžuské akce. Partyzáni byli japonskou armádou poraženi, ale jejich 

zkušenosti byly nedocenitelné.
111

 Jak se později ukázalo, tento pobyt v Sovětském svazu byl 

pro Kim Il-sŏnga velkým přínosem. Jeho napojení na sovětské vojenské jednotky mu 
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zajistilo vedoucí pozici po osvobození severu Sověty v roce 1945. Během pobytu 

v Sovětském svazu se také Kim oženil se svou první ženou Kim Čŏng-suk. Ta mu 16. února 

1942 porodila syna Kim Čŏng-ila. V roce 1944 se Kimovi narodil další syn, ten ale umírá ve 

třech letech, kdy se nešťastnou náhodou utopil. Kim Il-sŏng měl také dceru, ale o ní toho 

není příliš známo. Manželka Kim Čŏng-suk umírá 22. září 1949, při porodu mrtvého 

dítěte.
112

  

 V srpnu 1942 se Kim Il-sŏng se zbytky rozbitých mandžuských partyzánských 

jednotek stává součástí 88. brigády Rudé armády, která působila na Dálném východě.
113

 

Členové 88. brigády se aktivně bojové činnosti nezúčastnili, stejně tak jako vstupu Rudé 

armády do Koreje. Stalin je považoval za možnou komplikaci sovětské okupace a následné 

správy. Po rozpuštění 88. brigády měl Kim Il-sŏng spolu se svými 66 spolupracovníky 

zastávat funkci spojky mezi Sověty a místním obyvatelstvem.
114

 V této funkci se 19. září 

1945 vrací do Koreje. Situace po návratu Kim Il-sŏnga je v knize „Partyzánská dynastie“ 

popisována takto: „Při obnovování vlády v Severní Koreji po japonské kapitulaci seskupil 

Sovětský svaz komunistickou oligarchii skládající se ze složek korejského komunistického 

hnutí z doby před rokem 1945 a z kádrů sovětských občanů korejského původu a svěřil jí 

moc. V této oligarchii byla řada vzájemně antagonistických složek, které však v období 

1945-1950 projevovaly značnou účelovou jednotu, neboť se chystaly k dalekosáhlé 

společenské a politické transformaci Severu a připravovaly se na válku proti Jihu, za 

obnovení jednoty země. Tyto přípravy vyvrcholily vypuknutím války 25. června 1950.“
115

 

 Jak už jsem uvedla, období, kdy se Kim podílel na protijaponských partyzánských 

aktivitách, je z hlediska formování jeho osobnosti stěžejní. Jak píše Hunter, partyzánský 

život mu vtiskl sebedůvěru, odříkání a vytrvalost, zároveň však také značnou dávku 

nedůvěry. Denně se pohyboval v prostředí plném násilí. Zkušenosti, které v tomto období 

nabyl, se tedy nutně odrážely i v jeho dalším působení po roce 1945. Sám Kim Il-sŏng se ve 

svých spisech k období protijaponských partyzánských aktivit vyjadřuje takto: „Za krutých 

zkoušek partyzánských bojů nám vyrostli opravdoví komunističtí revolucionáři a vznikla 
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neochvějná jednota revolučních řad. V období protijaponského boje došlo poprvé ke spojení 

marxismu-leninismu s realitou naší země a ke spojení komunistického hnutí s revolučním 

bojem našeho lidu za národní a sociální osvobození.
“116

 Stejně tak protijaponské partyzánské 

hnutí a stalinismus měly ideologicky mnoho společného, což se později projevilo při 

formování konceptu státní ideologie čučche (주체 사상 / čučche sasang).
117

 Jak tvrdí Dae-

Sook Suh, sám Kim Il-sŏng se ovšem snažil od sovětsko-čínské roztržky propojení se Sověty 

a Čínou popírat.
118

  Severokorejci dokonce vyrobili důkazy, které měly podpořit tvrzení, že 

Kim Il-sŏng byl korejský revolucionář, který bez cizího přispění bojoval za korejskou 

nezávislost. Ale všudypřítomné důkazy o spojitosti jeho osoby s čínskými partyzány jasně 

tvrdí opak.
119
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4.2 CESTA K MOCI  

 Existuje všeobecná shoda mezi historiky, že před srpnem 1945 měli Sověti o své 

okupaci Koreje jen nejobecnější představy. Až do konce roku 1945 byla za hlavní politickou 

sílu na severu považována Demokratická strana s národním vůdcem Čo Man-sikem
120

 v čele, 

kdežto Kim Il-sŏng byl podle názoru Sovětů především voják. V důsledku vzrůstajícího 

rozčarování s Čo Man-sikem se však postupně přiklonili ke Kimovi jako k vhodnější 

osobnosti.
121  

 V lednu 1946 přiznali členům předválečného korejského komunistického hnutí 

kolektivní status vládnoucí oligarchie s Kim Il-sŏngem v čele. Podle Martina k přijetí Kim Il-

sŏnga Sověty přispěly  následující faktory:
122

  

1) Sověti měli nedostatek informací o korejských komunistických vedoucích představitelích, 

kromě těch, kteří se po osvobození s nimi vrátili do Koreje. Kim Il-sŏng byl jedním z nich. 

2) Nejvýznamnější korejští političtí představitelé předpokládali, že o jejich politické 

budoucnosti bude rozhodnuto v Sŏulu, hlavním městě Koreje. Tudíž komunističtí 

představitelé jako Pak Hŏn-jŏng
123

  chtěli zůstat v Sŏulu a přesun do Pchjŏngjangu  pro 

ně nepřicházel v úvahu.  

3) Ostatní skupiny (jako jenanská skupina
124

) nebyly jednotné v podpoře jedné politické 

osobnosti. 
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4) Kim Il-sŏngovi partyzánští spolubojovníci a Sovětokorejci zcela ovládali nejdůležitější 

politický nástroj: armádu a bezpečnostní složky.
 125

 

 

 Na konci roku 1949 již Kim Il-sŏng zastával významné postavení a řídil stát podle 

sovětských směrnic a s pomocí sovětských poradců. Pod zástěrkou kolektivního vedení 

vytvořil mezi lety 1945-1953 koalici komunistických stran, protože ještě nebyl natolik silný, 

aby ovládl ostatní komunistické skupiny. Koalice byla složena z domácích komunistů, kteří 

přečkali japonské represe v Koreji a znovu se sjednotili po osvobození, z mandžuské frakce, 

tvořené Kim Il-sŏngovými partyzány, ze sovětské frakce (Sovětokorejci), složené z Korejců, 

kteří žili v Sovětském svazu, a z jenanské frakce, skládající se z Korejců, kteří následovali 

Mao Ce-tunga do Jenanu a bojovali v Čínské lidové osvobozenecké armádě.
126

  Přestože 

Kimova mandžuská frakce byla uvnitř koalice pouhou menšinou, Sověti Kim Il-sŏnga 

dosadili do úřadu premiéra a také do funkce předsedy vládnoucí Severokorejské 

komunistické strany. Po dvou měsících Sověti vyžadovali svolání schůze Severokorejského 

prozatímního lidového výboru ( 북조선 임시 인민 위원회 /  Pukčosǒn imsi inmin 

üwŏnhö )
127

, kde byl Kim Il-sŏng 9. února 1946 oficiálně zvolen předsedou. V období mezi 

lety 1945-1948 provedl se sovětskou pomocí dvě čistky, aby upevnil svoji pozici. První 

proběhla bezprostředně po jeho zvolení do čela Severokorejské komunistické strany ( 북조선 

공산당 / Pukčosǒn kongsandang )
128

 v prosinci 1945 a byla namířena proti členům 

Komunistické strany Koreje (budoucí KSP). Čistka proběhla bez krveprolití, jednoduše 

vydáním nových členských průkazů a odebráním průkazů těm, kteří byli vyloučeni. Druhá 

byla provedena dne 29. srpna 1946 a to po sloučení Severokorejské komunistické strany a 

Nové lidové strany (신민당 / Sinmindang), které vedlo k vytvoření Korejské strany práce ( 

조선로동당 / Čosǒn rodongdang, dále jen KSP ). Tato čistka postihla něco mezi 40 000 až 
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60 000 členy. Znovu byla použita metoda vydání nových členských průkazů. Obě čistky 

měly za cíl eliminaci problémových členů domácích frakcí a jejich přívrženců.
129

 Sám Kim 

Il-sŏng se ke vzniku KSP vyjadřuje takto: „Sloučení Komunistické a Nové demokratické 

strany vedlo ke zvýšení stranických sil a umožnilo, že strana hlouběji zapustila kořeny 

v širokých masách. Odstranilo se též nebezpečí rozkolu revolučních sil, k němuž by mohlo 

dojít kvůli existenci dvou politických stran pracujících a zároveň se posílil svazek dělníků, 

rolníků a pracující inteligence.“
130

 

 Korejská válka
131

 zničila jednotu mezi členy Komunistické strany práce a obecně 

mezi vedením strany. Přípravy na válku za znovusjednocení sice skrytou nevraživost 

utlumily, ta se však v době zvratů od srpna do října 1950 opět rychle projevila. V této době 

bylo nutné provést rozsáhlou reorganizaci KSP. To již stál Kim Il-sŏng v jejím čele. 

Obnovenou KSP tvořili zejména chudí rolníci, kteří byli přijati spíše pro svůj původ než 

znalosti ideologie. 

 Prvním krokem, učiněným na pokyn Sovětokorejce Hŏ Ka-iho, byla kampaň 

hromadného vylučování. Kim Il-sŏng ji však brzo odvolal, Hŏa vyloučil, obnovil 

vyloučeným příslušníkům strany členství a během roku 1952 přijal dalších 450 000 členů. 

Tak se celkový počet straníků zvýšil do prosince 1952 na více než milion. Radikálně 

změněné podmínky členství vedly v letech 1951 až 1956 k získání více než 600 000 členů a 

v roce 1956 měla strana více členů, než za války ztratila. Její členská základna se rozšířila 

z 800 000 v roce 1949 na 1 164 000 v roce 1956.
132

 

O dalším politickém, ekonomickém a hospodářském vývoji pojednává kapitola 6. 
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5 VZNIK IDEOLOGIE ČUČCHE 

 Severokorejci, tak jako jiné národy poznamenané válkou, měli za sebou silné 

zkušenosti, které je poutaly ke státu a státní ideologii. Toho využívala Kim Il-sŏngova 

ideologie, která neustále v lidech přiživovala pocit nebezpečí hrozícího zvenčí. Kim Il-sŏng 

si také uvědomoval oslabení svojí pozice, vzhledem k nepříznivému vývoji Korejské války. 

Poté, co bylo uzavřeno 27. července 1953 příměří, začal se Kim věnovat obnovení severu a 

posilování strany.
133

  

 Těsně po válce docházelo uvnitř KSP k velkým změnám. Čelní představitelé 

jednotlivých frakcí byli buď mrtví, nebo byli odstraněni. Například Pak Hŏn-jŏng, 

nejvýznamnější příslušník skupiny domácích komunistů, byl uvězněn a následně popraven. 

Mu Čŏng, nejpřednější vojenský činitel jenanské skupiny byl už mrtev a Hŏ Ka-i, čelný 

Sovětokorejec, spáchal sebevraždu, poté co se stal terčem kritiky uvnitř strany.
134

 

 Počátkem 50. let Kim Il-sŏng rozpoznal nutnost vytvořit a upravit historii 

partyzánského hnutí a jeho významu pro tradici korejské revoluce. Tímto se snažil nalézt 

vlastní korejskou identitu, odsuzujíce vše nekorejské. Nejvýznamnější skupina, která byla 

zasažena těmito změnami a novým politickým vývojem, byli Sovětokorejci. Po smrti Stalina 

se do vedení Sovětského svazu dostali představitelé, upřednostňující mírovou koexistenci se 

západem. Tento vývoj byl pro Kim Il-sŏnga značně nepříznivý. Proces destalinizace přímo 

ohrožoval jeho úsilí při budování autoritativní síly v KLDR. Kim Il-sŏng se totiž se Stalinem 

ztotožňoval jako s geniálním vůdcem a navíc také prosazoval rychlou industrializaci, která 

vycházela ze stalinské politiky třicátých let. V důsledku těchto okolností Kim přednesl před 

pracovníky stranické propagandy 28. 12. 1955 projev „O likvidaci dogmatismu a formalismu 

v ideologické práci a nastolení čučche“, ve kterém se poprvé začala rýsovat ideologická 

doktrína, později systematizována a velebena jako čučche. Nicméně v projevu se zatím 

neobjevilo přesné vymezení pojmu čučche, ale spíše se dozvídáme, kde čučche není. 

„Nejzávažnějším nedostatkem ideologické práce je to, že neproniká dostatečně hluboko do 

všech otázek a že jí chybí čučche. Možná, že je přehnané, říkám-li, že v ní není čučche, ale je 

fakt, že čučche nebylo nastoleno dosti zřetelně.“
135

 V projevu je rovněž vyzdvihnut význam 
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historie, boje za samostatnost a nutnosti o něm vzdělávat. „Chceme-li provést korejskou 

revoluci, musíme znát dějiny a zeměpis Koreje, mravy a obyčeje korejského lidu. Jedině tak 

budeme moci vychovávat náš lid podle jeho vkusu.“
136

 Dále se v něm hovoří o korejskému 

výkladu marxismu-leninismu. „Místo toho, aby zažili a osvojili si marxismus-leninismus, 

mnozí soudruzi jej hltají cele...Snažili se napodobovat Sovětský svaz...nepřáli si studovat naši 

skutečnost... Neměli bychom slepě kopírovat sovětské formy a metody. Měli bychom se poučit 

z vlastní historické zkušenosti a marxisticko-leninské zásady upravit vlastním tvůrčím 

způsobem, tak aby vyhovovaly specifiku naší země.“
137

 Zkráceně můžeme za hlavní poselství 

považovat potírání dogmatismu a formalismu a nalezení vlastní identity v ideologické práci 

strany.
138

  

 Nastolení směrnice čučche pomáhalo Kim Il-sŏngovi v boji uvnitř strany. Kvůli 

nacionalistickému zabarvení ideologii používal jako účinnou zbraň na odpůrce rychlé 

poválečné rekonstrukce. Jeho prvním cílem byla zejména sovětokorejská skupina. Jednoho 

z představitelů, Pak Čchang-oka, dokonce obvinil z opomíjení korejských tradic a 

z přílišného spoléhání na zkušenosti jiných socialistických zemí. Imitace Sovětského svazu 

měla být usměrněna ve prospěch nalezení vlastní identity a spoléhání na vlastní zdroje. 

Zároveň odsoudil Pak Jong-bina, dalšího Sovětokorejce, z obhajování mírové spolupráci se 

západem.
139

  

 25. února 1956 přednesl Nikita Chruščov projev, v němž odsoudil Stalina.
140

 To mělo 

za následek, že na prvním plénu ústředního výboru 31. srpna 1956 obvinili Kima jeho 

odpůrci (sovětokorejská skupina v čele s Pak Čchang-okem a jenanská skupina) 
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z neodsuzování projevů stalinistického kultu. Kim Il-sŏng byl ale touto dobou již dominantní 

postavou strany, což vedlo v březnu 1958 na První konferenci KSP k odstranění jeho 

veškerých oponentů. Tímto se pouze potvrdila Kim Il-sŏngova moc a čučche se stalo hlavní 

ideologií strany.  

 Severokorejci vnímali čučche jako Kimovu politickou ideologii, ale zřídka se 

odvolávají na jeho první řeč, která neodrážela prosovětské, ale pročínské zaměření. Bon-hak 

Koo v knize Political Economy of Self-Reliance
141

 tvrdí, že :  

„Západní politologové se snaží najít původ ideologie čučche v Kim Il-sŏngově touze zavést 

v KLDR diktaturu jednoho muže, v zachování neutrality KLDR v čínsko-sovětském konfliktu 

a v legitimizaci severokorejské politické linie. Mají sklon ignorovat rané zážitky Kim Il-

sŏnga, kdy byl partyzánským bojovníkem v Mandžusku jako řádný původ ideologie 

čučche.“
142

 

 Sami Severokorejci tvrdí, že čučche vznikla jako praktický požadavek korejské 

revoluce. Jinými slovy, ideologie čučche je pouze část protijaponského revolučního úsilí Kim 

Il-sŏnga. Podle oficiálních severokorejských zdrojů,
143

 komunisté a nacionalisté, kteří 

bojovali za národní svobodu v polovině 20. let, neměli správné povědomí o revolučním úsilí. 

Kim Il-sŏng tvrdil, že byli odděleni od mas, a že jejich spory mezi frakcemi masy 

rozdělovaly. Zabývali se především vnitřními tahanicemi o nadvládu a starali se především o 

své zájmy, než o zájmy lidu.
144

  

 Po smrti Stalina v roce 1953 byl v Sovětském svazu výrazně potlačován kult jeho 

osobnosti. Konflikt mezi Sovětským svazem a Jugoslávií od roku 1948 signalizoval 

rozdílnost v mezinárodním komunistickém hnutí. Po zavedení komunistického režimu v Číně 

vznikají zároveň i dvě centra světového komunismu. Existence těchto dvou středisek se 

projevila i v orientaci KLDR (viz kap. 6.). Za těchto okolností mohl Kim Il-sŏng vyhlásit 

svoji vlastní verzi komunismu, která by byla vhodnější pro severokorejské podmínky. Vliv 

Sovětského svazu postupně klesal a Čína naopak získávala v Severní Koreji stále 
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významnější postavení. Odpovídal tomu také prodloužený pobyt čínských jednotek až do 

roku 1958, tedy ještě pět let po uzavření příměří.
145

  

5.1 ČUČCHE JAKO POJEM 

 Podle slovníku politologické terminologie KLDR, je čučche „nejsprávnější 

marxisticko-leninská revoluční směrnice, kterou zavedl stranou a korejským lidem vážený a 

milovaný soudruh Kim Il-sŏng.
“146

  Původní význam slova čučche je „subjekt, subjektivní“.
 

147
 Slovo čučche (주체) se skládá ze dvou morfémů: ču a čche. Ču doslovně zní pán (nebo 

vlastník) a čche znamená tělo.
148

  

 V KLDR je myšlenka čučche vysvětlena jako protiklad sadä (사대/ doslova sloužit 

většímu nebo silnějšímu). Na základě těchto dvou protikladných konceptů Severokorejci 

vykládají celou korejskou historii. Z historického hlediska je sadä (사대) služba velkému, 

tedy korejská role mladšího bratra, která byla přijata za středověku a platila do konce 

Čosǒnu.
 149

 Všeobecně řečeno, vývoj čučche zahrnuje tři etapy, vzhledem k měnícímu se 

obsahu: 1955 až 1972, 1972 až 1986 a 1986 až doposud.
150

 

5.2 VÝVOJ ČUCCHE 

 První vývojové stadium ideologie čučche probíhalo od poloviny padesátých let 20. 

století, kdy ve svém prosincovém projevu z roku 1955 Kim Il-sŏng poprvé zmínil o čučche. 

Ačkoliv v projevu nazvaném „O likvidaci dogmatismu a formalismu v ideologické práci a 

nastolení čučche“ nebyl tento pojem ještě přesně vymezen, bylo zde zdůrazněno, že 

podmínky (politické i hospodářské) v Koreji jsou jiné než v Sovětském svazu. KLDR se 

nikdy nepřiklonila (oficiálně) k následování Chruščovovy mírové politiky k západním 

kapitalistickým zemím. Ideou úspěšné budoucnosti bylo, že by Korejci neměli slepě přejímat 
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zkušenosti Sovětského svazu, ale měli by se snažit o kreativní aplikaci marxismu-leninismu 

na korejské podmínky.
151

  

 I když takovéto projevy zdůrazňující národní specifika byly pronášeny i v jiných 

komunistických zemích, vzbudil tento projev zájem západních pozorovatelů KLDR. Ti si 

nejspíše projev nespojili s běžným používáním „marxismů“ v komunistických zemích a 

začali rychle informovat západní svět o počátku korejského nacionalismu. Této pozornosti si 

rovněž všiml propagandistický aparát KLDR, který vzápětí začal s vychvalováním a 

velebením ideologie čučche a hlavně Kim Il-sŏnga, jako jejího stvořitele.
152

 

 Roku 1956 Dělnické noviny (로동 신문 / Rodong sinmun) publikovaly článek 

nazvaný „Pro dobré porozumění čučche“. V tomto článku severokorejské autority zavedly 

slogan „Vybudujme čučche!“, což znamenalo, že lidé by měli „podřídit vše naší revoluci“. 

Nová role vůdce-filozof ovšem představovala pro Kim Il-sŏnga velký problém. Kim Il-sŏng 

byl sice charismatickým vůdcem, ale za všemi jeho projevy stáli najatí spisovatelé. Proto, 

když široká veřejnost začala Kim Il-sŏnga díky neustálé propagandě považovat za geniálního 

myslitele, bylo potřeba, aby jeho myšlenky někdo zformuloval. Tohoto úkolu se nakonec ujal 

jeden z jeho poradců Hwang Čang-jǒp
153

,
 
který tak hrál důležitou roli při budování 

severokorejského komunismu a na formulování ideologie čučche. 

 Na základě Kim Il-sŏngových politických potřeb bylo čučche postupně rozděleno do 

tří částí, aby obsáhlo co nejširší spektrum společnosti: čučche v myšlení, čaju (자유 / 

svoboda) v diplomacii a ve vztahu k okolním zemím, čarip (자립 / soběstačnost) 

v ekonomice a čaü (자위 / sebeobrana) v obraně národa. Tyto tři části byly dvakrát během 

šedesátých let definovány. Poprvé v Kim Il-sŏngově projevu z 14. dubna 1965 (O 

socialistickém budování a jihokorejské revoluci v Korejské lidově demokratické republice), 

podruhé při projevu z 16. prosince 1967 (Nechte nás bránit revolučního ducha 
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nezávislosti).
154

 V projevu z roku 1967 Kim pravil: „Vláda republiky se bude držet linie 

(politické) ze dne nezávislosti. Bude samostatná ve politickém rozhodování a v potravinové 

soběstačnosti (čaju), vybuduje pevné základy národního, nezávislého a soběstačného 

hospodářství (čarip) a zvýší obranyschopnost země, aby byla zajištěna bezpečnost vlasti 

(čaü).“
155

; O principech blíže pojednávají podkapitoly 5.2.1 – 5.2.3. 

 Deset let po formálním uvedení myšlenky čučche podává Kim Il-sŏng jasné 

vysvětlení její koncepce. Ve svém projevu, který pronesl na Ali Archam Akademii 

společenských věd v Indonésii v roce 1965 definoval čučche těmito slovy: „Čučche znamená 

nezávislý postoj a odmítnutí závislosti na ostatních, projevující se soběstačným přístupem a 

řešením vlastních problémů na vlastní odpovědnost za všech okolností.“
156

  

 Nicméně další zpracování ideologie čučche nebylo provedeno Kim Il-sŏngem, ale 

severokorejskými vědci, kteří se zabývají společenskými vědami. Pokusili se přetvořit 

čučche do ideologie, která by byla vhodnější pro severokorejské podmínky. „Národní 

konference společenských věd“, která se konala v dubnu 1972, při příležitosti Kim Il-

sŏngových 60. narozenin, byla věnována především otázce čučche. Na této konferenci se 

Jang Hjŏng-sŏp
157

 pokoušel teoretizovat koncept čučche. Tato ideologie se podle Janga 

skládá z „nezávislého“ a  „kreativního“ postoje.
158

 

 Nezávislý postoj znamená zrušení závislosti na ostatních, myšlení vlastní hlavou, 

spoléhání na vlastní síly, vyzdvihování revolučního hesla „obroda vlastními silami“ (자력 

갱생 / čarjŏk kängsäng) a řešení vlastních problémů na vlastní odpovědnost. Kreativní postoj 
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je oponování dogmatismu a kreativní aplikace základních principů marxismu - leninismu a 

zkušeností jiných zemí na historické podmínky a národní charakteristiku vlastní země. 
159

  

 Severokorejci nyní tvrdí, že ideologie čučche byla kompletně systematizována Kim 

Čŏng-ilem. Na „Národním semináři k ideologii čučche“, který se konal při příležitosti Kim 

Il-sŏngových 70. narozenin 31. 3. 1982 prohlašoval, že čučche obsahuje tři principy: 

filosofický, socio-historický a řídící. Filosofickým principem je, že „člověk je pánem všeho a 

o všem rozhoduje.“ Tvrdí, že v centru této ideologie stojí člověk a zároveň vysvětluje 

postavení a roli člověka ve světě. Socio-historický pohled na ideologii čučche je založený na 

roli lidu v historii. Čučche tvrdí, že „masy lidu jsou subjektem historie.“ Protože nezávislé 

ideologické povědomí mas hraje rozhodující roli v revolučním boji. Hlavní (řídící) principy 

čučche jsou tvořeny nezávislým postojem a kreativní metodou. Nezávislý postoj znamená 

nepřijetí cizího nátlaku nebo vměšování. To znamená, že masy lidu musí řešit všechny 

problémy revoluce a výstavby, podle svého vlastního úsudku a uvážení.
160

 

 Na základě výše uvedených poznatků, se dá říci, že základní kámen čučche – 

nezávislost a soběstačnost – je pouze jiné vyjádření pro nacionalismus. Čučche je v podstatě 

směs komunismu a nacionalismu. Je to soubor politických znaků vytvořených pro získání 

důvěry a úcty Korejského lidu vůči ekonomice, politice a společnosti. V neposlední řadě je to 

také nástroj k ospravedlnění Kimovy diktatury jednoho člověka a jeho domácí a zahraniční 

politiky. 

5.2.1 KONCEPT ČAJU  

  Princip čaju byl ideologickým předpokladem pro politickou a potravinovou 

nezávislost. Cílem tohoto konceptu bylo následování základního předpokladu čučche, čímž 

byla nezávislost na ostatních státech v tradici marxismu-leninismu. Nezávislosti měla KLDR 

dosáhnout do té míry, aby se zní stal suverénní a na nikom nezávislý stát (jak ukazuje 

kapitola se zaměřením na vývoj KLDR v letech 1958-1993, většinou tomu tak nebylo). 

Uplatňování čaju v praxi dovedlo KLDR do téměř absolutní izolace a rovněž vedlo ke 

přerušení styků se zahraničními zeměmi, protože cizí vliv by mohl ohrozit princip čaju i 

samotné ideologie čučche. Na jednu stranu sám Kim Il-sŏng podporoval spolupráci mezi 

socialistickými zeměmi (SSSR, Čína a Kuba), ale na druhou, jak víme z jeho projevu z 28. 

12. 1955 byl zastáncem marxismu-leninismu upraveném pro KLDR. Účinné spolupráci pak 
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zabraňovala vlastní idea čučche, neboť by se KLDR stala závislou na druhé spolupracující 

zemi. Proto, aby došlo k fungování čaju, muselo být politické vedení semknuté a pevné 

v ideologii (čučche).
161

  

5.2.2 KONCEPT ČARIP 

 Pokud vezmeme z čaju princip politické nezávislosti a převedeme jej na pole 

mezinárodního obchodu, dostaneme princip čarip. Princip čarip měl doplňovat politickou 

nezávislost tím, že tvořil prostředky pro nezávislé fungování státu; byl pro čaju materiální 

základnou. Ohrožení čučche při nedodržení čaripu znamenalo hospodářskou expanzi 

zahraničních investic. Aby k této situaci nedošlo, měla být ekonomika KLDR budována na 

těžkém průmyslu, převážně strojírenství, který by následně vybavil lehký průmysl a připravil 

půdu pro zemědělství, textilní a potravinářský průmysl atd. Specifické postavení v celém 

konceptu čarip, měla nezávislost na dovozu potravin. Byla chápána jako základ pro jeho 

splnění. Pod čarip spadalo také školení pracujících a surovinová nezávislost. Pro úspěšné 

naplnění se počítalo se spoluprácí s vyspělými socialistickými zeměmi, tato spolupráce byla 

ovšem limitována principem čaju. 
162

 

5.2.3  KONCEPT ČAÜ 

 „Nechceme válku, nechceme z ní mít strach a ani nechceme žebrat o mír u 

imperialistů!“ Toto jsou slova Kim Il-sŏnga, která velmi trefně vystihují čaü i podstatnou 

část vývoje KLDR do 90. let. Například Martin píše, že permanentní strach z vojenského 

ohrožení, potažmo okupace, byl jedním ze základních prvků, s kterým počítal Kimův režim. 

Dále byl čaü pokračovatelem v partyzánském bojové tradici, kterou de facto oficiálně zařadil 

do hierarchie čučche. Princip čaü, ač je to nelogické, byl nadřazen principům čarip a čaju, 

protože je bránil před nepřítelem a dával jim prostor pro růst, byl tedy životní podmínkou. 

V ideálním případě by podle čaü měl být ve zbrani celý národ. Ti, kteří by přímo nemohli 

bojovat, měli být aktivně zapojeni do zajišťovacích prací (udržováni průmyslu v chodu).  

 Pokud chápeme čaü jako strach z cizího, bude nám jasné, proč investovala KLDR 

tolik prostředků a snahy do zbrojního průmyslu (o tom viz. kapitola 6.). 
163

 

                                                             

161
 Martin, s. 188-190. 

162
 Tamtéž, s. 190-192. 

163
 Tamtéž, s. 192-193. 



- 55 - 

 

6 ČUČCHE A VÝVOJ KLDR MEZI LETY 1958 - 1993 

 Cílem této kapitoly je stručně popsat politický, ekonomický a kulturní vývoj KLDR 

od konce 50. let do smrti Kim Il-sŏnga, vše na pozadí ideologie čučche. Důraz bude kladen 

na vztahy KLDR s Korejskou republikou a strategickými partnery, kterými byly SSSR a 

Čína. Zaměřím se jak na vlastní politické vztahy a jejich milníky, tak na hospodářské a 

ekonomické souvislosti. Pokusím se zároveň poukázat na trendy, které ovlivňovaly 

jednotlivá kola dialogu mezi KLDR a KR a jakou proměnou prošly jejich vzájemné vztahy 

do začátku 90. let. Budu se zde zabývat také otázkou nástupnictví Kim Il-sŏngova syna Kim 

Čŏng-ila, jehož pozvolný nástup jako nového činitele uvnitř KSP znamenal ve vnitřní 

politice KLDR sedmdesátých let značný posun. Zároveň se v této kapitole zaměřím na vliv 

čučche na umění, průmysl a zemědělství, což bude mít za cíl poukázat na základní principy, 

které můžeme v KLDR najít bez rozdílu napříč všemi sférami společenského života. 

 Základními prameny pro mě byly knihy Kim Il-song's North Korea, The North 

Korean Economy, Under the Loving care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim 

Dynasty a The Impossible State: North Korea, Past and Future. Politické projevy Kim Il-

sŏnga, které jsem používala v podkapitole o pronikání čučche do kultury, jsou dostupné na 

oficiálních webových stránkách Severní Koreje: http://www.korea-dpr.com/.    

            Výrazné politicko-ideologické změny z 50. let vedly k „absolutnímu“ přebudování 

KLDR do podoby totalitního státu podobného SSSR či Číně navíc později doplněnou o 

novou originální a všeprostupující ideologickou doktrínu čučche. 

            Izolovanost KLDR je diskutovaným fenoménem a pohlíží se na něj jako na určitou 

raritu.
164

 Při současné míře globalizace je to jistě ne na dlouho udržitelný jev. Dá se říci, že 

po patově ukončené občanské válce, začal tehdejší vládní režim v čele s Kim Il-sŏngem 

s politikou soběstačnosti a silnou propagandou proti USA a Korejské republice (která byla 
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pod vlivem USA), která měla ochránit a upevnit komunistický režim v zemi.
165

 Zdá se, že 

situace se vyostřila po roce 1956 po srpnovém plénu KSP, po němž Kim Il-sŏng upevnil svou 

pozici proti těm, kteří se v rámci strany snažili o ekonomické a ideologické reformy, větší 

otevřenost zahraničí a umenšení kultu osobnosti.
166

   

Tato politická a ideová izolovanost od okolního světa se v praxi a životě Severokorejců 

projevovala různými způsoby. Jedním z nich je jistě vnitrostátní propaganda vůči USA a 

Korejské republice v kombinaci se zdůrazňováním, jak je život Severokorejců spokojený a 

bohatý, a jak je KLDR rozvinutou zemí s vlastními zdroji, bohatstvím a vyspělou 

technologií.
167

 Jak taková propagandistická hesla vypadala v každodenním životě 

Severokorejců, je zřejmé z publikace Pchjongjangská akvária, která je výpovědí jednoho 

uprchlíka z KLDR. K tomu, aby bylo možné oddělit ideově KLDR od okolního světa, bylo 

samozřejmě nutné rozvinout silně nacionalismus, a zcela potlačit oponenty politiky 

izolovanosti. Kim Il-sŏng k tomu používal nástroje a prvky typické pro všechny diktátorské 

režimy – propagandu, zastrašování, udavačství, kolektivizaci majetku, očerňování a 

potlačování všeho „jiného“ a „neuniformního“, co odporovalo Korejské straně práce a 

vybrané ideologii.
 168

    

             Vlastní budování státu dle představ jednoho vůdce by nebylo v totalitních zemích 

ničím neobvyklým. S komunistickými sousedy KLDR spojovala absolutní autorita strany a 

vůdce jako řídícího stimulu, která se později změnila na absolutní autoritu vůdce; k tomu 

probíhala tato proměna zcela izolovaně od okolního světa. Tvůrčím hybatelem se stala 

životní zkušenost z dob protijaponského odboje Kim Il-sŏnga a jeho spolubojovníků: 

partyzánská tradice - boj spojený s permanentním ohrožením doplněný o pravidla sovětské 

průmyslové výroby z období 2. světové války.
169
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 Dominantní postavení Kim Il-sŏnga v KSP se datuje od stranického sjezdu z března 

1958. Následný politicko-ekonomický vývoj reflektoval dva cíle: organizovat lid na obnově 

země a upevňovat kult osobnosti a postavení Kim Il-sŏnga. V následujících letech byla 

rovnováha těchto snah drasticky narušena, protože prioritou se stala oslava vůdce, doplněna o 

oslavu ideje budování komunistického státu. Obnova země byla součástí cíle o znovu 

sjednocení obou Korejí. Ani po neúspěšné válce z první půle 50. let Kim Il-sŏng neustoupil 

od myšlenky sjednocení obou Korejí. Figurovaly v ní samožřejmě i nástroje politické, ale 

základní myšlenka byla stále postavena na vojenském konfliktu.
170

 Stát tak podporoval 

zbrojení na úkor ostatních odvětví průmyslu. Podpora zbrojení nebyla v rámci 

socialistického/komunistického bloku ničím neobvyklým, KLDR ji však povýšila do úplně 

jiných pozic. V následujících 40 letech hrály výdaje do sektoru armády významnou roli pro 

fungování státu.
171

  

 Od září 1958 začalo ovládat život v  Koreji hnutí Čchŏllima.
 172

  V období do roku 

1962 hrálo srovnatelnou úlohu s čínským „velkým skokem“, s tím rozdílem, že velký skok 

byl zrušen roku 1962.
173

  

 Od začátku 60. let se začalo v KSP vytvářet politické křídlo odpůrců trendu absolutní 

podpory zbrojení na úkor ostatního průmyslu. Kim Il-sŏng pro své politicko-vojenské záměry 

vytvořil politicko-hospodářskou platformu tzv. souběžného důrazu. Tato platforma kladla 

důraz na vysokou míru hospodářského růstu a na podporu zbrojního průmyslu. Její podstatu 

vyjadřovalo heslo: „Zbraň v jedné, kladivo a srp v druhé ruce!“ Do roku 1966 se výdaje do 

zbrojního odvětví zvýšily o více než 700 %. 
174

 

 Jak jsem v předchozích odstavcích zmínila, jedním z cílů KLDR bylo sjednocení 

obou Korejí v jeden stát. Kim Il-sŏng po nezdaru v občanské válce pochopil nutnost zapojit 

do snahy o sjednocení kromě vojenského sektoru a partyzánských akcí také diplomacii a 
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politické kampaně. V roce 1964 byla zformulována strategie Tří front. Pro sjednocení Koreje 

měly být naplněny tři základní revoluce:  

 uvnitř KLDR: vytvořit materiální základnu z transformace vojenského, politického a 

ekonomického sektoru; 

 uvnitř Korejské republiky: založit marxisticko-leninskou stranu a podporovat 

protivládní organizace; 

 v mezinárodním měřítku: povzbuzovat mezinárodní revoluční síly a vyvíjet 

mezinárodní tlak na USA ke stažení jeho vojsk z jižní Koreje.
175

 

 

 Od sedmdesátých let figurovala přímo či nepřímo KLDR v mnoha teroristických 

útocích na představitele či systém Korejské republiky. V další části práce o několika 

významnějších pojednám podrobněji.
176

  

 Koncem padesátých let, kdy probíhala roztržka mezi čínským a sovětským pojetím 

komunismu, byla KLDR nucena zvolit, kterého ze strategických partnerů podpoří. 

Revolučnímu bojovému partyzánskému duchu byl bližší čínský postoj, za který se KLDR 

postavila veřejně v roce 1961. Podpora SSSR by znamenala značný odklon od čučche a tím i 

od ekonomické a hospodářské strategie. SSSR požadoval od KLDR podporu lehkého 

průmyslu, zpracovávání surovin a nakonec vstup do RVHP (Rada vzájemné hospodářské 

pomoci). KLDR takový postup považovala za neslučitelný s vlastním pojetím komunismu a 

definitivně jej odmítla v prosinci 1962 po vytyčení čtyř základních úkolů vojenské politiky: 

ozbrojit celé obyvatelstvo, vycvičit jej, přeměnit zemi ve vojenskou pevnost a modernizovat 

armádu. Z čeho pramenila posedlost Kim Il-sŏnga potřebou silné armády? Za prvé to byla 

jeho partyzánská minulost a roky strávené v pospolitosti bojovníků. Partyzánský tábor se 

rovnal pevnosti, vojenskému bezpečí, kde byly zásoby, zbraně, úkryt a lepší možnost 

ubránění se nepřátelským útokům. Za druhé to byl současný politický stav, kdy USA měla 

silný vojenský kontingent, který vzbuzoval reálnou obavu z napadení. Třetím důvodem byl 

historický vývoj na Korejském poloostrově v posledních padesáti letech. Po okupaci 

japonskými vojsky ve 20. a 30. letech a vlivu stalinismu ve 40. a 50. letech se stát ocitl 
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dlouhou dobu pod vlivem dvou podobných forem militarismu. Ekonomický dopad na 

hospodářství byl katastrofální. Mezi lety 1964 – 1967 vzrostly výdaje ze 6% HDP na 30%. 

Po roce 1962, kdy SSSR snížila podporu KLDR, se situace stala ještě více dramatickou. 

V tomto období byl překročen obvyklý světový průměr státních investic do vojenského 

sektoru o 40%, v roce 1966 dosáhl zhruba 66 % všech státních investic.
177

 Hospodářská 

nevyrovnanost byla kritická a do konce 60. let se ještě vyhrotila rozpory ze SSSR a Čínou. 
178

 

 Vztahy mezi KLDR, SSSR a Čínou byly po celou dobu limitovány postojem velmocí 

k pojetí komunismu. Od roku 1965, kdy v Číně propukla velká kulturní revoluce, se začaly 

zhoršovat i vztahy s Čínou.
179

      

6.1 IMPLEMENTACE ČUČCHE DO SPOLEČENSKÉHO, KULTURNÍHO A 

SOUKROMÉHO ŽIVOTA 

 

6.1.1 IDEA SYSTÉMŮ ČCHŎNGSAN-RI  A TÄAN 

 Po občanské válce došlo k definitivnímu rozdělení Korejského poloostrova a  KLDR 

byla před hospodářským krachem. Tento stav nebyl ničím novým. Začal se objevovat již po 

samotném roztržení v roce 1948, ale následky války situaci vyhrotily. KSP začala hledat 

možnosti jak situaci vyřešit. Už v této době – na konci 50. let a začátku 60. – byla její činnost 

směrována politickými ideologiemi a jak ukáží následující řádky, odpovídalo tomu i nalezené 

řešení.  

V průmyslu i zemědělství byly úkony rozděleny mezi jednotlivé pracovní týmy s různým 

počtem pracovníků. Tyto týmy vznikaly od 2. půle 40. let, kdy v KLDR proběhlo znárodnění 

zemědělské půdy. Jeden tým tvořil funkční jednotku. V zemědělství byl většinou ohraničen 

specializací buď dle druhu plodiny, nebo zvířete. Výhoda takových týmů leží v jejich 

specializaci. Aby bylo plně využito všech kladů, které taková specializace nabízí, musí být 

tým veden schopnými vůdci a stejně tak vedoucí týmu musí spadat pod schopné vedoucí 
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podniku. Každý tým je hodnocen podle svých výkonů při plnění stanoveného plánu 

(odměnou bývalo například studium, zvýšení odměn atd.). Pracovní tým musel splňovat 

denní, desetidenní a měsíční výrobní plány a jiná zvláštní opatření a nařízení týkající se 

produkce. Na provádění plánu dohlíželi do podniků zavedení političtí pracovníci. Obsazení 

řídících míst politickými pracovníky byla zásadní chyba, která se táhla s KLDR do 90. let. 

V sektorech, kde mělo být dáno na názor a rady odborníků, bylo vládou a stranou 

upřednostňováno politické hledisko. Oba dva systémy, tak jak vznikly a podle jakých 

předpokladů byly vedeny, předznamenávaly budoucí krach a zaostávání průmyslu KLDR 

oproti okolnímu světu.
 180

 Idea systemů Čchǒngsan-ri a Täan není ovšem ničím novým. 

Podobné systémy se objevily již v době budování komunismu v SSSR a také v poslední části 

japonské okupace Korejského poloostrova. 

6.1.2 TANEC A PÍSNĚ V ČUČCHE 

 Zapojení tance a písní - tedy umělěcké složky - do systému čučche bylo definitivně 

potvrzeno v projevu Kim Il-sŏnga z 6. května 1975. Projev nesl název „K dalšímu rozvoji 

našeho čučche v umění“ a byl přednesen pracovníkům oddělení propagandy Ústředního 

výboru KSP a jiným pracovníkům ze sféry umění a kultury. Neznamená to však, že by se 

jednotlivými druhy umění Kim Il-sŏng nezabýval před rokem 1975. V jeho projevech má 

umění podobné místo v boji proti imperialismu jaké má armáda či hospodářství.  

 Základním předpokladem je, že současný tanec v Koreji je dokonalý. Kim Il-sŏng zde 

vychází z předpokladu, že tanec je oblíbený po celém světě. Oproti tancům z jiných zemí je 

však korejský tanec završením vývoje spolupráce ideologie a strany. V zásadě v projevu stojí 

následující. Korejský tanec dále není vlastním celistvým uměleckým projevem, který známe 

například z divadelních představení. Je oproštěn od kostýmů, rekvizit a jiných divadelních 

doplňků. Při absenci toho všeho by se mohlo zdát, že je pouhými nudnými kreacemi. To co 

jej však tvoří vynikajícím a nad všemi ostatními typy tanců postaveným je jeho rytmus.
181

  

 Charakteristika písní má přesnější podobu. Pokud je tanec výjimečný svou rytmikou, 

tak korejské písně stojí nad ostatními svými tradičními vlastnostmi: elegancí, čistotou, krásou 
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a vysokou jazykovou úrovní. Militantní i lyrické písně mají být vytvářeny s přihlédnutím k 

tradičním specifikům spojeným s lidem Koreje. Dokonalé dílo – dílo umělecké – má být 

neustále atraktivní, nemá nudit po několikerém poslouchání a má podněcovat posluchače 

k dalšímu poslechu. „Dílo je píseň, které člověk slyší, cítí a dělá jej lepším, protože zůstane v 

paměti na dlouhou dobu.“ 
182

 

 Korejská hudba, potažmo umění obecně, se musí vyvarovat a chránit před vlivy 

západních dekadentních, zpátečnických a buržoazních směrů. Proto má být postaven „plot 

před pronikáním jazzu a mamby.“ 
183
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6.1.3 ČUČCHE A LITERATURA 

 O postavení literatury v čučche se Kim Il-sŏng vyjadřoval již v první půli šedesátých 

let. Desátého prosince 1964 pronesl pracovníkům v oborech literatury a umění projev 

s názvem „Soustřeďme všechno naše úsilí k vytvoření revolučních literárních a uměleckých 

děl“. Projev je přímým pokračováním Kim Il-sŏngovy práce „Vytvořme literaturu a umění 

vhodné pro věk Čchŏllima“
184

  

 Funkce umění spočívá zejména v podpoře revolučních ideálů a 

odsouzení  imperialistické agrese, za jejíž projevy považuje KLDR například blokádu Kuby 

během Karibské krize a  incident ve vietnamském zálivu Bac Bo. Umění má doplňovat 

čučche a zároveň z něho vycházet. Stav roku 1964 je úspěšným naplněním čučche a 

doporučujích rad vůdce (v praxi se jednalo o jeho shodnou vůli) a zároveň má být 

podporován do dalších let.   

 Vlastní literární a kulturní tvorba je podmíněna kvalitním vzděláním. Kvalitní 

vzdělání slouží k úspěšnému boji proti imperialistům a umění obecně pak podporuje toto 

vzdělávání a má vliv na „revoluční a třídní vzdělávání v souladu s duchem doby a splnění 

požadavků v této situaci, ... vybavení lidu silným revolučním duchem a třídním povědomím ... 

a dosáhnutí cílů socialismu a komunismu.“ V případě KLDR je však nutné chápat umění 

jako ideologický nástroj. Pojem umění můžeme bez větších problémů nahradit slovy 

propaganda a ideologie minimálně z důvodu, že je součásti čučche, tedy oficiální ideologie.  

 Revoluční literatura či literatura vhodná pro revoluční vzdělávání, je pak literaturou 

lidu pro třídní a národní emancipaci a pro budování komunismu v národních formách. 

Doporučenými tématy jsou socialistická realita, historie a současný třídní boj v Koreji i v 

jiných zemích, bída a útlak v jižní Koreji. Samostatný popis děl má být také věnován 

protijaponskému partizánskému odboji. Kim Il-sŏngovo vztažení tohoto tématu ke své osobě 

a jemu věrných spolubojovníků je prvoplánovaně jasné. Zároveň se jedná o poslední 

historické vítězství korejského lidu, potažmo korejských komunistů nad okupanty. 

Spisovatelům dává následující doporučení: „Protijaponští revoluční bojovníci jsou vzorní 

komunističtí revolucionáři a jejich inspirující příklady jsou cenné modely pro revoluční 
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vzdělávání lidu. Spisovatelé a umělci musí dát působivý šikovný umělecký popis 

protijaponských revolučních bojovníků, jejich nespoutanou loajalitu k vůdci a jejich 

nerozbitného bojového ducha, žhavou lásku k zemi a revoluční optimismus. Spisovatelé a 

umělci musí studovat vzpomínky ... revolučních bojovníků a další materiály vztahující se k 

jejich boji, ... na základě svých zjištění, musí vytvořit mnoho díla, které živě zachycuje 

revoluční tradice.“
 185

  Pro vznik revolučních děl je používáno slovo „tvorba“. Jeho užití je 

logickým přesahem komunistické budovatelské rétoriky.
186

  

6.1.4  ČUČCHE A FUNKCE DĚTSKÉ VÝCHOVY 

 Postoj Kim Il-sŏnga k důležitosti dětí je pragmatický shodně s ostatními odvětvími 

zastoupenými v čučche. Důležitost zapojení dětí do budování komunismu a v boji proti 

imperialismu se odráží například v projevu z 6. června 1966 k pracovníkům Ústředního 

výboru ligy socialistické dělnické mládeže Koreje s názvem „K lepšímu vedení práce 

Dětského svazu“. 

 Výchozí idea přednášky je využití všech lidských zdrojů a tedy i dětí. Dětská práce je 

definována vlastním vzděláním, tedy teoretickou přípravou na boj s imperialismem. Toho se 

má docílit následujícími činnostmi: tvrdým bojem proti laxnímu ideologickému vzdělávání, 

výchově k lásce k boji, opovrhování lenošením či zahálkou (myšleno vše mimo boj a systém 

čučche), zabránění jakýmkoli revizionistickým názorům v pronikání do jejich ideologického 

vzdělání, popřípadě takové názory vymýtit a děti správně organizovat v jejich volném čase.  

 Výše vyjmenované činnosti mají děti vychovávat v tradicích partyzánského boje. 

Dále má být důraz kladen na budování lásky k socialismu, nenávisti k nepříteli a 

vykořisťovatelům. Ideově nejdůležitějším prvkem je budování morálky, komunistického 

ducha a mravnosti. To je spojeno s vysvětlením důležitosti oběti pro stranu, přátele, 
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kamarády. Taková oběť je chápána jako nejvznešenější lidský čin. Výuka na školách pak má 

vést žáky k co největší míře dokonalosti a perfekcionismu. Objektivním kritériem je co 

nejlepší průměr. Narozdíl od dětí imperialistů musí korejské vynikat ve všech předmětech 

bez rozdílu. Tělesná výchova a sport je neoddělitelnou součástí od revolučního boje. Zde je 

žákům kladen za vzor partyzán, který žil a bojoval v nepříznivých podmínkách a přesto 

zůstal věrný a nezlomný ve svých ideálech (opět odkaz na Kim Il-sŏnga). Protože děti jsou 

zvídavé a mají mnoho otázek, musí mít kvalitní instruktory, kteří musí „vědět všechno.“
187

  

 Ve volném čase by měly děti zahájit kampaň „hodně číst“. O důležitosti literatury, 

potažmo umění obecně pro čučche jsem se vyjádřila v kapitolách 6.1.2 a 6.1.3.      

6.2 LÉTA 70. A POČÁTKY IZOLOVANOSTI KLDR 

 Období od začátku 70. let je typické několika neustále se opakujícími politicko-

ekonomickými akty a postupnou snahou připravit stát na nástupce a zároveň pokračovatele 

Kimovské dynastie Kim Čŏng-ila. Z hospodářských opatření, které měly oživit kolabující 

ekonomický sektor byl nejvýznamnější nákup zahraničních výrobních kapacit. Možnost 

podpořit průmysl západními technologiemi narazil na finanční limity země. KLDR neměla 

dostatečně kvalifikované pracovníky, aby byla schopna účinně využít nových technologií. 

Možnosti, které tyto nové technologie nabízely, zůstaly nevyužity a jedinou významnou 

změnou bylo dramatické navýšení zadluženosti.   

 V politických vztazích se KLDR z ideologických důvodů orientovala na strategické 

partnerství s Čínou a SSSR. Politické vztahy byly ovlivněny vlastní politikou země. Od 

konce 60. let a po neúspěchu v Kubánské krizi změnil SSSR rétoriku ohledně USA a značně 

ji umírnil. Vztahy mezi KLDR a SSSR značně ochladly, což vedlo k tomu, že si KLDR našla 

ideologicky, hospodářsky i ekonomicky bližšího spojence v Číně. Reakce SSSR byla na tuto 

situaci rázná. Přerušila hospodářskou a vojenskou podporu a do konce 70. let stáhla z KLDR 

většinu své vojenské techniky. Slábnoucí diplomatické vztahy byly prakticky úplně 

přerušeny po incidentu v Pchanmundžŏmu
188

 a zlepšily se až v roce 1979, kdy KLDR 
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podpořila sovětskou invazi do Afghánistánu. Závazky SSSR vůči KLDR přešly během 70. let 

na Čínu, jen díky tomu stát hospodářsky nezkolaboval.
189

     

 Vztahy ke Korejské republice byly také ovlivněny politickými cíli SSSR a Číny. Ani 

jeden ze států si nepřál nový vojenský konflikt se severním sousedem a stejně tak oba dávaly 

přednost jisté stabilní situaci na Korejském poloostrově. Víc o klidnou situaci stála Čína, 

která během 70. let začala navazovat diplomatické vztahy s USA. 
190

  

 KLDR tak začala kolotoč přerušovaných, rušených vyjednávání a rozhovorů na 

politické úrovni, který s přestávkami pokračoval do 90. let. Dne 12. srpna 1971 navrhl 

Červený kříž KR rozhovory o humanitárních záležitostech a o spojení příslušníků 

rozdělených rodin. Vláda KLDR jej přijala. První jednání proběhla 30. srpna a 13. září 1972 

v Pchjŏngjangu a Sŏulu a na politické úrovni byla podepsána 4. července dohoda o výměně 

tajných zástupců a jednáních v plném rozsahu. Jednání skončila ještě během roku 1972. 

Jejich tématem mělo bý sjednocení obou Korejí mírovými prostředky a hlavním oficiálním 

důvodem jejich přerušení bylo neuznání Korejské republiky KLDR. V dalších letech se 

jednání obnovovala dvakrát. Probíhala ještě mezi lety 1984-1985 a 1990-1991 a měla 

podobný průběh s prvním jednáním. Při každém byly podepsány písemné dohody, poté 

KLDR naléhala na KR s přijetím předběžných podmínek (často jimi bylo stažení vojsk USA 

a zrušení zákona o vnitřní bezpečnosti KR), poté se rozhovory ocitly na mrtvém bodě a 

KLDR od jednání ustoupila. Ani při vyjednávání se zástupci KR nebylo upuštěno od snahy 

násilného sjednocení obou států. Vojenský průmysl, jak dokazují následující čísla, navyšoval 

neustále výrobu. V roce 1971 stát vlastnil 750 tanků, 2300 děl, 192 obrněných vozidel a 

staral se o více než 400 000 vojáků. Tyto čísla nebyla nic proti stavu z roku 1980, kdy se 

zvýšil počet na 2650 tanků, 4000 děl, 1000 obrněných vozidel a stav armády byl navýšen na 

necelý milion vojáků. Pokud si k vlastní ekonomické a hospodářské zátěži připočteme 

nefunkční průmysl je zarážející, že se KLDR nezhroutila.
191

 Z významnějších událostí 70. let 

mezinárodní politiky KLDR, uveďme její vstup do Hnutí nezúčastněných států, od kterého si 

slibovala větší vliv na své plány ke spojení Korejí.
192

  Ideologie čučche se tak začala šířit do 

zemí třetího světa. Zde se KLDR snažila najít spojence pro diplomatické odříznutí Korejské 
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republiky a pro sebe získat podporu a uznání jako jediné legitimní vlády na Korejském 

poloostrově. To se jí však nedařilo podle představ, protože řada zemí dávala přednost 

navázání a prohloubení obchodních vazeb s Korejskou republikou a také ekonomické pomoci 

z její strany. Korejská republika v té době už totiž prožívala rapidní ekonomický růst. Od 

těchto snah bylo upuštěno až začátkem devadesátých let, což přispělo k ještě větší 

izolovanosti režimu.
 193

 Stejně tak ambice KLDR vyvážet ideologii čučche do ostatních zemí 

a udělat z ní mezinárodní ideologii se nesetkaly s velkým úspěchem. Myšlenky čučche se 

pokusily neúspěšně aplikovat zejména země třetího světa, např. Indonésie za vlády 

prezidenta Sukarna nebo Kambodža za vlády Pol Potova režimu. V září roku 1974 vstupuje 

KLDR do Mezinárodní agentury pro atomovou energii
194

 (MAAE) a v říjnu téhož roku do 

organizace UNESCO. Důležitou událostí je také vstup KLDR do OSN, který se uskutečnil v 

roce 1991. Současně s KLDR vstoupila do OSN také KR, čímž KLDR porušila svoje tvrzení, 

že do OSN vstoupí jen jako sjednocená Korea. Oddělený vstup KLDR a KR znamenal 

definitivní potvrzení rozdělení poloostrova, což bylo pro KLDR jasným neúspěchem. 

 Z vnitropolitických událostí, pokud pomineme sjezdy KSP a změny v politbyru bylo 

nejvýznamnější událostí 70. let započetí přípravy Kim Čŏng-ila na budoucí převzetí vlády 

nad KLDR a s tím i pokračování tradice partyzánské dynastie. Osoba Kim Čŏng-ila nebyla 

vystavena permanentní mediální glorifikací (aspoň ne v 70. letech), ale první pomalé 

náznaky byly již patrné. V září 1973 byl jako nejmladší člen zvolen členem ÚV strany a o 

rok později, opět jako nejmladší, členem politbyra. Začaly se o něm skládat písně a bylo 

pojednáváno o jeho spisech na konferencích. Od druhé poloviny 70. let byl Kim Čŏng-il 

spojen s oblastí kultury, umění a sám se podílel na dotváření kultu osobnosti svého otce a 

dotvářel propagandou jeho partyzánskou minulost. Mezi lety 1978 – 1979 však všechny 

zmínky o Kim Čŏng-ilovi utichly.
195

  

 V postoji Kim Il-sŏnga k vlastnímu kultu osobnosti, potažmo k vytvoření kultu 

vládnoucí dynastie, spatřujeme základní vývoj a odklon od Stalinova kultu. Kim starší do něj 

začlenil své rodiče a začal jeho pokračování připravovat ve vládě svého syna. Nástupce Kim 

Čŏng-il měl před lidem vypadat jako přirozený následovník a pokračovatel tradičních hodnot 
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(rozuměj  ideologie) svého otce, který se do vedení státu dostal díky své píli a 

zkušenostem.
196

 

6.3 ZAČÁTEK 80. LET A SNAHA O REFORMU 

 Od začátku 80. let začal Kim Čŏng-il postupně a pomalu, i když viditelně, nahrazovat 

v některých činnostech svého otce. Jednalo se převážně o agitační cesty, které podnikal po 

hospodářských závodech Koreje a radami a názory napomáhal k lepšímu budování lidové 

společnosti. Médii byl široké veřejnosti představen jako nástupce 15. února a 31. března. 

V únoru mu byl udělen titul hrdiny Korejské lidově demokratické republiky s medailí Zlaté 

hvězdy a Řádem státního praporu první třídy a v březnu vyšlo jeho první pojednání O 

myšlence čučche, kterým rozvíjel otcovu ideologii a glorifikoval jeho génia (v následujících 

letech přidal mnoho referátů a knih k tomuto tématu. K nejvýznamnějším knihám patří O 

některých problémech výchovy v duchu myšlenky čučche z roku 1986 ). 

 Média začala se souhlasem Kim Il-sŏnga postupně budovat synův kult osobnosti. 

Kim Čŏng-il, přestože nepocházel z generace otcových partyzánských spolubojovníků, nebyl 

řazen k mladší generaci, ale byl podán jako přímá součást partyzánské tradice a její 

pokračování. Tuto ideologii ukázkově představuje tehdejší tendenční životopis: „Když se Kim 

Čŏng-il narodil v táboře partyzánských bojovníků, neměl ... domov. ... byl vychován na 

bojišti, byl mu ukolébavkou třesk zbraní a „Pochod partyzánů“. Zvuky polnice vybízející 

k postupu ... srub a v něm rudý prapor, postava jeho otce Kim Il-sŏnga zakreslujícího na 

operační mapě šipky znázorňující strategický a taktický postup k osvobození vlasti, čapka a 

nábojový pás jeho nezapomenutelné matky.“
197

  

Co se týče ideologie čučche, Kim Čŏng-il působil jako vykladač a rozšiřovatel otcovy 

ideologie, tzn., byl pokračovatelem tradice. 

 V hospodářské i mezinárodní situaci se okolnosti pro čučche nevyvíjely příznivě. 

Druhý sedmiletý plán (probíhal mezi lety 1978 - 1984) nebyl výsledky nijak přesvědčivý a 

na mezinárodním poli probíhající vyjednávání o smlouvě mezi Čínou, USA a Japonskem 

znamenalo částečné omezení strategického partnera. Tzv. čínsko-japonsko-americký 

trojúhelník byl mezinárodní politickou dohodou o sférách zájmů v oblasti, jejíž součástí byl i 

Korejský poloostrov. Aby se KLDR neocitla úplně v izolaci a vázaná k jednomu partnerovi, 
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navázala opět přátelské vztahy se SSSR, který si uvědomoval strategické postavení KLDR. 

Důležitost a vážnost situace znervózněla i Kim Il-sŏnga. Nervozita je patrná například v jeho 

projevu z 19. října 1982, který postrádá porci ideologického optimismu z předešlých 

proslovů: „Strana nyní vstoupila do nové etapy vývoje. ... Naše revoluce je v napjaté a složité 

vnitřní situaci. Ve světle tvrdé skutečnosti se zavedení monolitního ideologického systému 

strany jeví jako ještě většího významu než dříve.“ 
198

  

              Z výše zmíněné ukázky projevu Kim Il-sŏnga vyplývá neochvějná důvěra v nutnost 

státní ideologie, která problém vyřeší. V tomto místě máme však právo se ptát, zda zarputilá 

obrana čučche nebyla jen převlečenou snahou k zamaskování selhání vlastního ideologického 

systému a reklamou na vlastní neomylnost. 

            Ekonomická situace začátku 80. let byla totiž katastrofální. Mezi lety 1980 – 1983 

klesl zahraniční obchod o 38,4% z 3,6 miliardy dolarů na 2,9 miliardy a deficit ve stejném 

období činil 355 milionů dolarů. Situaci nedokázaly stabilizovat ani uzavřené obchodní 

smlouvy se SSSR (1981) a s Čínou (1982), po kterých sice zahraniční obchod stoupl, ale ne 

více než o 10%. Navíc se k zatížení ekonomiky vojenským sektorem přidaly masivní výdaje 

na grandiózní stavební projekty, o kterých jsem se již zmínila dříve: věž Čučche, Vítězný 

oblouk, stadion Moranbong a turistická zařízení pro prakticky neexistující turistický 

průmysl.
199

  

           Ačkoliv v polovině 80.let se objevily náznaky reformy, z ideologických důvodů 

nebyly naplněny.
 200

 KLDR se stále více zadlužovala a nebyla schopná své závazky splácet. 

V roce 1984 obnovila KLDR dobré vztahy se SSSR a dostala nový přísun pomoci, díky které 

mohla KLDR realizovat třetí sedmiletý plán (1987-1993), se zeměřením na vojenskou 

výrobu.
 201

 

            Důležitým mezníkem pro ekonomiku KLDR bylo zhroucení komunistického bloku a 

rozpad SSSR v roce 1989, resp. 1991. Dosavadní největší spojenci, tedy SSSR a Čína, téměř 

                                                             

198
 Hunter, s. 178., CHA, Victor. The Impossible State: North Korea,Past and Future. vyd. 1. New 

York: Ecco, 2012. 544 s., s. 216 – 229.  

199
 Eberstadt, s. 165 – 182.; Cha, s. 246. 

200
 Buzo, s. 175. 

201
 SETH, Michael J. A concise history of modern Korea: from the late nineteenth century to the 

present. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010, s.213. 



- 69 - 

 

ze dne na den zastavili přívod peněz do KLDR, což bylo pro čím dál zaostalejší a chudší 

ekonomiku KLDR kritické. 

            KLDR se snažila pod tíhou okolností napodobit čínské experimenty.  V prosinci 1991 

vytváří „zónu volné ekonomiky a obchodu“ ve vymezené oblasti Radžin-Sonbong na 

severovýchodě země, ale potenciál, který oblast přinášela, zůstal nevyužitý a od projektu se 

během dvou let definitivně upustilo. Mezi západními ekonomy převládá názor, že se jednalo 

o zástěrku pro snadnější čerpání zdrojů do nefunkční ekonomiky. 
202

 

         Obecným problémem vedení KLDR bylo uplatňování čučche za všech okolností. 

Všeobjímající ideologie byla zahrnuta do každého odvětví a prostupovala  každodenní život 

v KLDR. V průběhu 80. let role čučche v oblasti obhájení a udržení legitimity režimu nebyla 

již tak zásadní, toto obhájení legitimity se totiž z velké části přesunulo od ideologie ke 

zbožštění a samotné existenci Velkého vůdce Kim Il-sŏnga. Současně se však ideologie 

zapouzdřila a stala se neměnnou, takže nebyla schopna reagovat na nově vznikající 

problémy.  

         Kim Il-sŏng svou reálnou politickou moc postupně stále více přenášel na svého syna 

Kim Čŏng-ila. Důsledkem toho však nebyl pokles významu a vlivu Kim Il-sŏnga. Spíše 

naopak, Kim Il-sŏng jako by se přesunul do „nadlidské“ dimenze, ve které již nemohl být 

nikým ohrožen. Tento trend pokračoval i po smrti Kim Il-sŏnga, která nastala nečekaně dne 

8. července 1994. Pro Severokorejce to byl obrovský šok, většina z nich podlehla propagandě 

tak silně, že to pro ně bylo, jako kdyby zemřel bůh a nevěděli, kam se země bude ubírat 

dál.
203
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ZÁVĚR 

 Na základě prostudovaných informací bylo zjištěno, že kolem osobnosti Kim Il-sŏnga 

byl vytvořen silný kult osobnosti, který postupně pronikl do všech sfér severokorejské 

společnosti. Za účelem ospravedlnění předání moci z otce na syna se tento kult později 

rozšířil i na ostatní příslušníky dynastie Kim. Nejvíce pak na jeho syna Kim Čŏng-ila, který 

se také silně podílel na rozvoji kultu osobnosti. Kim Il-sŏng je Severokorejci vnímán 

především jako otcovský vůdce a zakladatel národa. Zároveň byla propagandou KLDR 

budována jeho image neohroženého partyzánského bojovníka, který již zamlada hrdinně 

bojoval proti japonskému útlaku a bránil vlast. Dnešní udržování kultu osobnosti zasahuje 

jedince od mateřské školky, kdy se děti učí nazpaměť nespočetné množství reálných a často i 

nereálných příběhů o činech Kim Il-sŏnga. Po celé zemi jsou k vidění jeho sochy, pomníky 

nebo dokonce kamenné obelisky označující místa, která navštívil. Kultura, vzdělanost a 

samotné fungování státu jsou pro jedince a zároveň i národ oslavou Kim Il-sŏnga a jeho 

odkazu. Kult jeho osobnosti se postupně rozšířil i na celou jeho rodinu, která se tak stala 

vzorem revoluční rodiny pro ostatní Severokorejce. Kim Il-sŏng také vytvořil důmyslný 

systém sociálního uspořádání a  kontroly obyvatelstva, který je založen na míře loajality 

k vůdci. V zemi tak prakticky není možný organizovaný odboj. K posílení kultu osobnosti 

sloužila také Kim Il-sŏngem formulovaná politika čučche, která měla sloužit k nalezení 

korejské identity jako protiváhy sovětského vlivu.  Později se stala jedinou vedoucí ideologií 

strany a řídící směrnicí pro všechnu činnost Korejské lidově demokratické republiky. Dopad 

na fungování státu byl různý, přičemž v ekonomické sféře zásadně negativní. Zaměření 

ekonomiky na těžký průmysl na úkor lehkého průmyslu a zemědělství sice vedlo zpočátku 

k rychlému růstu ekonomiky KLDR, ale později zapříčinilo ekonomickou krizi a ještě větší 

závislost na ostatních zemích. Stejně tak ambice KLDR vyvážet ideologii čučche do 

ostatních zemí a udělat z ní mezinárodní ideologii se nesetkaly s velkým úspěchem. 

Myšlenky čučche se pokusily neúspěšně aplikovat zejména země třetího světa, např. 

Indonésie za vlády prezidenta Sukarna nebo Kambodža za vlády Pol Potova režimu. Po smrti 

Kim Il-sŏnga v červnu 1994, se jeho syn Kim Čŏng-il, který byl oficiálně představen jako 

Kim Il-sŏngův nástupce na šestém sjezdu KSP v roce 1980, snažil upevnit svojí pozici 

posílováním pravomocí armády. Kim Čŏng-il stanul v jejím čele jako předseda Výboru 

národní obrany a armáda se tak stala nejvyšším mocenským orgánem v zemi. Dále pak Kim 

Čŏng-il rozvinul politiku sŏngun, kdy je armáda upřednostňována nad všemi složkami 

společnosti. Ačkoliv ekonomika KLDR se dostala do problémů již za vlády Kim Il-sŏnga, 

kvůli nefunkčnosti centrálně plánovaného hospodářství spolu s technologickou neznalostí 
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vládnoucí elity a ideologií čučche, po jeho smrti se ekonomická situace ještě zhoršila. 

Největší dopad na ní měl rozpad SSSR a zhroucení komunistického bloku. Pro KLDR to 

totiž znamenalo ukončení hospodářské pomoci a přísunu surovin za výhodné ceny. Stejně tak 

se KLDR dodnes vyrovnává s hladomorem z poloviny 90. let. V zemi je chronický 

nedostatek potravin a KLDR je tak odkázána na neustálou zahraniční pomoc. Kim Čŏng-il 

nedokázal tuto komplikovanou ekonomickou situaci vyřešit a i nadále pokračoval s velkými 

investicemi do armády. KLDR od dob Kim Il-sŏnga neprošla žádnou systémovou nebo 

ekonomickou reformou a pokračuje tak ve stalinském vedení státu, které zavedl již Kim Il-

sŏng. Třetí generace Kimů, reprezentovaná osobou Kim Čŏng-una, který nastoupil do vedení 

státu po smrti svého otce v prosinci 2011, se zatím v tomto ohledu nestačila zcela představit. 

Dodnes v KLDR platí, že zakladatel státu a Velký vůdce Kim Il-sŏng je věčný prezident a od 

jeho smrti v roce 1994 vznikly v celé zemi stovky soch. Slepá oddanost vládnoucí dynastii je 

tak i nadále hlavní a povinnou částí života severokorejských obyvatel.  
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Abstrakt 

Česky 

Tato bakalářská práce se zabývá kultem osobnosti Kim Il-sŏnga a projevy tohoto kultu v KLDR. 

Některé politické a společenské zvyklosti na území Severní Koreje v době vlády Kim Il-sŏnga vedly 

k tomu, že se jeho kult osobnosti rozšířil po celé zemi a hlavně, že se na dlouhá desetiletí v KLDR 

udržel. Kult osobnosti Kim Il-sŏnga se začal formovat po jeho návratu do Koreje, po skončení 

japonské okupace, kdy byl SSSR dosazen na post vůdce Severní Koreje. Postupem času se tento kult 

osobnosti začal šířit i na ostatní členy dynastie Kimů, nejvíce na jeho syna Kim Čŏng-ila. Hlavním 

důvodem tohoto rozšiřování kultu osobnosti i na ostatní příslušníky rodu bylo ospravedlnění 

předávání moci z otce na syna. V práci jsem se také pokusila o charakteristiku severokorejského 

režimu, který vyvinul důmyslnou strategii pro udržení moci. Nejdůležitějšími nástroji 

severokorejského režimu je již zmíněný kult osobnosti. Neméně důležité je sociální uspořádání 

závislé na míře loajality k vůdci, sociální kontrola a všudypřítomná propaganda. Větší část práce se 

věnuje Kim Il-sŏngově ideologii čučche, která měla důležitou roli při upevňování a dlouhodobém 

držení jeho moci, a pronikání čučche do všech oblastí života, zejména se zaměřím na dopad 

v ekonomické sféře KLDR. 
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Abstract 

English 

This thesis deals with the personality cult of Kim Il-sŏng and speeches of this cult in the DPRK. 

Some political and social customs in the territory of North Korea during the reign of Kim Il-sŏng led 

to the fact that his personality cult spread throughout the country and especially that for decades kept 

in the DPRK. Personality cult of Kim Il-sŏng began to form after his return to Korea after the 

Japanese occupation, when he was appointed by USSR to the position of the leader of North Korea. 

Over time, this cult of personality began to spread to other members of Kim´s dynasty, mostly to his 

son Kim Jong-il. The main reason for the expansion of  the cult of personality to other family 

members was to justify the transfer of power from father to son. In my work I also tried to 

characterize the North Korean regime, which developed a sophisticated strategy for maintaining 

power. The most important instruments of the North Korean regime is already referred to the cult of 

personality. Equally important is the social structure dependent on the degree of loyalty to the leader, 

social control, and pervasive propaganda. The larger part of my thesis is devoted to Kim Il-sŏng´s 

Juche ideology, which had an important role in strengthening and longterm holding of his power, and 

penetration of Juche in all fields of life, particularly the focus on the impact of North Korea in the 

economic sphere. 

Keywords: 

Kim Il-sŏng, The Democratic People's Republic of Korea (DPRK), the cult of personality, the Juche 

ideology 

 


