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Dawid Sebastian Lipka 

Uniwersytet Jagielloński 
 
 

Kaligrafia dalekowschodnia 
na tle tradycji zachodniej 

 
 
 

Kiedy w XIX wieku światło dzienne ujrzały pierwsze foto-
grafie, malarstwo wydawało się znajdować w poważnych opa-
łach. Z czasem wrażenie to okazało się mylne: malarze odeszli 
od prostego realizmu, eksplorując nowe drogi twórczej ekspresji. 
Obecnie dzieła tworzone w obydwu technikach znajdują dla sie-
bie miejsca w galeriach sztuki. Inny był los mniej popularnej 
siostry malarstwa: kaligrafii. W Europie przez szereg wieków 
pełniła ona przede wszystkim funkcje użytkowe – to wtedy po-
wstało popularne wyobrażenie benedyktyńskiego mnicha prze-
pisującego z mozołem księgi klasyczne. Później, znacznie stra-
ciła na popularności wraz z rozpowszechnieniem się prasy dru-
karskiej i dopiero obecnie wraca do łask jako zajęcie hobby-
styczne1. Tymczasem w krajach Dalekiego Wschodu to właśnie 
kaligrafia jest sztuką klasyczną, nieustająco popularną na prze-
strzeni dziejów i bardzo blisko (wręcz nierozerwalnie) związaną 

                                                            
1 Por. np.: P. G. Mądrach, Kaligrafia. Sztuka liter. Sztuka pisania, Warszawa 
2010. 
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z malarstwem2. W niniejszym artykule proponuję uczynić kali-
grafię punktem wyjścia dla uchwycenia różnic pomiędzy 
wschodnim i zachodnim postrzeganiem świata. Przyświeca mi 
myśl, że sztuka – niczym zwierciadło – może odbijać głębokie 
filozoficzne założenia, towarzyszące ludziom którzy ją tworzą. 
Jednocześnie, jako namacalny element rzeczywistości, sztuki 
plastyczne pokazują pewne zależności wyraźniej niż czynią to 
suche analizy teoretyczne. Tym samym kaligrafia może stać się 
kluczem, otwierającym nas na rozumienie innej kultury. 

„Chińskie mimesis”: paradygmat kształtu a paradygmat 
ruchu 

Jeśli zapytamy człowieka wychowanego w kulturze za-
chodu o kaligrafię, pierwszym skojarzeniem jakie pojawi się 
w jego głowie będzie zapewne – zgodnie z grecką etymologią 
tego słowa – sztuka pięknego pisania 3. Co zatem miałoby w 
owym pisaniu być piękne? Prowadząc dalsze dociekania, usły-
szelibyśmy najpewniej o pięknie zamkniętym w kształcie liter4. 
Skąd jednak wiemy, że kształt litery jest „piękny”, jakiego ro-
dzaju kryterium daje nam legitymację do uznawania jednych 
wytworów tej sztuki za dobre, a innych za nieudane? I tutaj od-
powiedź wydaje się prosta: litery są piękne, bo wyglądają tak, 
jak na wzorze kroju pisma, który kopiuje kaligraf. Ta, wydawa-
łoby się obiegowa i niekontrowersyjna opinia, niesie ze sobą całe 
spektrum głębokich filozoficznych założeń, sięgających greckich 

                                                            
2 A. I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego, Kraków 
2010, s.236. 
3 M. Pokorna, Kaligrafia. Sztuka Pisania, tłum. A. Jakubowska, Warszawa 
2006, s. 3-4. 
4 A. I. Wójcik, dz. cyt., s. 131. 
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korzeni naszej kultury. Koncepcją estetyczną umożliwiającą lu-
dziom zachodu patrzenie na dzieło plastyczne przede wszystkim 
przez pryzmat naśladowania idealnego wzoru jest kategoria mi-
mesis (μιμήσις)5 – teoria, która (jakkolwiek różnorodnie inter-
pretowana) zdominowała zachodnią estetykę i praktykę arty-
styczną na szereg wieków6. Zasada ta daje się odnaleźć w pi-
smach Platona i Arystotelesa7, a sprowadza się do naśladowania 
natury w sztuce (przede wszystkim w malarstwie i rzeźbie). 
Pierwszym teoretykom mimesis nie chodziło jedynie o proste 
imitowanie. Zgodnie z formułą głoszoną przez Horacego8 poeta 
(a w domyśle także każdy inny artysta) jest jak pszczoła zbiera-
jąca nektar z różnych kwiatów i przetwarzająca go na własny, 
niepowtarzalny miód. Oznacza to, że zadaniem artysty jest 
przede wszystkim kreowanie ideału składającego się z doskona-
łych kształtów, jakie udało mu się zaobserwować w świecie em-
pirycznym9. Dla przykładu grecka rzeźba jest więc często nie 
tyle wiernym portretem atlety, czy myśliciela, a raczej jego ide-
alną wersją, której nie znaleźlibyśmy w otaczającej nas rzeczywi-
stości. Źródłem owych doskonałych wzorów, które unaocznić 
ma nam artysta jest transcendentny świat, najpełniej opisany 
w dziełach Platona jako świat idei10. Już u swoich cywilizacyj-
nych początków łączymy więc ze sobą dwie, wydawałoby się, 
                                                            
5 H. Kiereś, Klasyczna teoria sztuki, [w:] U źródeł tożsamości kultury europejskiej, 
red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 208. 
6 Choć romantyzm położył kres złotemu wiekowi paradygmatu mimetycz-
nego w teorii sztuki (zastępując go paradygmatem ekspresji), to wciąż żyje on 
w zbiorowej wyobraźni, także i dzisiaj schlebiając gustom wielu odbiorców. 
7 H. Kiereś, dz. cyt. 
8 W. Tatarkiewicz, Mimesis, [w:] Dictionary of the History of Ideas, vol. III, 
red. P. P. Wiener, Nowy York, 1973 s. 226. 
9 Tamże. 
10 Por. np. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2003, ss. 309-310.  
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nieidące ze sobą w parze tendencje: racjonalność obserwatora 
przyrody i filozoficzną skłonność do konstruowania abstrakcji – 
idealnych bytów „nie z tego świata”. Na taki pomysł nie mo-
gliby wpaść przedstawiciele kultur Dalekiego Wschodu, two-
rzący swoją wizję sztuki na kanwie radykalnie odmiennych ak-
sjomatów kulturowych. Świat opisywany w najważniejszym 
tekście źródłowym starożytnych Chin, Księdze Przemian, jest 
pojęty jako największa możliwa całość, coś poza czym nic in-
nego nie może być pomyślane: wielkie jedno (大一)11. Logicznie 
rzecz ujmując, nie ma zatem sensu, by szukać w tym obrazie 
jakiejś innej, zwłaszcza transcendentnej rzeczywistości (będącej 
przecież absolutnie podstawowym źródłem odniesienia za-
równo dla chrześcijan, jak i platoników). Jeśli więc istnieją bo-
gowie, czy istoty nadprzyrodzone, to muszą one z konieczności 
być elementem naszego, dostępnego w doświadczeniu świata. 
Japoński system religijno-filozoficzny shintō (神道) idzie tu 
jeszcze dalej, wywodząc pochodzenie ludzi bezpośrednio od 
współistniejących z nimi bogów i konsekwentnie obejmując ka-
tegorią świętości różne elementy świata: zjawiska naturalne, 
zwierzęta, czy nawet wytwory człowieka rozumiane jako spo-
soby przejawiania się bóstw12. Cała natura jest więc przeniknięta 
duchem, żywotnością, w Księdze Przemian, przybierającą formę 
życiowej energii, nazywanej qì (氣)13. Qì płynie poprzez wszyst-
kie elementy rzeczywistości, jednak nie wszędzie i nie zawsze 

                                                            
11 A. I. Wójcik, dz. cyt., s. 68. 
12 L. Sosnowski, Natura – ciało – kultura. Uwagi na temat Japonii, Estetyka 
i krytyka 2011, nr 22 (3), Kraków 2011, ss. 152-153. 
13 J. Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego 
buddyzmu, tłum. M. Godyń, Kraków 2010, ss. 6-7. 
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przepływ ten jest równie harmonijny. W pierwszych wyobraże-
niach Chińczyków o otaczającym ich świecie, to naturalny kra-
jobraz przyrodniczy – majestatyczne góry, tajemnicze lasy, nie-
ustannie zmieniające się układy chmur, czy rytmiczne falowanie 
morza – najmocniej manifestowały ożywczą moc qì. W tradycji 
filozoficznej Dalekiego Wschodu zwykło się postrzegać rzeczy-
wistość w parach pojęć przeciwstawnych, ale dopełniających się, 
tak jak otwieranie i zamykanie drzwi – jedno nie tyle wyklucza, 
co umożliwia drugie (tylko zamknięte drzwi można otworzyć)14. 
Parą dla naturalnego krajobrazu jing (景) są uczucia qíng (情). 
Przyroda więc, nie tylko wywiera poruszający wpływ na tego, 
kto ją kontempluje (jak pisze Shi Tao: zmusza mnie, ażebym się 
za nią opowiedział 15), ale także sama zabarwia się emocjonal-
nym charakterem percepcji oglądającego. Mamy tu do czynie-
nia z więzią, w której spojrzenie człowieka ustanawia krajobraz, 
a krajobraz konstytuuje duchowe bogactwo percypującego16. 
Pierwszym pytaniem, jakie w kontekście sztuki zadawali sobie 
ludzie Państwa Środka było zatem to, jak za pośrednictwem 
środków artystycznych naśladować tę relację, odtwarzając ży-
wotną esencję rzeczywistości naturalnej (czyli co zrobić, by 

                                                            
14 W Wielkim Komentarzu czytamy o pierwszych rozróżnieniach dokonanych 
przez Mędrców spisujących Księgę Przemian: Zamykanie drzwi nazwali Qian, 
a ich otwieranie nazwali Kun. Raz otworzyć, raz zamknąć – to nazwali prze-
mianą. Tam i z powrotem, bez końca – to nazwali przechodzeniem - Da-Czuan; 
Wielki Komentarz, [w:] I-Cing. Księga przemian w przekładzie R. Wilhelma, 
tłum. A. Onysymow, Warszawa 1994.  
15 E.J. Coleman, Philosophy of painting by Shi Tao: a translation and exposition 
of his Hua Pu (Treatise on the philosophy of painting), Mouton 1978, 
s. 93. 
16 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i w Grecji, 
Kraków 2006. 

ˇ 
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buddyzmu, tłum. M. Godyń, Kraków 2010, ss. 6-7. 
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14 W Wielkim Komentarzu czytamy o pierwszych rozróżnieniach dokonanych 
przez Mędrców spisujących Księgę Przemian: Zamykanie drzwi nazwali Qian, 
a ich otwieranie nazwali Kun. Raz otworzyć, raz zamknąć – to nazwali prze-
mianą. Tam i z powrotem, bez końca – to nazwali przechodzeniem - Da-Czuan; 
Wielki Komentarz, [w:] I-Cing. Księga przemian w przekładzie R. Wilhelma, 
tłum. A. Onysymow, Warszawa 1994.  
15 E.J. Coleman, Philosophy of painting by Shi Tao: a translation and exposition 
of his Hua Pu (Treatise on the philosophy of painting), Mouton 1978, 
s. 93. 
16 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i w Grecji, 
Kraków 2006. 
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sztuka mogło działać tak jak działa przyroda). Żeby odpowie-
dzieć na nie w kontekście rozważanej tu sztuki kaligraficznej 
trzeba wrócić do jej źródeł i dokonać rekonstrukcji technicz-
nych aspektów pisania po chińsku.  

Wbrew pozorom, kopiowanie natury w przypadku chiń-
skich logogramów nie ma nic wspólnego z ich kształtem. Łatwo 
byłoby ulec pokusie przypisania mimetyczności symbolom gra-
ficznym, które w swojej formie przypominają elementy rzeczy-
wistości naturalnej jak domy, drzewa, czy pola. Takie przypusz-
czenia zdawałaby się potwierdzać historia znaków, które ewolu-
owały od schematycznych rysunków, poprzez coraz bardziej 
uproszczone formy piktograficzne, aż do dzisiejszych skompli-
kowanych logogramów, mogących nieść ze sobą treści abstrak-
cyjne (ideogramy), fonetyczne (sylaby) i meta-językowe17. Tym-
czasem kształt jest w sztuce kaligrafii traktowany jedynie jako 
artefakt tej metody artystycznej: jest ceniony, ale nie stanowi 
o istocie kaligrafowania. Każdy znak pisma chińskiego i japoń-
skiego – nawet tak prosty jak przypominający kwadrat ideogram 

oznaczający usta: „口” – ma unikalną, zaprojektowaną dla siebie 

kolejność stawiania poszczególnych kresek 18 . W przypadku 

omawianego znaku „口” nie będą to, jak moglibyśmy domnie-

mywać, cztery kolejno rysowane linie, lecz trzy różne ruchy pę-
dzelka, tak jak pokazuje to ilustracja 1. 

                                                            
17 Por. J. Norman, Cambridge Language Surveys: Chinese, Cambridge 1988, 
s.58-69. 
18 A. I. Wójcik, dz. cyt., s.129. 
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Ilustracja 1.  Kolejność stawiania poszczególnych kresek na 

podstawie znaku oznaczającego usta -口, (źródło: ilustracja 

wykonana przez autora). 

Oznacza to, że na etapie nauki pisania każdy użytkownik 
języka chińskiego musi przyswoić sobie „choreografię” kolejno 
poznawanych znaków. Nie jest to wymóg pozbawiony uzasad-
nienia praktycznego. Główną jednostką konstrukcyjną logo-
gramu jest bowiem właśnie kreska, ślad pociągnięcia pędzla (ang. 
stroke) i to względem ich ilości oraz rodzaju układane są słowniki 
– podstawowe narzędzia pracy sinologa i japonisty. Kiedy 
przedstawiciel kultury dalekowschodniej staje przed dziełem 
kaligraficznym nie widzi statycznego kształtu znaków, lecz zapis 
dynamicznego ruchu pędzla, prowadzący do ich powstania. To 
właśnie poszczególne ruchy kaligrafa mają naśladować sposób 
poruszania się (a przez to i działania) natury, co gwarantuje 
„dziedziczenie” jej żywotności przez dzieło. Istnieje tylko kilka 
kresek-ruchów, którymi powinien posługiwać się adept tej 
sztuki – wszystkie osiem można znaleźć w znaku 永(yong, 
„wieczność”), jak zaprezentowano na ilustracji 2.  
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Ilustracja 2.  Osiem ruchów pędzla na podstawie znaku yong  – 

„wieczność”, (źródło: ilustracja wykonana przez autora). 

Weźmy na przykład prostą kreskę horyzontalną, oznaczoną 
na grafie numerem drugim: „一”, pamiętając, że odwzorowaniu 
podlegają tu nie kształty, a ruchy zaobserwowane w przyrodzie. 
By prawidłowo oddać pędzlem charakter linii horyzontalnej, ar-
tysta naśladuje powolne przemieszczanie się masywu chmur, 
które płyną setki mil, by z nagła się urwać lub ruch jeźdźca, 
który dosiadając konia unosi się i kołysze19. Sytuacja wygląda 
analogicznie w przypadku wszystkich pozostałych kresek. Na-
wet tak mały znak graficzny jak drobna kropka nad znakiem (na 

                                                            
19 Zh. Bin, Y. Yuan, Zh., Weiwei, Kaligrafia chińska. Wprowadzenie do pisma 
bieżącego (xingshu), tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Ożarów Mazowiecki 
2014, s.52. 
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diagramie oznaczona numerem pierwszym, chin. dian) ma dla 
siebie zaprojektowany sposób pisania i reprezentuje fragment 
rzeczywistości przyrodniczej: impresję kamyka wrzucanego do 
wody z wysokiego klifu20. Malarstwo, czy kaligrafia są tu zatem 
rozumiane jak taniec: nawet jeśli „choreografia”, czyli sposób 
stawiania i rodzaj kresek dla danego znaku wygląda zawsze tak 
samo, to konkretne jego wykonanie za każdym razem będzie 
inne, tak jak chmury nigdy nie przemieszczają się dwa razy 
w dokładnie ten sam sposób. Tym samym, sztuka kaligrafii wpi-
suje się w podstawową charakterystykę świata, opisanego 
w chińskiej Księdze Przemian: zmienność21. Tak jak po Herakli-
tejsku nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki22, tak – myśląc 
kategoriami z Księgi Przemian – nie da się dwa razy namalować 
tego samego obrazu. Na zachodzie zaś, to nie zapomniany aż do 
XIX wieku Heraklit, a opowiadający się za stałością i niezmien-
nością Parmenides wyznaczał kierunki filozoficznych i arty-
stycznych poszukiwań23 . Klasyczna sztuka Europy szuka więc 
odniesienia do tego, co niezmienne i doskonałe, a znaleźć może 
to jedynie w transcendencji, której Chińczycy po prostu nie 
znają. Chińczyk, obcując z dziełem kaligraficznym (czy malar-
skim) widzi przede wszystkim zapis ruchu, a nie kształt, odnie-
siony do idealnego wzoru, jak mógłby na kaligrafię patrzeć Eu-
ropejczyk. Nie może więc dziwić, że naturalnym kolejnym kro-

                                                            
20 Ch. Yee, Chinese calligraphy. An Introduction to Its Aesthetics and Technique, 
Cambridge - Massachusetts - London 1973, s. 113 
21 Da-Czuan. Wielki Komentarz. [w:] I-Cing. Księga przemian w przekładzie 
R. Wilhelma, Warszawa 1994, ss. 313-314, tłum. A. Onysymow 
22 Platon, Kratylos, tłum. W. Stefański, Wrocław 1990, w. 402a. 
23 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, Warszawa 1968, s. 18-25. 
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20 Ch. Yee, Chinese calligraphy. An Introduction to Its Aesthetics and Technique, 
Cambridge - Massachusetts - London 1973, s. 113 
21 Da-Czuan. Wielki Komentarz. [w:] I-Cing. Księga przemian w przekładzie 
R. Wilhelma, Warszawa 1994, ss. 313-314, tłum. A. Onysymow 
22 Platon, Kratylos, tłum. W. Stefański, Wrocław 1990, w. 402a. 
23 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, Warszawa 1968, s. 18-25. 
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kiem w rozwoju tej sztuki było powstanie malarstwa pejzażo-
wego umieszczanego na zwojach do samodzielnego rozwijania 
przez odbiorcę, przemierzającego – w miarę rozwijania rolki – 
górską ścieżkę namalowaną na papierze. W ten sposób w dwu-
wymiarową sztukę malowania pędzelkiem wpleciony został czas, 
każdorazowo odtwarzany przez odbiorcę, rekonstruującego jak 
na filmie dokumentalnym proces powstawania dzieła24. 

Rezonans qì – sztuka i życie 

Dla kultury europejskiej wartością estetyczną o najwięk-
szym historycznie znaczeniu jest z całą pewnością piękno25. Po-
dobną rolę na Dalekim Wschodzie pełni „ożywczość”, czyli 
zdolność sztuki do ucieleśniania witalnej esencji świata26 i po-
ruszania odbiorcy. Unikatowość dzieła kaligraficznego wiąże się 
zatem przede wszystkim z jego relacyjnością, zdolnością do 
wchodzenia w jednorazowe interakcje z twórcą i odbiorcą, która 
ufundowana jest na koncepcji, która okazuje się kluczowa dla 
estetyki Dalekiego Wschodu. Pierwszą (i najważniejszą) spośród 
Sześciu Zasad Malarstwa Tuszowego (繪畫六法, chin. huìhuà 
liùfa), sformułowanych w VI w. przez historyka sztuki Xie He 
jest mianowicie rezonans qì 27 , rozumiany jako sytuacja, w któ-
rej żywotność dzieła jest „w fazie”, tj. rezonuje z przepływem 
energii w nas samych. Chodzi tu więc o to, by osiągnąć du-

                                                            
24 A. I. Wójcik, dz. cyt. ,s. 145-147 
25  M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984 ss.25-26 
26 K. Da-Wei, Chinese Brushwork in Calligraphy and Painting, Nowy York 
1981, s. 57 
27 F. van Briessen, The Way of the Brush: Painting Techniques of China and 
Japan, Vermont 1962, s. 111-112 
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chowe pobudzenie, które w terminach zachodniej filozofii mo-
glibyśmy przyrównać do doświadczenia estetycznego. Nie cho-
dzi tu jednak o bierną kontemplację spod znaku kantowskiej 
bezinteresowności28. Przeciwnie, twórcy cywilizacji chińskiej, 
myśleli o sztuce jako o czymś osobiście uprawianym lub odbie-
ranym, a przez to przemieniającym człowieka na poziomie we-
wnętrznym. Konfucjusz włącza kaligrafię w poczet Sześciu 
Sztuk Konfucjańskich (六藝, chin. liù yì), formatu kulturo-
wego nastawionego na program transformacji człowieka od nie-
okrzesanego barbarzyńcy ku etycznie postępującemu mistrzowi 
form elegancji29. Rozwój duchowy twórcy jest w tej wizji ściśle 
sprzężony z doskonałością dzieła kaligraficznego, mierzoną jego 
zdolnością do pobudzania oglądającego. Niektóre dzieła są w tej 
funkcji wybitne, rezonując z tęsknotami, marzeniami i uczu-
ciami wielu odbiorców – inne przychodzą na świat martwe. 
Efekt artystyczny zawsze jest pokłosiem biegłości (lub nieporad-
ności) w harmonizowaniu się ze światem samego twórcy, echem 
jego dojrzałości i życiowej mądrości. Jak jednak ten duchowo 
rozwinięty artysta pracuje? I jak jego wewnętrzne kwalifikacje 
mają się do fizycznego aktu malowania znaków pędzelkiem? 

Jestem ciałem i posiadam ciało, pisze Richard Shusterman30 
zaznaczając specyficzną podwójną naturę ciała – jako podmiotu, 
którym jesteśmy i przedmiotu, którym się posługujemy lub 

                                                            
28  Por. np.: I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. A.Landman, J. Ga-
łecki,Warszawa 1986, s. 62-63. 
29  Konfucjusz, Dialogi, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M. J. Kunstler, 
Z. Tłumski, Wrocław 1976, s. 78.  
30 R. Shusterman, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych − 
uzasadnienie dla somaestetyki, Journal of Aesthetic Education 2006, nr 1, tłum. 
S. Stankiewicz, s. 49.  
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24 A. I. Wójcik, dz. cyt. ,s. 145-147 
25  M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984 ss.25-26 
26 K. Da-Wei, Chinese Brushwork in Calligraphy and Painting, Nowy York 
1981, s. 57 
27 F. van Briessen, The Way of the Brush: Painting Techniques of China and 
Japan, Vermont 1962, s. 111-112 
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chowe pobudzenie, które w terminach zachodniej filozofii mo-
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28  Por. np.: I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. A.Landman, J. Ga-
łecki,Warszawa 1986, s. 62-63. 
29  Konfucjusz, Dialogi, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M. J. Kunstler, 
Z. Tłumski, Wrocław 1976, s. 78.  
30 R. Shusterman, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych − 
uzasadnienie dla somaestetyki, Journal of Aesthetic Education 2006, nr 1, tłum. 
S. Stankiewicz, s. 49.  
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który badamy. Ta dychotomia, przybierająca w literaturze este-
tycznej postać słynnego mind-body problem, zdaje się być do od-
czytania w klasycznym ujęciu dalekowschodniej kaligrafii – z tą 
tylko różnicą, że nie jako problem teoretyczny, a jako niewarto-
ściowany fakt, stanowiący obiektywny punkt wyjścia dla pracy 
artystycznej. Kaligrafia, wraz z wieloma innymi wyróżnionymi 
dyscyplinami artystycznymi, rzemieślniczymi i sportowymi, 
funkcjonuje w kulturach wschodu jako tzw. droga (z jap. dō, 道), 
czyli ścieżka rozwoju zarówno w znaczeniu doskonalenia się 
w danej umiejętności, jak i drogi życiowej, czy duchowej31. Jako 
taka wiąże się z restrykcyjnym przestrzeganiem pewnych norm 
(niejednokrotnie różnych w różnych liniach przekazu), zwłasz-
cza na początkowym etapie nauki. Narzędziem wykonującym te 
trudne i nierzadko skomplikowane instrukcje jest oczywiście 
ciało. To ręka musi w odpowiedni sposób trzymać pędzel, czy 
rozetrzeć tusz do odpowiedniej dla danego projektu konsysten-
cji. Co ciekawe, imperatyw osiągnięcia doskonałości technicz-
nej jest jednak nie tyle obciążeniem, co sposobem na uwolnienie 
się od przymusu. Doskonały kaligraf nie potrzebuje już reguł: 
jego ciało zna doskonale wszystkie ruchy, zinternalizowało je tak, 
że to, co początkowo było nienaturalne stało się jego drugą na-
turą. Więcej nawet – mistrz kaligrafii w ogóle nie musi już ak-
tywnie kontrolować procesu artystycznego, a raczej stapia się 
w jedno z przedmiotem swej pracy, rozpływa się w doświadcze-
niu kaligrafowania. Tak zagadnienie to opisuje słynny japoński 
traktat o kaligrafii Jubokushō: 

                                                            
31 A. Zalewska, Kaligrafia japońska. Trzy traktaty o drodze pisma, Kraków 2015, 
s. 93. 
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Na początku ćwiczeń powinieneś, panie, z wielką 
uwagą, spokojnie prowadzić pędzel i dobrze go trzy-
mać. Gdy osiągniesz doskonałość, nawet jeśli całko-
wicie zdasz się na pędzel, nie będzie to niezgodne 
z zasadami pisania. Konfucjusz powiedział: „Gdy 
ktoś osiągnie 70 lat, nawet jeśli robi to, co mu się 
żywnie podoba, i tak nie wykracza poza zasady”. 
I z tym jest właśnie tak samo. W nauce pisania to też 
należy przyjąć za istotę32.  

Taka charakterystyka kaligrafii – jako procesu angażują-
cego ucieleśnioną uważność artysty, a jednocześnie unaocznia-
jącego się dosłownie w jego doświadczeniu – inspirowała zresztą 
nie tylko skupionych na samorozwoju naśladowców Konfucju-
sza, ale także buddystów. Na gruncie shodō „drogi pisma” (書
道), a zwłaszcza tzw., „drogi pędzla zen” (hitsuzendō, 筆禅道) 
kaligrafia została wykorzystana jako narzędzie do ćwiczeń du-
chowych – tym poręczniejsze, że bez słów ukazujące naturę rze-
czywistości. Japońscy buddyści zen chętnie wprawiali się w ma-
lowaniu szczególnego wzoru: ensō (円相), jak nazywano two-
rzony jednym ekspresyjnym pociągnięciem pędzla okrąg (zob. 
ilustracja 3).  

                                                            
32 A. Zalewska, dz. cyt., s. 168. 
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32 A. Zalewska, dz. cyt., s. 168. 
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Ilustracja 3. Kierunek ruchu pędzla we wzorze ensō - 円相, 
(źródło: ilustracja wykonana przez autora). 

Akt kaligrafowania stawał się zarazem wykładem nauk 
buddyjskich i wcielaniem ich w życie. Dlaczego? Wszystkie 
znaki pisma mają swoje desygnaty, tj. coś znaczą, pozostając 
w umyśle oglądającego niczym echo. Ensō niczego konkretnego 
nie znaczy, jest znakiem bez odniesienia: ucina echo, otwierając 
umysł na prawdziwą naturę rzeczywistości, czyli pustkę, za 
punkt wyjścia mając element estetyzowanej codzienności 33 . 

                                                            
33 Por. H. G. Blocker, C.L. Starling, Filozofia japońska, tłum. N. Szuster, Kra-
ków 2008, s.77.  
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Niedomknięty okrąg, malowany coraz bardziej poszarpaną, nik-
nącą linią (w miarę malowania na pędzlu jest coraz mniej tuszu) 
wyraża zmienną, efemeryczną, nietrwałą charakterystykę rzeczy-
wistości w odróżnieniu od doskonałości duchowej oświeconego 
człowieka, którą reprezentuje domknięte koło34. Intuicyjne uję-
cie tych treści przez umysł kaligrafa przybliża go do przekrocze-
nia tego co widzi i wejścia w stan wyższego rozumienia rzeczy-
wistości (z jap. satori, 悟り) - ideałem jest tu nie tyle by poznać 
naturę świata, ale by z wiedzą tą żyć lepiej i pełniej35. Warto 
odnotować, że Platon również skojarzył doskonałość z okrągło-
ścią, w Timajosie dając wyraz przekonaniu, że Demiurg stworzył 
świat jako kulę: kształt lepszy od innych, bo najbardziej jedno-
stajny i zamykający w sobie wszystkie inne36. Ponownie mamy 
tu do czynienia z pozytywnym wartościowaniem niezmienności, 
trwałości i jednostajności po stronie zachodniej, podczas gdy ja-
pońskie ensō akcentuje dynamiczny charakter rzeczywistości 
i kieruje nas ku lepszemu życiu „tu i teraz”.  

Kaligrafia stanowi sztukę niezwykle „namacalną”, bardzo 
mocno – w porównaniu do np. literatury – osadzoną w swojej 
materialnej podbudowie, którą w tradycyjnym ujęciu stanowią 
tzw. Cztery Skarby Gabinetu Uczonego: papier, pędzel, tusz i ka-
mień do jego rozcierania37. Te przedmioty również wpływają na 
unikatowość projektu artystycznego. Rezultat pracy kaligrafa 
nie jest zależny jedynie od jego umiejętności. Każdy dzień jest 

                                                            
34 A. Y. Seo, Ensō: Zen Circles of Enlightenment, Boston & London 2007, 
s. 17. 
35 Por. D. T. Suzuki, Wprowadzenie do Buddyzmu Zen, tłum. A i M. Grabo-
wscy Kraków 2016, s. 108-120. 
36 Platon, Timajos, [w:] Dialogi, Warszawa 2007, s.312, tłum. W. Witwicki. 
37 Saiyōshō, czyli Notatki o pokoleniach talentu, [w:] A. Zalewska, dz. cyt., 
s. 144. 
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34 A. Y. Seo, Ensō: Zen Circles of Enlightenment, Boston & London 2007, 
s. 17. 
35 Por. D. T. Suzuki, Wprowadzenie do Buddyzmu Zen, tłum. A i M. Grabo-
wscy Kraków 2016, s. 108-120. 
36 Platon, Timajos, [w:] Dialogi, Warszawa 2007, s.312, tłum. W. Witwicki. 
37 Saiyōshō, czyli Notatki o pokoleniach talentu, [w:] A. Zalewska, dz. cyt., 
s. 144. 
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inny. Jednego razu tusz może rozetrzeć się lepiej, innego gorzej. 
Wilgotność powietrza, zmieniająca się nie tylko z dnia na dzień, 
ale niekiedy także z godziny na godzinę, może aktywnie wpły-
wać na sposób łączenia się tuszu z papierem, czy stopień zwar-
tości włosia pędzla kaligraficznego. Wreszcie, nawet sam kaligraf 
każdego dnia jest nieco innym człowiekiem – z innymi proble-
mami, w innym nastroju, z innym samopoczuciem. Te wszyst-
kie czynniki składają się na owo tajemnicze qì gotowego dzieła, 
które nie jest siłą jedynie duchową, ale również ucieleśnioną. 
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że owa ulotna 
zmienność qì praktycznie wyklucza dyskusję o oryginalności 
dzieła kaligraficznego – kwestia ta zostaje rozwiązana na pozio-
mie ontologicznym. Skoro do charakterystyki świata, (a uciele-
śnionego procesu twórczego w szczególności) należy zmienność, 
kopia staje się de facto niemożliwa. Takie myślenie Chińczyków 
zdaje się potwierdzać ostatnia z Sześciu Zasad wyróżnionych 
przez Xie He: przenoś przez kopiowanie38. Odnosi się to nie 
tylko do naśladowania natury, omówionego w pierwszej części 
artykułu, ale przede wszystkim do odtwarzania dzieł klasycz-
nych. Nie jest to postrzegane w kategoriach plagiatu, lecz roz-
mowy z mistrzami, ustanawiającymi wzorce kultury artystycz-
nej39. Rezultat pracy (nawet jeśli wizualnie nie do odróżnienia 
od oryginału) zawsze jest już czymś innym, bo inne są warunki 
powstania i osoba kaligrafującego. Odbiega to znacząco od za-
chodniego fetyszyzowania oryginalności sztuki, która – zdaniem 

                                                            
38 F. van Briessen, dz. cyt., s. 111-112. 
39 A. I. Wójcik, dz. cyt., s. 136-137. 
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chociażby Johna Deweya – coraz mocniej wyobcowuje się z po-
tocznego doświadczenia, dążąc do unikatowości za wszelką cenę 
i dając się zamknąć za murami muzeów i galerii40.  

W klasycznym świecie zachodnim najbliższą idei rezo-
nansu qì jest pochodząca od Arystotelesa kategoria katharsis 
(κάθαρσις), oznaczająca proces utożsamienia się z postacią tra-
gedii i poprzez osiągnięcie maksimum emocjonalnego zaanga-
żowania oczyszczenie się z tych emocji41. Katharsis ma jednak 
zamkniętą strukturę i mocne odniesienie intelektualne (trzeba 
zrozumieć sytuację bohatera, by się w nią wczuć), podczas gdy 
rezonans qì jest „pozostawaniem pod wpływem”, atmosferą któ-
rej oddziaływania nie daje się dookreślić ani skonceptualizować. 
Jeden z chińskich teoretyków literatury tak pisze o specyficznej 
nieokreśloności owego pobudzenia, wywoływanego przez kon-
takt ze sztuką, w tym wypadku poezją, opisującą krajobraz na-
turalny: 

Według Dai Rongzhou pejzaż przywoływany 
przez poetów jest analogiczny do tego, co dzieje się, 
kiedy na Polach Niebieskich pod wpływem łagodnego 
słońca z parującego szmaragdu rodzi się mgiełka; 
można ją kontemplować, ale nie da się jej dokładnie 
dojrzeć: figuracja poza figuracją, pejzaż poza pejza-
żem, jak można o tym mówić z łatwością42? 

Wydaje się więc, że niejasność tego pobudzenia nie tylko 
nie stanowi wady, ale jest jego największą siłą – gwarantem, 

                                                            
40 J. Dewey, Art as Experience, [w:] Art and Its Significance. An Anthology of 
Aesthetic Theory, red. S. D. Ross, Nowy York 1994, s. 204-205. 
41 Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 323. 
42 S. Tu, List do Ji Pu, [w:] F. Jullien, dz. cyt., s. 127.  
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inny. Jednego razu tusz może rozetrzeć się lepiej, innego gorzej. 
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od oryginału) zawsze jest już czymś innym, bo inne są warunki 
powstania i osoba kaligrafującego. Odbiega to znacząco od za-
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38 F. van Briessen, dz. cyt., s. 111-112. 
39 A. I. Wójcik, dz. cyt., s. 136-137. 
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chociażby Johna Deweya – coraz mocniej wyobcowuje się z po-
tocznego doświadczenia, dążąc do unikatowości za wszelką cenę 
i dając się zamknąć za murami muzeów i galerii40.  

W klasycznym świecie zachodnim najbliższą idei rezo-
nansu qì jest pochodząca od Arystotelesa kategoria katharsis 
(κάθαρσις), oznaczająca proces utożsamienia się z postacią tra-
gedii i poprzez osiągnięcie maksimum emocjonalnego zaanga-
żowania oczyszczenie się z tych emocji41. Katharsis ma jednak 
zamkniętą strukturę i mocne odniesienie intelektualne (trzeba 
zrozumieć sytuację bohatera, by się w nią wczuć), podczas gdy 
rezonans qì jest „pozostawaniem pod wpływem”, atmosferą któ-
rej oddziaływania nie daje się dookreślić ani skonceptualizować. 
Jeden z chińskich teoretyków literatury tak pisze o specyficznej 
nieokreśloności owego pobudzenia, wywoływanego przez kon-
takt ze sztuką, w tym wypadku poezją, opisującą krajobraz na-
turalny: 

Według Dai Rongzhou pejzaż przywoływany 
przez poetów jest analogiczny do tego, co dzieje się, 
kiedy na Polach Niebieskich pod wpływem łagodnego 
słońca z parującego szmaragdu rodzi się mgiełka; 
można ją kontemplować, ale nie da się jej dokładnie 
dojrzeć: figuracja poza figuracją, pejzaż poza pejza-
żem, jak można o tym mówić z łatwością42? 

Wydaje się więc, że niejasność tego pobudzenia nie tylko 
nie stanowi wady, ale jest jego największą siłą – gwarantem, 

                                                            
40 J. Dewey, Art as Experience, [w:] Art and Its Significance. An Anthology of 
Aesthetic Theory, red. S. D. Ross, Nowy York 1994, s. 204-205. 
41 Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 323. 
42 S. Tu, List do Ji Pu, [w:] F. Jullien, dz. cyt., s. 127.  
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że każdy odbiorca wypełni go indywidualną treścią, pozostanie 
niejako „w mocy” niedookreślonego uczucia43, podczas gdy ja-
sność i struktura katharsis (budowanie napięcia-kulminacja-
rozładowanie) stanowią doświadczenie zupełnie innego rodzaju. 

Zakończenie 

Wytwory kultury materialnej, a przede wszystkim sztuka, 
dziedziczy charakterystykę filozoficznych sposobów myślenia 
cywilizacji, z której się wywodzi. Jak pokazuje przykład kaligra-
fii, kręgi kulturowe wschodu i zachodu różnią się na wielu po-
ziomach. Nie można jednak nie zauważyć, że w XX wieku świat 
gwałtownie się skurczył. Białe plamy na mapach w miejscach, 
do których jeszcze niedawno nie dało się dotrzeć, czy egzotyczny 
Orient, o którym mówiono jeszcze w wieku poprzednim, zastą-
piła koncepcja „globalnej wioski”44 – świata ciągłej wymiany in-
formacji i wzorców kulturowych. W tej sytuacji nie tylko mo-
żemy, ale wręcz musimy otworzyć się na inne kultury i ich wy-
twory, o ile oczywiście zależy nam, by wciąż rozumieć otaczającą 
nas rzeczywistość. Przykład omawianej w tej pracy sztuki kali-
graficznej udowadnia, że na takim otwarciu obie strony meta-
forycznej barykady mogą skorzystać. Inspiracja obcymi kultu-
rowo sposobami myślenia, może prowadzić do stworzenia kon-
cepcji przełomowych, które w innym przypadku zapewne, by 
nie powstały. Takie transkulturowe reinterpretacje pewnych in-
tuicji nie tylko same w sobie stanowią dużą wartość, ożywiając 
rodzimy „rynek intelektualny”, ale także przygotowują ludzi 

                                                            
43 Tamże, s. 128-130. 
44 Termin wprowadzony w 1962 roku przez Herberta Marshalla McLuhana 
w książce Galaktyka Gutenberga. 
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partycypujących w jednej kulturze, na przyjęcie drugiej. Tym 
samym rozszerza się nasze pole możliwości, a to co niezrozu-
miałe i obce przestaje być enigmatyczne, a zaczyna zachęcać do 
wejścia z nim w interakcję. Relacja ta nie jest bynajmniej jedno-
stronna. Nawet w obrębie samej kaligrafii dalekowschodniej 
można zauważyć ruch sięgania współczesnych artystów z Chin, 
czy Japonii po zachodnie strategie artystyczne i inkorporowanie 
ich do swoich dzieł. Za przykład niech posłuży działalność chiń-
skiego kaligrafa, Song Donga, który w praktyce kaligraficznej 
wykorzystuje elementy performance’u, prowadząc np. pamięt-
nik pisany wodą, czy stemplując rzekę pieczęcią kolekcjonerską 
i rejestrując te pozornie bezsensowne czynności na nośnikach 
cyfrowych45 .Tym samym łączy elementy treściowe buddyzmu 
(akcentując efemeryczną naturę rzeczywistości) oraz formalne 
wschodniej tradycji (kaligrafia) i zachodniej współczesności 
(performance). Splot inspiracji jest tu nie do rozwikłania, sta-
piając się w spójne i oryginalne artystycznie dzieło. Wydaje się, 
że głębszy sens takiego przeglądania się jednej kultury w drugiej 
to uświadamianie sobie skomplikowanej sieci zależności, w któ-
rej obecnie żyjemy. 
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this article I discuss calligraphy in such a manner – as the key 
to deeper understanding of Far East as well as our own culture. 
The aim of this study is to explore possibilities of art (in this 
case: calligraphy) as a tool of explaining philosophical and cul-
tural differences. Calligraphy – however not very revered in the 
West – was classical, esteemed discipline of art in the countries 
of Confucian Circle: China, Japan and Korea and – as heavily 
related to painting in the East – can be treated as model example 
of visual art. In the first part of this paper I analyze calligraphy 
in terms of mimesis: imitating the nature. The second part is 
devoted to another aesthetical theory: resonance of qì. Com-
parison between western and eastern approach reveal deep dif-
ferences in our mindsets in fields of ontology (what is the world? 
Is it constant or variable? Is copy of an object possible?), aes-
thetics (what is the relationship between nature and art? Which 
aesthetical values are the most important? How we perceive vis-
ual arts?) and culture (why do we create art?).  

 



Dawid Sebastian Lipka 

28 

Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t.1, Warszawa 
1968. 
 
Tatarkiewicz Władysław, Mimesis, [w:] Dictionary of the His-
tory of Ideas, vol. III, red, P. P. Wiener, Nowy York 1973. 
 
van Briessen Fritz, The Way of the Brush: Painting Techniques 
of China and Japan, Vermont 1962. 
 
Wójcik Anna Iwona, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfu-
cjańskiego, Kraków 2010. 
 
Yee Chiang, Chinese calligraphy. An Introduction to Its Aesthetics 
and Technique, Cambridge - Massachusetts - London 1973. 
 
Zalewska Anna, Kaligrafia japońska. Trzy traktaty o drodze pi-
sma, Kraków 2015. 

Zhou Bin, Yi Yuan, Zhou Weiwei, Kaligrafia chińska. Wpro-
wadzenie do pisma bieżącego (xingshu), tłum. M. Wyrwas-
Wiśniewska, Ożarów Mazowiecki 2014,  

 
Summary 

Philosophical basis of Eastern calligra-
phy in relation to Western mindset 

 

It is my belief that the art is like the mirror – it can reflect 
philosophical mindset of person or culture which created it. In 

Kaligrafia dalekowschodnia na tle tradycji zachodniej 

29 

this article I discuss calligraphy in such a manner – as the key 
to deeper understanding of Far East as well as our own culture. 
The aim of this study is to explore possibilities of art (in this 
case: calligraphy) as a tool of explaining philosophical and cul-
tural differences. Calligraphy – however not very revered in the 
West – was classical, esteemed discipline of art in the countries 
of Confucian Circle: China, Japan and Korea and – as heavily 
related to painting in the East – can be treated as model example 
of visual art. In the first part of this paper I analyze calligraphy 
in terms of mimesis: imitating the nature. The second part is 
devoted to another aesthetical theory: resonance of qì. Com-
parison between western and eastern approach reveal deep dif-
ferences in our mindsets in fields of ontology (what is the world? 
Is it constant or variable? Is copy of an object possible?), aes-
thetics (what is the relationship between nature and art? Which 
aesthetical values are the most important? How we perceive vis-
ual arts?) and culture (why do we create art?).  

 



31 

Sergiusz Anoszko 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie 

 
 

Schizmy i podziały w nowych 
ruchach religijnych: 

Kościół Zjednoczeniowy 
po śmierci Sun Myung Moona 

(2012-2018) 
 
 
 

Jedną z najbardziej istotnych i zasadniczych rzeczy w stu-
diach nad nowymi ruchami religijnymi (NRR) jest zrozumienie 
mechanizmu powstania tychże ruchów wraz z ich przeżywalno-
ścią lub trwałością instytutu przywództwa religijnego. Autorytet 
osoby założycielskiej dla pierwszej generacji członków religii 
in statu nascendi stanowi niemal nieodzowny, sankcjonujący 
oraz spajający całą grupę wiernych element. W socjologii religii 
utrwaliła się koncepcja przywództwa autorstwa M. Webera 
(1864-1920), wedle której lider jawi się jako tradycjonalista, 
charyzmatyk bądź legalno-racjonalny idealista1. Chociaż, zda-
niem S. Andreskiego, lista weberowskich typów nie ma w zało-
żeniu poprawnej klasyfikacji, gdyż brakuje tu wspólnego czyn-
nika lub czynników podziału, mimo swej niedoskonałości for-
malnej zasługuje na uwagę, ponieważ dostarcza konieczny dla 

                                                            
1 Por. Z. Drozdowicz, Weberowski „model” badań historycznych, Nauka 2009, 
nr 3, s. 119. 
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nas materiał możliwych kombinacji strukturalnych charaktery-
styk społeczeństw i grup2. 

Zjawisko NRR, jednak, wydaje się być bardziej złożone, 
aniżeli wszelkiego rodzaju koncepcje i teorie, za pomocą któ-
rych próbujemy opisać ten fenomen. W obrębie wspólnot reli-
gijnych w epokę ponowoczesności łatwo zaobserwować scalanie 
wszystkich trzech typów władzy lidera, a więc tym ciekawiej 
przedstawia się być zagadnienie schizm i podziałów w nowych 
religiach, popularnie określanych sektami, oraz kwestia natury 
i roli przywódcy w oddzielonych od macierzy grupach. Zbudo-
wane na charyzmie swojego guru ruchy religijne często powo-
łują się także na doświadczenia mistyczne i objawienia pry-
watne, doznane liderem. Każda grupa wyznaniowa, według 
D. Bromleya i R. Bobbitt, umownie składa się z trzech koncen-
trycznych pierścieni – założyciela wraz z najbliższym kręgiem, 
aparatu legislacyjno-biurokratycznego oraz szerokiej masy rzesz 
wiernych3. W razie zachwiania autorytetu lidera konsekwencje 
dla takiego ruchu mogą być różne – od utraty liderstwa na rzecz 
nowego przywódcy wraz ze stratą kontroli w organizacji poprzez 
schizmę aż po całkowity zanik grupy. Niżej, na przykładzie Ko-
ścioła Zjednoczeniowego, jest ukazany mechanizm, jak to się 
odbywa w wybranym synkretycznym NRR proweniencji orien-
talnej. 

 
 
 

                                                            
2 S. Andreski, Maxa Webera olśnienia i pomyłki, Warszawa 1992, s. 130-131. 
3 D. G. Bromley, R. S. Bobbitt, Challenges to charismatic authority in the Uni-
fication Movement, [w:] Sacred Schisms: How Religions Divide, red. J. R. Lewis, 
S. M. Lewis, Cambridge 2009, s. 129. 
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Wprowadzenie 

Jesienią 2012 r. zmarł Wielebny Sun Myung Moon (1920-
2012)4, założyciel i wieloletni niekwestionowany przywódca 
Kościoła Zjednoczeniowego – nowego ruchu religijnego, który 
powstał w latach 50. minionego stulecia w Korei Południowej. 
Związek, pierwotnie znany jako Ruch pod wezwaniem Ducha 
Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa5, w latach 90. staje 
częścią zbioru niezależnych organizacji, związanych z Ruchem 
zjednoczeniowym (ang. Unification movement), celem istnienia 
którego było zjednoczenie człowieka z Bogiem w jego życiu du-
chowym6. Od czasu powstania w 1954 r. ta grupa religijna przy- 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
4 Spotykamy się także z inną pisownią imienia założyciela Kościoła Zjedno-
czeniowego: Mun Sŏn-myŏng, Mun Sŏnmyŏng. Zob. L. Pokorny, ‘Nusiel 
unbound’: the archangel and the Fall in Unification thought, [w:] Fall Narra-
tives: An Interdisciplinary Perspective, red. Z. Hadromi-Allouche, Á. Larkin, 
Oxon, Nowy York 2017, s. 99; C. S. Kim, Voices of Foreign Brides: The Roots 
and Development of Multiculturalism in Korea, Lanham, Plymouth 2011, 
s. 93; S. Burghart, Relations Between the Two Koreas in 2011, [w:] Korea 2012: 
Politics, Economy and Society. Volume 6: Korea Yearbook, red. R. Frank, 
J. E. Hoare, P. Köllner, Leiden - Boston 2012, s. 76; T. S. Lee, Born Again: 
Evangelicalism in Korea, Honolulu 2010, s. 182. 
5 Od 1997 r. grupa występowała pod nazwą Federacja Rodzin na rzecz Zjed-
noczenia i Pokoju Światowego. Z. Drozdowicz, Sekty religijne w nowożytnej 
Europie, Poznań 2000, s. 13. 
6 P. Oliver, New Religious Movements: A Guide for the Perplexed, Chennai 
2012, s. 74. 
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Fot. 1 Zestawienie logotypów Ruchu zjednoczeniowego (źródło: Uni-
fication Logos/tparents.org Library). 

 
 
ciągnęła setki tysięcy wiernych, niekiedy nazywanych od imie-
nia założyciela moonistami7, z ponad 100 krajów8, głównie 

                                                            
7 Jest to raczej pejoratywne określenie wiernych tego NRR (podobnie jak 
krysznowcy, jehowici itd.), którym wyznawcy doktryny Moona nigdy się nie 
posługują. G. D. Chryssides, Unrecognized charisma? A study and comparison 
of five charismatic leaders: Charles Taze Russell, Joseph Smith, L Ron Hubbard, 
Swami Prabhupada and Sun Myung Moon, Max Weber Studies 2012, vol. 12, 
nr 2, s. 195. 
8 Według danych samego Kościoła Zjednoczeniowego, liczba wiernych sięga 
nawet 3 milionów sympatyków w ponad 200 krajach. Zob. C. S. Kim, dz. 
cyt., s. 93. 
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z Korei, Japonii oraz regionu Azji Wschodniej; chociaż nie bra-
kowało adherentów młodej religii także w państwach zachod-
nich9. W celu krzewienia komunikatu zbawczego Kościół Zjed-
noczeniowy skupił się na 23 tzw. nacjach strategicznych, po-
łowa z czego to są państwa Azji i Oceanii10. 

Sun Myung Moon wywodził się z rodziny północnokore-
ańskich konwertytów: jego rodzina przeszła z konfucjanizmu na 
chrześcijaństwo, wstępując do koreańskiego Kościoła Prezbite-
riańskiego11. Jako nastolatek Moon studiował Biblię, a nawet 
uczył w szkole niedzielnej. Mając 16 lat ogłosił, że miał obja-
wienie Jezusa, który miał ponoć powiedzieć, że Moon ma ukoń-
czyć misję ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi i przynie-
sienia pokoju temu światu: Chrystus zdążył zbawić jedynie du-
szy, gdyż będąc ukrzyżowanym nie zdołał założyć rodziny, 
a więc misją Moona odtąd miało stać tworzenie idealnych ro-
dzin, poprzez co ma być zbawione również ciało12. Kościół Pre-
zbiteriański  w  Korei  ogłosił,  że  sekta  Moona  jest  oszustwem, 

                                                            
9 G. D. M. Hyde, South Korea: Education, Culture and Economy, London 
1988, s. 18. 
10 Do 23 nacji strategicznych należą Korea, Japonia, USA, Republika Domi-
nikańska, Nepal, Filipiny, Taiwan, Indie, Tajlandia, Albania, Brazylia, Para-
gwaj, Kostaryka, Wyspy Salomona, Vanuatu, Palau, Benin, obydwa Konga, 
Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mongolia oraz Mołdowa. 
11 Kościół Prezbiteriański, wywodzący się od szwajcarskiego reformatora 
J. Kalwina (1509-1564) oraz szkockiego protestanta J. Knoxa (1505-1572) – 
konserwatywna ewangelikalna denominacja chrześcijańska proweniencji re-
formowanej, kładąca szczególny nacisk na ewangelizację, pracę misyjną oraz 
edukację wiernych. Wśród wyznań protestanckich Korei razem z metody-
stami są najbardziej liczną grupą. A. Kość, Chrześcijaństwo a kultura koreańska, 
Studia nauk teologicznych 2010, t. 5, s. 150. 
12 Z. Golan, Psychologiczne aspekty sekt destrukcyjnych jako zagrożenie dla mło-
dzieży, Studia Teologiczne 2003, nr 21, s. 216. 
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Fot. 2 Wielebny Moon z drugą żoną Hak Ja Han (źródło: Rue des 
Archives/ EAST NEWS). 

 
 
gdzie postać samego guru stała bardziej istotną od samego Je-
zusa13. Moon także utrzymywał, że miał spirytualne kontakty 
z innymi wielkimi postaciami duchowymi, m.in. z Mojżeszem 
i Buddą14. 

                                                            
13 W. Nowacki, M. Grzyb, Sekta Moona wyzwaniem dla Kościoła katolickiego, 
Studia Teologiczne 2011, nr 29, s. 184. 
14 D. G. Bromley, R. S. Bobbitt, dz. cyt., s. 131. 
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Fot. 3 Masowa ceremonia ślubna na stadionie Cheonan w Korei Po-
łudniowej (źródło: Ahn Young-joon/AP/EASTNEWS). 

 

Fot. 4 Korona Wielebnego Moona, leżąca na jego szatach (źródło: 
Bryan Anselm/Washington Post, May 21, 2018). 
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Po rozpoczęciu głoszenia nowego orędzia religijnego w po-
łowie lat 40., Moon został aresztowany przez rząd komuni-
styczny pod zarzutem szpiegostwa oraz szerzenia chaosu w spo-
łeczeństwie, i został skazany na pięć lat więzienia w specjalnym 
obozie pracy Tong Mee15. Pod koniec wojny koreańskiej mło-
demu Moonowi udało się uciec do Pusan, na południe, gdzie 
później był eregowany Kościół Zjednoczeniowy, doktryna któ-
rego stanowiła mieszankę konfucjanizmu i chrześcijaństwa16. 
Trzy lata po powstaniu nowej religii Wielebny Moon opubli-
kował Boską zasadę (ang. Divine Principle), dzieło, które będąc 
reinterpretacją Biblii chrześcijańskiej, stało pismem świętym dla 
społeczności jego wyznawców17. 

Fundamentem doktryny Kościoła Zjednoczeniowego stało 
nauczanie o „Prawdziwych Rodzicach”. Jako że Jezus – drugi 
Adam, został stracony przed wypełnieniem swojej misji, po-
trzebny był trzeci Adam, który by stworzył doskonałe małżeń-
stwo i odkupił ludzkość. Ten trzeci Adam miał być uznany za 
drugie przyjście samego Jezusa. Członkowie Kościoła Moona 
uważali za owych doskonałych rodziców parę małżeńską Sun 
Myung Moona i Hak Ja Han, jego drugiej żony18. Natomiast 

                                                            
15 T. L. Hall, American Religious Leaders, Nowy York 2003, s. 259. 
16 Anglo-amerykański religioznawca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa 
Barbara Ninian Smart (1927-2001), próbując sklasyfikować doktrynę Ko-
ścioła Moona, nazwał ją „ewangelickim chrześcijaństwem z elementami tech-
nologicznej nowoczesności i antykomunizmem jako formą ekumenicznego 
patriotyzmu”; N. Smart, Religion and the Western Mind, Nowy York 1987, 
s. 117. 
17 Pozycja jest także dostępna po polsku. Sun Myung Moon, Przedstawienie 
Boskiej Zasady, Warszawa 2016. 
18 Pierwszą żonę, Choi Sun Kil, Moon poślubił jeszcze w 1945 r. przed swoim 
aresztem. Wedle opinii dra Shin Sa Han, dziekana departamentu religii na 
Uniwersytecie w Seule, prawdziwą przyczyną aresztu i zesłania do obozu były 
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każda nowa para małżeńska wiernych Kościoła była uznawana 
za prawdziwych dzieci, powiązanych z Bogiem za pomocą 
„Prawdziwych Rodziców”. Ceremonie masowych błogosła-
wieństw setek, a nawet tysięcy młodych osób, stały spektakular-
nym i łatwo rozpoznawalnym differentia specifica Kościoła Zjed-
noczeniowego19. 

W 2004 r. Moon w budynku Senatu USA przeprowadził 
uroczystości koronacyjne: lider ruchu został koronowany na 
Króla Pokoju: guru obwieścił siebie „Zbawcą, Mesjaszem, Po-
wracającym Panem i Prawdziwym Rodzicem”20. Owe wydarze-
nie miało stać pointą rozpoczętą rok przed tym trasy burzenia 
krzyży (ang. tear down the cross tour), polegającej na usuwaniu 
krzyży z prawie 300 kościołów w biednych dzielnicach; krzyż 
bowiem – symbol opresji i religijnej nietolerancji, przeszkadza 
krzewieniu misji pokojowej Moona21. Owa akcja zarazem miała 

                                                            
nie zarzuty polityczne lub religijne, lecz tylko obyczajowe, bowiem Sun My-
ung Moon był oskarżany o niemoralne zachowanie na niwie seksualnej, co 
stało także przyczyną ekskomunikowania go z szeregów Kościoła Prezbiteriań-
skiego. Sytuację potęgował romans z Kim X, którą Moon ponoć poślubił 
w 1949 r. bez rozwodu z pierwszą żoną, co właśnie i stało powodem umiesz-
czenia go w obozie pod zarzutem bigamii; Zob. W. Martin, R. Zacharias, The 
Kingdom of the Cults, Grand Rapids 2003, s. 358. 
19 Tak, na przykład, trzy lata przed śmiercią guru przeprowadził ceremonię 
błogosławieństwa, uczestnikami której stały 20 tysięcy par z całego świata. Ce-
remonie masowych błogosławieństw najbardziej popularne były w okresie 
1982-1995, chociaż praktyki nie zaprzestano także po tych latach. Zob. 
V. Williams, Celebrating Life Customs around the World: From Baby Showers 
to Funerals. Volume 2: Adolescence and Early Adulthood, Santa Barbara - Den-
ver 2017, s. 235-236. 
20 J. Bice, A 21st Century Rationalist in Medieval America: Essays on Religion, 
Science, Morality, and the Bush Administration, Laingsburg 2007, s. 145. 
21 Zob. S. S. Hill, J. Y. Crainshaw, Unification Church, [w:] Encyclopedia of 
Religious Controversies in the United States, red. B. J. Leonard, J. Y. Crainshaw, 
Santa Barbara - Denver - Oxford 2013, s. 812; M. Savage, The Enemy Within: 
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15 T. L. Hall, American Religious Leaders, Nowy York 2003, s. 259. 
16 Anglo-amerykański religioznawca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa 
Barbara Ninian Smart (1927-2001), próbując sklasyfikować doktrynę Ko-
ścioła Moona, nazwał ją „ewangelickim chrześcijaństwem z elementami tech-
nologicznej nowoczesności i antykomunizmem jako formą ekumenicznego 
patriotyzmu”; N. Smart, Religion and the Western Mind, Nowy York 1987, 
s. 117. 
17 Pozycja jest także dostępna po polsku. Sun Myung Moon, Przedstawienie 
Boskiej Zasady, Warszawa 2016. 
18 Pierwszą żonę, Choi Sun Kil, Moon poślubił jeszcze w 1945 r. przed swoim 
aresztem. Wedle opinii dra Shin Sa Han, dziekana departamentu religii na 
Uniwersytecie w Seule, prawdziwą przyczyną aresztu i zesłania do obozu były 
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znamionować początek epoki „Odwiecznego Królestwa Pokoju, 
jednej globalnej rodziny pod Bogiem”. 

Pierwsze znamiona schizmy w Ruchu zjednoczeniowym 
pojawiły się jeszcze za życia Wielebnego Moona, kiedy to pra-
wowity następca a zarazem syn przywódcy Kościoła Hyun Jin 
Moon oddzielił się ze wspólnotą swoich adherentów po przeka-
zaniu ojcowskiej schedy w ręce najmłodszego syna, płynnie mó-
wiącego po angielsku erudyty i dobrze wykształconego Hyung 
Jin22. W poniższym tekście podejmuje się próbę analizy sytuacji 
zaistniałej w obrębie Kościoła Zjednoczeniowego już po śmierci 
Moona, oraz odpowiedzi na pytanie, jaką rolę dzisiaj pełnią ko-
ligacje rodzinne w odłamach kiedyś zjednoczonego Kościoła 
Zjednoczeniowego. 

Początki podziałów i kształtowania się niezależnych 
wspólnot 

Tuż po śmierci Sun Myung Moona w obrębie podzielo-
nego już wcześniej Kościoła Zjednoczeniowego (w 2008 r. 
młodszy syn dostał stanowisko Międzynarodowego Prezydenta  

                                                            
Saving America from the Liberal Assault on Our Churches, Schools, and Military, 
Nashville 2003, s. 150. 
22 Z przyczyn oczywistych imiona synów Moona mogą stanowić trudność dla 
odbiorcy przynależącego do innego kręgu kulturowego, dlatego niekiedy 
w literaturze przedmiotu są używane zamienniki. Tak, starszy syn Hyun Jin 
bywa nazywany Prestonem, Kook Jin – Justinem, zaś młodszy, Hyung Jin, 
Seanem, natomiast córkę Moona In Jin nazywa się Tatianą. Niemal wszyscy 
z czternaściorga dzieci Moona mają zarówno koreańskie, tak też zachodnio 
brzmiące imiona. Zob. Ch. Seifert, Whoppers: History’s Most Outrageous Lies 
and Liars, San Francisco 2015, s. 138. 
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Fot. 5 Hyung Jin “Sean” Moon, lider Kościoła Sanktuarium (źródło: 
Bryan Anselm/Washington Post, May 21, 2018). 

 
Kościoła23, czwarty syn Kook Jin “Justin” (ur. 1970) był wyzna-
czony na zarządcę Fundacji Tongil24, zajmującą się sprawami 
biznesu Kościoła25) powstała trzecia frakcja na czele z wdową po 
zmarłym „trzecim Adamie” Hak Ja Han (ur. 1943), uznawaną 
przez grom wyznawców za Mesjasza i Matkę Ludzkości. Tak 

                                                            
23 Taka decyzja Moona była spowodowana tym, że jego pierworodny syn 
zmarł, borykając się z narkotykami i alkoholem. K. Roe, Leadership: Practice 
and Perspectives, Nowy York - Glasgow 2017, s. 169. 
24 Nazwa wywodzi się od koreańskiego określenia Ruchu zjednoczeniowego – 
T’ongil-Undong; odpowiednio Kościoła Zjednoczeniowego – T’ongil-Kyo. 
S. Kemperman, Lord of the Second Advent: A Rare Look Inside The Terrifying 
World Of The Moonies, Ventura 1981, s. 93 
25 S. M. Lewis, The Unification Church, [w:] Controversial New Religions, red. 
J. R. Lewis, J. Aa. Petersen, Nowy York 2014, s. 49. 
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więc obecnie wdowa założyła Międzynarodową Federację Ko-
biet na rzecz Pokoju Światowego (ang. Women’s Federation for 
World Peace International), jego starszy syn Hyun Jin “Preston” 
(ur. 1969)26 przewodzi Stowarzyszeniu na rzecz Pokoju Rodzin-
nego (ang. Family Peace Association, FPA), natomiast siódmy, 
najmłodszy syn Moona, Hyung Jin “Sean” (ur. 1979) powołał 
do życia swój własny Kościół Sanktuarium (ang. the Sanctuary 
Church). 

Warto więc przyjrzeć się bliżej powstałym frakcjom wraz 
z ewentualną próbą prognozowania dalszego rozwoju sytuacji. 

Wielebny Sun Myung Moon, Mesjasz i założyciel Kościoła 
Zjednoczeniowego odszedł 3 września 2012 r. (pneumonia 
i problemy z nerkami doprowadziły do hospitalizacji guru 
w dniu 14 sierpnia oraz dalszego powolnego pogorszenia stanu 
zdrowia). Po dwunastodniowym okresie żałoby w głównym ko-
ścielnym kompleksie Cheong Pyeong odbyły się uroczystości 
pogrzebowe27. Kondukt pogrzebowy na czele z piątym synem 
Moona Kwon Jin “Nathanielem” oraz jego braćmi Kook Jin 
i Hyung Jin przeniósł ciało zmarłego, które zostało złożone 
w czerwono-żółtej trumnie do Światowego Centrum Pokoju. 
Dwugodzinna ceremonia ze wspólną modlitwą, przedstawie-
niem chóralno-orkiestrowym, przemówieniami notabli Ko-
ścioła i zagranicznych gości zakończyło się złożeniem kwiatów 
przez Hak Ja Han i członków rodziny. 

                                                            
26 Hyun Jin jest najstarszym wśród obecnie żyjących synów Sun Myung 
Moona, gdyż jego dwaj starsi bracia – Hyo Jin “Stephen” (1962-2008) 
i Heung Jin “Richard” (1966-1983) – już nie żyją. 
27 Obrzęd pochówku w Kościele Zjednoczeniowym jest nazywany Seon-
ghwa/Seunghwa. 
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Mianowicie Hak Ja Han, druga żona guru, nosząca kiedyś 
wraz z nim tytuł „Prawdziwych Rodziców”, oficjalnie została 
spadkobierczynią po zmarłym przywódcy28. W owym czasie wy-
buchł pierwszy skandal w rodzinie: In Jin “Tatiana” (ur. 1965), 
trzecia córka małżeństwa Sun Myung Moona i Hak Ja Han, 
miała zostać zastąpiona na stanowisku prezydenta Kościoła 
Zjednoczeniowego w USA przez jej brata Hyung Jin “Seana”29. 
In Jin “Tatiana”, kierując się chęcią przyciągnięcia większej 
liczby młodzieży do Kościoła, postanowiła zreformować staro-
modny eklezjalny utwór swojego ojca: wprowadziła grę w pił-
karzyki, śpiewanie współczesnych melodii, powołała nawet swój 
zespół muzyczny Sonic Cult. Co prawda, grono wiernych się nie 
zwiększyło, a wręcz przeciwnie: liczba wiernych w USA spadła 
z 25 tysięcy do zaledwie 10 tysięcy30. Naprawą wizerunku miał 
się zająć jej brat, Hyung Jin “Sean”. 

Po kilku miesiącach w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
wdowa po Moonu w wyniku braku porozumienia postanowiła 
odwołać syna z powrotem do Korei, co było zignorowane prze-

                                                            
28 Th. Selover, The Providential Significance of True Mother’s Leadership, Jour-
nal of Unification Studies 2016, vol. 17, s. 1-18. 
29 Ta decyzja była spowodowana przeciekiem do Internetu zdjęcia aktu uro-
dzenia nieślubnego dziecka In Jin “Tatiany” ze związku z gitarzystą Benem 
Lorentzenem z jej religijnego stowarzyszenia Lovin’ Life Ministries. Dziecko 
się urodziło jeszcze w 2012 r., ale sprawa została ujawniona dopiero po jakimś 
czasie. Zob. D. E. Cowan, D. G. Bromley, The Unification Church/The Fam-
ily Federation: The Brainwashing/Deprogramming Controversy, [w:] Cults and 
New Religions: A Brief History, red. D. E. Cowan, D. G. Bromley, Malden, 
Oxford 2015, s. 83. W październiku 2013 r. para się pobrała, i gniew Hak Ja 
Han ustał. L. Pokorny, ‘The Millenarian Dream Continued’: Foundation Day, 
Vision 2020 and the Post-Mun Unification Movement, Vienna Journal of East 
Asian Studies 2013, vol. 4, s. 131. 
30 Ch. Seifert, dz. cyt., s. 139. 
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ily Federation: The Brainwashing/Deprogramming Controversy, [w:] Cults and 
New Religions: A Brief History, red. D. E. Cowan, D. G. Bromley, Malden, 
Oxford 2015, s. 83. W październiku 2013 r. para się pobrała, i gniew Hak Ja 
Han ustał. L. Pokorny, ‘The Millenarian Dream Continued’: Foundation Day, 
Vision 2020 and the Post-Mun Unification Movement, Vienna Journal of East 
Asian Studies 2013, vol. 4, s. 131. 
30 Ch. Seifert, dz. cyt., s. 139. 
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zeń, który wybrał zamiast tego powołanie do życia własnej or-
ganizacji w Pensylwanii. Na początku 2015 r. Hyung Jin “Sean” 
postanawia ostatecznie zerwać relacje z matką a zarazem macie-
rzystą organizacją w Korei poprzez proklamację ufundowania 
Kościoła Sanktuarium. Mimo już wcześniejszych głosów kry-
tycznych pod adresem swojej matki tym razem Hyung Jin 
“Sean” zdecydowanie odciął się od organizacji Hak Ja Han, po-
tępiając i nazywając tę strukturę w swoim przemówieniu z 18 
stycznia 2015 r. heretycką i skorumpowaną. 

W ten oto sposób ukształtowały się trzy zupełnie odrębne 
od siebie, ale wywodzące się z tego samego pnia grupy wyzna-
niowe31: 
• Kościół Zjednoczeniowy, znany pod nazwą Federacja 

Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia 
(ang. the Family Federation for World Peace and Unifica-
tion, FFWPU)32 z siedzibą w Seulu oraz miejscowości 
Cheong Pyeong na czele z wdową po Moonu Hak Ja 
Han. Kościół Zjednoczeniowy (ang. the Unification 
Church, UC) nadal ma pod swoimi skrzydłami różne sto-
warzyszone organizacje edukacyjne i biznesowe33; 

                                                            
31 Sytuację z podziałem funkcji na początkowym etapie schizmy w Kościele 
Zjednoczeniowym w latach 2008-2012 nazywa się niekiedy tryumwiratem; 
Zob. D. G. Bromley, A. Blonner, From the Unification Church to the Unifica-
tion Movement and Back, Nova Religio: The Journal of Alternative and Emer-
gent Religions 2012, vol. 16, nr 2, s. 90. 
32 Struktura jest obecna także w Polsce, a aktualną informację na temat jej 
działalności można znaleźć na ich stronie internetowej http://federacjaro-
dzin.pl. 
33 W żargonie moonistów wszystkie istniejące struktury organizacyjne zjedno-
czone pod parasolem Kościoła Zjednoczeniowego nazywa się ‘ONZ Abla’ 
w przeciwieństwie do ‘ONZ Kaina’, czyli znanej powszechnie Organizacji Na-
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• Ruch na rzecz Pokoju Światowego z siedzibą w Seattle, 
Washington na czele z synem Moona Hyun Jin “Presto-
nem”. Dwiema najważniejszymi częściami tej frakcji są 
pro-edukacyjna Fundacja na rzecz Pokoju Światowego 
(ang. Global Peace Foundation, GPF)34 oraz parasolkowa 
jednostka o nazwie Międzynarodowy Kościół Zjednocze-
niowy (ang. the Unification Church International, 
UCI)35, łącząca projekty biznesowe i starania eduka-
cyjne; 

• Kościół Sanktuarium (ang. the Sanctuary Church, SC; 
oryginalna nazwa World Peace and Unification Sanc-
tuary) z siedzibą w Newfoundland, Pensylwania na czele 
z synem Moona Hyung Jin “Seanem”. Jest to najmłodsza 
z gałęzi byłego imperium guru, powstała jeszcze za cza-
sów, kiedy “Sean” był ewidentnym pomazańcem ojca. 
Ale już wtedy niepokorny syn zaczął co tydzień publiko-
wać blogi na YouTube z krytyką swojej matki. 

Nie mniej ważnym w rozdartym Kościele Zjednoczenio-
wym pozostaje kwestia wsparcia wiernych. Tak, wdowę po 
Moonu wspiera jej córka Sun Jin “Tiffany/Salina” (ur. 1976), 
piastująca urząd Międzynarodowego Prezydenta Kościoła. Hak 
Ja  Han  też  cieszy   się   wsparciem  większości  byłych  notabli 

                                                            
rodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku. Zob. M. L. Mickler, To-
ward an “Abel” UN? The Unification Movement and the United Nations, Jour-
nal of Unification Studies 2008, vol. 9, s. 49-83. 
34 GPF nie posiada majątku kościelnego i nie świadczy usług religijnych. 
35 Przed schizmą UCI był znany jako Międzynarodowy Kościół Zjednocze-
niowy, zaś po rozłamie zaczęto posługiwać się jedynie nazwą skróconą, elimi-
nując ponadto z deklaratywnych celów jakiekolwiek odniesienia religijne. 
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Fot. 6 Hyun Jin “Preston” Moon, lider GPF (źródło: One Korea 
Foundation/ Global Peace Foundation). 

 
z okresu niepodzielonego Kościoła, jak również wspomagają pa-
nią Moon jej inne dzieci i wnuki. Najbardziej zagorzałym po-
plecznikiem “Prestona” jest Wielebny Chun Hwan Kwak, bę-
dący za życia Moona odpowiedzialnym za sprawy dyscyplinarne 
Kościoła. Ponadto rodzina Wielebnego Kwaka jest spokrew-
niona z “Prestonem” poprzez małżeństwo36, tworząc rdzeń 
przywództwa w jego GPF. W strukturach GPF i UCI jest dużo 
byłych urzędników kościelnych średniego szczebla. Natomiast 
Kościół Sanktuarium Hyung Jin “Seana” jest wspierany głów-
nie przez Kook Jin “Justina”, który zapewnia wsparcie finan-
sowe, 

                                                            
36 Jun Sook Kwak, córka Wielebnego Kwaka, jest żoną Hyun Jin “Prestona”. 
G. D. Chryssides, Historical Dictionary of New Religious Movements, Lanham 
- Plymouth 2012, s. 236. 
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a także udziela bratu ważnych porad natury duchowej i ideolo-
gicznej, mimo że nie cieszy się jakimkolwiek autorytetem reli-
gijnym. W szeregach Kościoła Sanktuarium jest niewielu byłych 
urzędników niepodzielonego Kościoła Moona. 

Autorytet, członkostwo i zasoby finansowe zwaśnionych 
struktur 

Każda ze schizmatyckich grup Kościoła Zjednoczeniowego 
powołuje się na słowa Moona odnośnie do prawomocności po-
siadanej po zmarłym liderze schedy w celu wzmocnienia swo-
jego autorytetu. Jednakowo każda z oddzielonych wspólnot 
podkreśla swoje ekskluzywne prawo, odwołując się do doświad-
czeń Wielebnego Moona. 

Federacja na rzecz Rodzin na czele z wdową po Moonu 
w sposób szczególny akcentuje ponad półwieku wspólnego ży-
cia pani Hak Ja Han w małżeństwie z Sun Myung Moonem, 
w ten oto sposób wyróżniając rolę pani Moon nie tylko jako 
oblubienicy Mesjasza, lecz także eksponując jej rangę i misję 
jako jednego z członków Prawdziwych Rodziców całej ludzko-
ści37. Co więcej, przez długie lata w swoich licznych deklara-
cjach „trzeci Adam” proklamował, że Hak Ja Han całkowicie 
zjednoczona z nim, będąc uosobieniem Prawdziwej Córki 
(względem Boga), Prawdziwej Żony (względem Moona) 
i Prawdziwej Matki (względem ludzkości). Z tego wynika, iż 
pani Moon ma ten sam autorytet, jaki posiadał Wielebny Moon 

                                                            
37 W 1985 r. podczas jednej z tajnych ceremonii wielebny Moon koronował 
się wraz z małżonką na Cesarza i Cesarzową Wszechświata. M. Rudin, Book 
Reviews – In the Shadow of the Moons: My Life in the Reverend Sun Myung 
Moon’s Family, Cultic Studies Journal 1999, vol. 16, nr 1, s. 65. 
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z racji bycia współzałożycielem Kościoła Zjednoczeniowego38, 
a więc współ-Mesjaszem, kolejną Ewą39. 

GPF próbuje kontynuować linię soteriologiczną, wyzna-
czając swojego obecnego lidera Hyun Jin “Prestona” na funkcję 
„czwartego Adama”, który jest przywódcą drugiego pokolenia40. 
Istotnym elementem w kwestii autorytetu Fundacji na rzecz Po-
koju Światowego jest przekonanie rzeszy wiernych, jak również 
innych, jak na razie nieprzynależących do tej grupy odszcze-
pieńców, w tym, iż mianowicie “Preston” utrzymuje sukcesyw-
ność poprzez kontynuację misji ojca41. GPF i UCI udowad-
niają, że to właśnie ich przywódca niesie płaszcz tradycji Ko-
ścioła Zjednoczeniowego, wtenczas gdy reszta pseudoliderów 
stanowi jedynie grupę skorumpowanych i zagubionych pryncy-
pałów, w tym pani Hak Ja Han i jej FFWPU, która jedynie 
potrafi utrwalać przestarzałą tradycję religijną, niezgodną z wolą 
Mistrza Moona. 

Kościół Sanktuarium natomiast podaje fakt, że Wielebny 
Moon wyznaczył mianowicie Hyung Jin “Seana” na swojego 

                                                            
38 Podczas ceremonii 27 marca 1990 r. Mistrz Moon ogłosił swoją żonę dru-
gim założycielem Kościoła. 
39 Zob. R. E. van Voorst, Anthology of World Scriptures, Boston 2015, s. 385. 
40 Dobrze wykształcony i doświadczony pełnieniem różnych funkcji w Ko-
ściele “Preston” ma dobrą renomę wśród swoich wielbicieli mimo swoich 
otwarcie anty-teologicznych i anty-instytucjonalnych poglądów; 
M. L. Mickler, The Post-Sun Myung Moon Unification Church, [w:] Revisio-
nism and Diversification in New Religious Movements, red. E. Barker, London, 
Nowy York 2016, s. 48. 
41 Jak zaznacza G. D. Chryssides, należy pamiętać, że mesjańska funkcja 
w Kościele Zjednoczeniowym już została wypełniona przez Sun Myung 
Moona, a więc żaden z następców zmarłego guru nie może pretendować na 
rolę kolejnego Mesjasza. Zob. G. D. Chryssides, Unrecognized charisma?..., 
s. 202. 
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spadkobiercę i następcę, co zresztą jest prawdą, ponadto trzy-
krotnie koronował “Seana” wraz z jego małżonką, ogłaszając 
obydwu właściwymi pretendentami na tron Prawdziwych Ro-
dziców. Wszyscy pozostali, wedle grupy Sanktuarium, są here-
tykami i niszczycielami. Swoją matkę Hak Ja Han “Sean” okre-
śla mianem Dziwki Babilońskiej, która przez uzurpację autory-
tetu zmarłego guru prowadzi Kościół do piekła. Lidera 
GPF/UCI i zarazem swojego brata Kook Jin “Justin”, wspiera-
jący Sanktuarium, śmiało nazywa szatanem i upadłym anio-
łem42. 

Tematem, wywołującym nie mniej zacięte spory, jest py-
tanie członkostwa w nowo powstałych grupach, bowiem ściśle 
wiąże się z tym kwestia finansowa oraz majątkowa tychże 
grup43. Niewątpliwą rzeczą jest to, że grupa Hak Ja Han jest 
pod względem liczebności zwolenników największą wśród 
trzech wymienionych wspólnot. Zasięg geograficzny FFWPU 
obejmuje wiele państw, a jej kościoły, fundacje, biznes-struk-
tury lub uniwersytety są obecne niemal na całym świecie oprócz 
poszczególnych krajów muzułmańskich44. Hak Ja Han potrafi 
zebrać 25-tysięczną arenę adherentów w Cheong Pyeong kilka-
krotnie 

                                                            
42 J. Kim, Destruction of the Divine History of the Unification Movement, [The 
2017 International Conference Holy Lands and Sacred Histories in New Re-
ligious Movements], 2 July-6 July 2017 Van Leer Jerusalem Institute, s. 16. 
43 S. M. Lewis, dz. cyt., s. 50. 
44 Jeszcze na początku XXI w. organizacja Moona miała problem w krajach 
strefy Schengen, lecz później konflikt ustał. Zob. A. van Eck Duymaer van 
Twist, Perfect Children: Growing Up on the Religious Fringe, Oxford - Nowy 
York 2015, s. 23-24. 
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Moona, a więc żaden z następców zmarłego guru nie może pretendować na 
rolę kolejnego Mesjasza. Zob. G. D. Chryssides, Unrecognized charisma?..., 
s. 202. 
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spadkobiercę i następcę, co zresztą jest prawdą, ponadto trzy-
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42 J. Kim, Destruction of the Divine History of the Unification Movement, [The 
2017 International Conference Holy Lands and Sacred Histories in New Re-
ligious Movements], 2 July-6 July 2017 Van Leer Jerusalem Institute, s. 16. 
43 S. M. Lewis, dz. cyt., s. 50. 
44 Jeszcze na początku XXI w. organizacja Moona miała problem w krajach 
strefy Schengen, lecz później konflikt ustał. Zob. A. van Eck Duymaer van 
Twist, Perfect Children: Growing Up on the Religious Fringe, Oxford - Nowy 
York 2015, s. 23-24. 
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w ciągu roku45. Korporacja wdowy po Moonie obejmuje szpi-
tale, uniwersytet, seminaria, szereg przedsiębiorstw, w tym New 
York Hotel oraz gazetę Washington Times, które odnoszą spek-
takularne sukcesy. Częścią struktury FFWPU jest Federacja na 
rzecz Światowego Pokoju z przedstawicielstwami w ponad 100 
krajach. Ten globalny sojusz religijnych, politycznych, akade-
mickich i społecznych liderów został założony jeszcze za życia 
Moona w 2005 r., a jego celem przewodnim jest promowanie 
pokoju na świecie, gdzie ludzie mogą żyć w „harmonii, współ-
pracy i współ-dobrobycie”46. 

Grupa Hyun Jin “Prestona” ma w posiadaniu znaczące ak-
tywa, szacowane na około $2 miliardy lub nawet więcej, co po-
zwala GPF organizować międzynarodowe konferencje na bar-
dzo wysokim poziomie, uczestnikami których mogą być nawet 
do kilkuset członków. Znanym wydarzeniem finansowanym 
z budżetu GPF stały Światowe Festiwale Pokoju: wielkie trzy-
dniowe wydarzenia z udziałem VIP-ów oraz miejscowych dy-
gnitarzy47. Strona internetowa utrzymuje informację, że GPF/ 
UCI prowadzi swoją działalność w 21 krajach48. Na tejże stronie 
definiuje się natura struktury: niesekciarska, bezstronna organi-
zacja non-profit promująca innowacje, oparte na wartościach 
budowania pokoju wypływającego z wizji Jednej Rodziny pod 
                                                            
45 Stronnicy GPF utrzymują, że Cheong Pyeong nie jest potrzebny, stanowiąc 
jedynie przykład skorumpowanego osiedla notabli religijnych. Podobną po-
zycję podzielają przedstawiciele SC, dodając, iż była stolica Kościoła Zjedno-
czeniowego stała obecnie centrum idolatrii oraz kultu pogańskiej bogini. 
46 International Educational Foundation, Creating a World of Peace: The 
Thought and Works of Sun Myung Moon. Vol. 1: The Life and Teachings of 
Reverend Sun Myung Moon, Nowy York 2005, s. 23. 
47 G. Nicholls, The Kalki Avatar – Tears for Nepal, Raleigh 2017, s. 234. 
48 The Global Peace Foundation, Where We Work, [online] https://www.glob 
alpeace.org/where [dostęp 06.06.2018r.]. 
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Bogiem. Tym niemniej zasoby ludzkie GPF pozostają stosun-
kowo nieliczne. 

Najmniej liczebną49, aczkolwiek najbardziej aktywną 
grupą, jest Kościół Sanktuarium: mała część członków jest bez-
pośrednio zatrudniona przez Kościół, reszta pełni raczej posługę 
wolontariatu. Źródłem finansowania grupy Hyung Jin “Seana” 
jest biznes broni palnej pod postacią firmy jego brata Kook Jin 
“Justina” Kahr Arms50, zapewniający Kościołowi Sanktuarium 
utrzymanie poprzez charytatywną fundację nazwaną imieniem 
zmarłego syna Moona Young Jina “Philipa” (1978-1999). 

28 lutego 2018 r. wspólnota wiernych SC przeprowadziła 
swoją własną ceremonię błogosławieństwa. W zaproszeniu na-
desłanym młodożeńcom była zawarta informacja z prośbą sta-
wienia się na uroczystości w strojach narodu Cheon Il Guk – 
„narodu kosmicznego pokoju i jedności”51. Cheon Il Guk jest 
uniwersalną grupą jednostek, „dążących do zbudowania świata 
opartego na zasadach Prawdziwej Miłości i Prawdziwej 
Służby”52. Oprócz tradycyjnych dla weselnego przyjęcia mooni-
stów koron, młodzi byli proszeni o wzięcie ze sobą pręta z żelaza, 
czym z rozkazu Drugiego Króla (Hyung Jin “Seana”) miał być 
półautomatyczny karabin AR-15 lub jego odpowiednik. To 

                                                            
49 Stanem na czerwiec 2018 r. profil Kościoła Sanktuarium na Facebooku miał 
niecałe 3500 obserwatorów. 
50 Zob. J. Strickland, Handbook of Handguns, Raleigh 2014, s. 114 
51 Cheon Il Guk – Idealne Niebiańskie Królestwo Wiecznego Pokoju, dzień 
rozpoczęcia którego był wyznaczony przez „Prawdziwych Rodziców” na 13 
stycznia 2013 r. Każdy obywatel Cheon Il Guk za swoją misję honorową ma 
do wykonania wyznaczone przez Moona siedem obowiązków. Zob. 
W. P. Selig, God’s Holy War to Rescue the Messiah, Raleigh 2013, s. 204-207. 
52 Zob. L. Pokorny, ‘Nusiel unbound’…, s. 96. 
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miało reprezentować intencję obrony własnej rodziny, a zara-
zem społeczności i narodu Cheon Il Guk. Pary którym nie 
udało się zakupić ów „pręt z żelaza” chociażby z powodów za-
kazujących zakupu takiej broni, zostały poproszone o zakup cer-
tyfikatu podarunkowego o wartości $700 z magazynu broni na 
dowód zamiaru kupna takiego „pręta” w przyszłości53. 

Członkowie Kościoła Hyung Jin “Seana” zwykle spotykają 
się w małych salach w celu oglądania adresowanych do nich wia-
domości wysyłanych przez guru. Wiernymi Kościoła Sanktua-
rium są przeważnie byli członkowie Kościoła Zjednoczenio-
wego, pracownicy fabryki pistoletów Kahr Arms, stanowiące ok. 
90% ogólnej rzeszy zatrudnionych tam osób i wierni, które nie-
dawno przenieśli się do siedziby grupy w mieście Newfoun-
dland. 

Założenia doktrynalno-teologiczne poszczególnych grup 

Styl zarządzania obecnej przywódczyni Kościoła Zjedno-
czeniowego nieco się różni od stylu jej zmarłego męża: w 2012 
r. Hak Ja Han dokonała kilku istotnych reform w zakresie dok-
tryny wspólnoty, na czele której stała. Krótko po śmierci Wie-
lebnego Moona Hak Ja Han wezwała swoich członków zwracać 
się do Boga nie jako do Ojca, lecz jako do Rodzica54. To nie 
było jedyne feministyczne posunięcie szefowej FFWPU55: tak, 

                                                            
53 Zob. J. Carter, 9 Things You Should Know About the Unification Church, 
[online] https://www.thegospelcoalition.org/article/9-things-know-unificat 
ion-church/ [dostęp 27.05.2018r.]. 
54 Od stycznia 2013 r., po konferencji zwołanej Hak Ja Han w koreańskim 
Gapyeong, w praktyce modlitewnej FFWPU pojawia się określenie Boga jako 
Niebiańskiego Rodzica. 
55 Gwoli sprawiedliwości należy wspomnieć, że jeszcze 10 kwietnia 1992 r. 
Sun Myung Moon podczas ceremonii na stadionie w Seulu ogłosił początek 
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nowym międzynarodowym prezydentem organizacji stała córka 
pani Moon Sun Jin “Tiffany” (ur. 1976) – pierwsza kobieta na 
tym stanowisku56. 

Pani Moon zaczęła często powracać do idei Jednorodzonej 
Córki (ang. Only Begotten Daughter)57 – terminu, wprowadzo-
nego przez Moona na określenie panny młodej Mesjasza58. Ta-
kie posunięcie odnośnie do tytułu Hak Ja Han, niech sobie czy-
sto formalnie, było czymś nowym, gdyż w ten oto sposób został 
podkreślony rodowód Matki ludzkości oraz pojawiła się suge-
stia, że ona ponoć urodziła się bez grzechu pierworodnego, co 
było zasygnalizowane przez Wielebnego Moona, jednak nie zo-
stało bezpośrednio powiedziane59. Ostatni fakt pozwala na róż-
nego rodzaju insynuacje w gronie nieprzychylnym środowisku 
FFWPU, aż do posunięcia się do twierdzenia, iż miejsce Praw-
dziwej Matki jest obecnie wolne60. 

                                                            
Ery Kobiet, co miało być wynikiem duchowej ewolucji małżonki Moona, 
a więc zachowania Hak Ja Han poniekąd wpisują się w tak pojętą nową ideo-
logię; Por. L. Pokorny, A Feminising Revolution: The Unification Movement 
and the ‘Age of Women’, Interdisciplinary Journal for Religion and Transfor-
mation 2017, vol. 3, nr 2, s. 222; W 1960 r. tuż po ślubie z Hak Ja Han 
Moon nauczał, że ma upłynąć siedem lat, zanim pani Moon osiągnie dosko-
nałość; G. D. Chryssides, The Advent of Sun Myung Moon, London 1991, 
s. 146. 
56 L. Pokorny, A Feminising Revolution…, s. 225. 
57 Hak Ja Han, Jesus, should have met God’s only begotten daughter [wystąpienie 
podczas bożonarodzeniowego przyjęcia w Las Vegas, 20 grudnia 2014]. 
58 Zob. F. Famularo, Words Matter: Linguistic, Historical and Theological Issues 
with the Term “Begotten”, Journal of Unification Studies 2017, vol. 18, s. 121-
138. 
59 Por. Th. Shimmyo, Were True Parents Born with Original Sin? How to Deal 
with Their Words on This Matter, Journal of Unification Studies 2017, vol. 
18, s. 109-120. 
60 The Misdeeds of Hak Ja Han, Newfoundland 2017, s. 1. 



Sergiusz Anoszko 

52 

miało reprezentować intencję obrony własnej rodziny, a zara-
zem społeczności i narodu Cheon Il Guk. Pary którym nie 
udało się zakupić ów „pręt z żelaza” chociażby z powodów za-
kazujących zakupu takiej broni, zostały poproszone o zakup cer-
tyfikatu podarunkowego o wartości $700 z magazynu broni na 
dowód zamiaru kupna takiego „pręta” w przyszłości53. 

Członkowie Kościoła Hyung Jin “Seana” zwykle spotykają 
się w małych salach w celu oglądania adresowanych do nich wia-
domości wysyłanych przez guru. Wiernymi Kościoła Sanktua-
rium są przeważnie byli członkowie Kościoła Zjednoczenio-
wego, pracownicy fabryki pistoletów Kahr Arms, stanowiące ok. 
90% ogólnej rzeszy zatrudnionych tam osób i wierni, które nie-
dawno przenieśli się do siedziby grupy w mieście Newfoun-
dland. 

Założenia doktrynalno-teologiczne poszczególnych grup 

Styl zarządzania obecnej przywódczyni Kościoła Zjedno-
czeniowego nieco się różni od stylu jej zmarłego męża: w 2012 
r. Hak Ja Han dokonała kilku istotnych reform w zakresie dok-
tryny wspólnoty, na czele której stała. Krótko po śmierci Wie-
lebnego Moona Hak Ja Han wezwała swoich członków zwracać 
się do Boga nie jako do Ojca, lecz jako do Rodzica54. To nie 
było jedyne feministyczne posunięcie szefowej FFWPU55: tak, 

                                                            
53 Zob. J. Carter, 9 Things You Should Know About the Unification Church, 
[online] https://www.thegospelcoalition.org/article/9-things-know-unificat 
ion-church/ [dostęp 27.05.2018r.]. 
54 Od stycznia 2013 r., po konferencji zwołanej Hak Ja Han w koreańskim 
Gapyeong, w praktyce modlitewnej FFWPU pojawia się określenie Boga jako 
Niebiańskiego Rodzica. 
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with the Term “Begotten”, Journal of Unification Studies 2017, vol. 18, s. 121-
138. 
59 Por. Th. Shimmyo, Were True Parents Born with Original Sin? How to Deal 
with Their Words on This Matter, Journal of Unification Studies 2017, vol. 
18, s. 109-120. 
60 The Misdeeds of Hak Ja Han, Newfoundland 2017, s. 1. 
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Hak Ja Han opublikowała nowe wydanie kompendium 
tekstów Sun Myung Moona wraz z dwiema innymi kolekcjami 
jego dzieł, co również stało punktem zapalnym. Ponadto w lu-
tym 2014 r. została proklamowana tzw. Konstytucja Cheon Il 
Guk, gdzie jest podejmowana próba opisania procesu sukcesji 
po odejściu pani Moon: następcę ma wyznaczyć 13-osobowa 
Najwyższa Rada, złożona ze starszych wspólnoty, w tym z córek 
pani Moon61. W ten oto sposób Hak Ja Han postanowiła umo-
cować swój własny status jako lidera społeczności wyznawców 
oraz jednocześnie przygotować dynastyczne przekazanie władzy 
po swojej śmierci. Te oraz inne zmiany, wprowadzone przez 
Hak Ja Han, korzeniami tkwią także w innej koncepcji, prokla-
mowanej wcześniej przez samego Moona: wedle guru, 22 lutego 
2013 r. – Dzień Założenia, kończący boską misję Sun Myung 
Moona i trwającą 78 lat epifanię – miała się rozpocząć nowa 
epoka w historii Kościoła Zjednoczeniowego. Jako że sam zało-
życiel NRR zmarł pięć miesięcy przed tą datą, ster władzy przy-
jęła jego małżonka62. Tegoż dnia odbyła się ceremonia korona-
cji Hak Ja Han: ów akt przypieczętował najwyższą i nieomylną 
władzę „Prawdziwej Matki”, która odtąd ma bezwarunkową 
moc kontrolowania rozwoju Bożej „opatrzności”63. 

Nie mniej ważnym w podzielonych wspólnotach pozostaje 
kwestia sakramentów. Tak, FFWPU nie tylko nie zachowała, 
ale nawet poszerzyła praktykę, która najbardziej była kojarzona 
z Kościołem Zjednoczeniowym za życia Wielebnego Moona – 

                                                            
61 L. Pokorny, Millenarian Retrospects and Prospects: The Post-Mun Unification 
Movement in Austria, [w:] Religion in Austria 2, red. H. G. Hödl, L. Pokorny, 
Wiedeń 2014, s. 140-142. 
62 L. Pokorny, A Feminising Revolution…, s. 223-224. 
63 Tenże, ‘The Millenarian Dream Continued’…, s. 141. 
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błogosławieństwa małżeństw. Aczkolwiek, pani Moon, zgodnie 
ze wspomnianą już wcześniej Konstytucją Cheon Il Guk, wpro-
wadziła także nowe tradycje sakramentalne pod nazwą Dzień 
ufundowania Świętego Wina (ang. Foundation Day Holy 
Wine)64 oraz Rzeczy Święte Cheon Il Guk (ang. Cheon Il Guk 
Holy Items)65. 

Trudno mówić o wyrazistym stanowisku doktrynalnym 
organizacji GPF/UCI, ponieważ publicznie deklarowana jest a-
religijność, natomiast prywatnie członkowie grupy Hyun Jin 
“Prestona” wyraźnie odróżniają się swoim światopoglądem od 
wyznawców „Prawdziwej Matki”, czyj feministyczny rewizjo-
nizm jest mocno poddawany krytyce ze strony władz GPF. 
Co więcej, już od 2008 r. Hyun Jin postawił na post-religijną 
linię rozwoju Ruchu zjednoczeniowego66. Podobnie sytuacja 
wygląda w sprawie teologii sakramentalnej, która jest w GPF/ 

                                                            
64 Zanim para młodych przystąpi do błogosławieństwa, ma wypić sakramen-
talne „święte wino” (czasem zastępowane sokiem z winogron) w celu oczysz-
czenia ich rodowodu. Oprócz tego państwo młodzi są zraszani „wodą świę-
coną”, recytują przysięgę ślubną oraz wymieniają się pierścionkami. D. F. 
Seidel, E. M. Seidel, Beloveds, Forever Together: Letters of Eternal Love: Letters 
of Eternal Love, Raleigh 2017, s. 10. 
65 Cheon Il Guk reprezentuje prawdziwe serce i naturę Boga. Gdy zacznie się 
faktyczny czas Cheon Il Guk, świat duchowy i ziemski zostaną połączone oraz 
doprowadzone do jedności, a wszystkie rzeczy będą podlegały pod Stowarzy-
szenie na rzecz Zjednoczenia Ducha i światów fizycznych, które zostaną po 
raz pierwszy ustanowione na tej ziemi. W. P. Selig, True Family and the 
Seonghwa Tradition: For members of the Family Federation for World Peace and 
Unification, Raleigh 2013, s. 220. 
66 Takie poglądy syna nie były wówczas zaakceptowane przez ojca, co stało 
jedną z przyczyn wyznaczenia na następcę nie starszego “Prestona”, lecz młod-
szego “Seana”. Wynikiem waśni był pierwszy rozłam w Kościele Zjednocze-
niowym; w 2012 r. “Preston”, czując się pokrzywdzonym, nawet nie pojawił 
się na pochówku ojca; S. M. Lewis, dz. cyt., s. 49. 
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Hak Ja Han opublikowała nowe wydanie kompendium 
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UCI bagatelizowana, a działalność struktury koncentruje się za-
sadniczo na tematyce ekumenicznej. Jeszcze do niedawna wła-
dzy GPF zezwalały swoim adherentom uczestniczyć w błogosła-
wieństwach FFWPU, nie wiadomo jednak czy ta praktyka nie 
ustanie w przyszłości. 

Gwoli sprawiedliwości, należy jednak wspomnieć o tym, 
że społeczność wiernych “Prestona” kontynuuje praktykę głów-
nych rytuałów i sakramentów ustanowionych przez Mistrza 
Moona, w tym codzienne studiowanie zbioru pism, ceremonii 
błogosławieństw67 i obchodów czterech głównych świąt: Praw-
dziwego Dnia Boga (w FFWPU nazywanym Dniem Niebiań-
skiego Rodzica), Prawdziwego Dnia Rodzicielskiego, Prawdzi-
wego Dnia Dziecka i Prawdziwego Dnia Wszystkich Rzeczy (tj. 
Stworzenia). Została zachowana także ceremonia pogrzebowa, 
ceremonie narodzin i dzieciństwa, rytualne używanie świec 
i użycie „świętej soli” do oczyszczenia68. Takie zachowanie 
można nazwać postawą duchowości pogranicza: wierzenia 
i emocji członków GPF są skierowane wobec różnie pojmowa-
nego sacrum, zarazem będąc postawą życiową ludzi bez odnie-
sienia do jakiegokolwiek znanego systemu religijnego69. 

Młodszy syn Moona w odróżnieniu od swojego brata po-
szedł w przeciwnym kierunku: Kościół Sanktuarium dzisiaj jest 

                                                            
67 Ceremonie błogosławieństw małżeńskich obecnie są otwarte dla szerokiej 
publiczności i nie są zarezerwowane wyłącznie dla członków wspólnoty, jak to 
było kiedyś. M. L. Mickler, The Post-Sun Myung…, s. 48. 
68 M. Introvigne, Family Peace Association, [online] https://wrldrels.org/2017/ 
04/19/family-peace-association/ [dostęp 08.06.2018r.]. 
69 Por. K. Susabowska, Duchowość pogranicza między Kościołem a sektą, czyli 
o próbie klasyfikacji zjawiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: 
Organizacja i Zarządzanie 2013, z. 65, s. 407. 
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czymś w rodzaju fundamentalistycznego skrzydła byłego Ko-
ścioła Zjednoczeniowego, jak to określił D. Fefferman70. Co 
niedzielę w kaplicy na 300 osób odbywają się regularne modli-
twy, przypominające nieco nieoficjalne nabożeństwa i zwykle 
obejmują długie kazania przywódcy SC. 1 stycznia 2017 r. obok 
istniejącej kaplicy był poświęcony tzw. Niebiański Pałac. Za-
chowano sakrament błogosławieństwa, ale są pewne unowocze-
śnienia: od młodych teraz nie wymaga się osobistej obecności 
w kaplicy, wystarczy uprzednio zakupić „Zestaw do błogosła-
wieństwa” i wziąć udział w tejże ceremonii za pośrednictwem 
łącza internetowego71. 

Kościół Sanktuarium akceptuje tradycyjną teologię Ruchu 
zjednoczeniowego, jaka jest przedstawiona w kluczowych tek-
stach Moona. W swoich kazaniach Hyung Jin często odnosi się 
do Biblii, chociaż nie jest to podejście właściwe wielu nowym 
ruchom religijnym z ich dosłownym traktowaniem Pisma Świę-
tego. W przemówieniach “Seana” niejednokroć pojawiają się te-
maty Bożego gniewu, piekła, kwestie z Księgi Objawienia jako 
tła aktualnych wydarzeń. „Jeśli wyeliminujemy aspekt religijny 
z naszego ruchu, czy będziemy czymś się różnić od ruchu spo-
łecznego?”, pyta retorycznie Hyung Jin swoich zwolenników72. 

“Sean” wykorzystuje Biblię także dla krytyki feministycz-
nych posunięć swojej matki z FFWPU, cytuje Ef 5 o posłuszeń-
stwie kobiet wobec swoich mężów, akcentując uwagę na tym, iż 
tylko Wielebny Moon był Mesjaszem, nie zaś jego żona. Ze 

                                                            
70 D. Fefferman, Schism in the Unification Church [wystąpienie na konferencji 
CESNUR na Uniwersytecie Daejin w Korei, 5-10 lipca 2016]. 
71 G. Chryssides, Sanctuary Church, [online] https://wrldrels.org/2017/08/ 
03/sanctuary-church/ [dostęp 08.06.2018r.]. 
72 M. L. Mickler, The Post-Sun Myung…, s. 53. 
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śmiercią Moona, kontynuuje “Sean”, jego matka nie stała mo-
narchini, lecz ma pełnić jedynie rolę wodza, gdyż prawdziwym 
prawowitym władcą Kościoła jest on, a nie Hak Ja Han. Hyung 
Jin posunął się nawet do tego, że zaczął twierdzić o nieważności 
sakramentów w FFWPU, bowiem grupa Hak Ja Han należy do 
szatana, a jej członkowie potrzebują ponownego błogosławień-
stwa w Kościele Sanktuarium, bowiem tylko Hyung Jin “Sean” 
zachowuje czystość krwi co do pochodzenia73. Zewsząd były 
usunięte wszelkie podobizny Hak Ja Han, często pojawiające się 
obok Moona w starszych drukach i publikacjach organizacji. 

Filarem, który poniekąd można uznać za jednoczący 
wszystkie trzy zwaśnione grupy, jest kanon Pisma świętego. We 
wszystkich grupach są uznawane tzw. „Osiem Wielkich Trakta-
tów” Moona74, ale są rozbieżności i na tej płaszczyźnie. 

                                                            
73 Osoby, porzucające szeregi WWFPU i wchodzące do grona wiernych Ko-
ścioła Sanktuarium, często piszą oświadczenia ze słowami uznania Moona za 
prawdziwego Mesjasza, a Hyung Jin “Seana” za jego jedynego prawowitego 
następcę. Por. The Misdeeds of Hak Ja Han … , s. 5-7. Pary, utrzymujące 
stosunki seksualne poza “prawdziwym małżeństwem”, są uznawane za winne 
nierządu, a każde narodzone dziecko jest uznawane za narodzone poza ślu-
bem. Dlatego 21 kwietnia 2015 r. oraz 19 sierpnia 2016 r. SC przeprowadził 
ceremonie „świętego błogosławieństwa małżeństw za powrót do autorytetu 
Prawdziwego Ojca”. Na oddzielną krytykę, w mniemaniu adherentów SC, 
zasługuje praktyka grawerowania na obrączkach zaręczynowych wyłącznie 
imienia Hak Ja Han, gdyż wcześniej tam były imiona obojga „Prawdziwych 
Rodziców”. 
74 Na te teksty składają się obserwacje Mistrza Moona odnośnie do problema-
tyki pokoju. Do kanonu tychże ksiąg należą Boska Zasada (Divine Principle), 
Myśl Zjednoczeniowa (Unification Thought) oraz Zwycięstwo nad teorią ko-
munizmu (Victory over Communism Theory); Th. Ward, C. Perrottet, Unifi-
cation Perspectives on Peace and Conflict Transformation, Raleigh 2013, s. 3, 
246. 
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FFWPU wyodrębnia trzy tzw. pisma podstawowe (ang. 
core scriptures), każde z których stanowi kompendium fragmen-
tów wypowiedzi Moona i jego małżonki. „Boska Zasada”, bę-
dąca podstawą doktrynalną Kościoła Zjednoczeniowego za ży-
cia Moona, dzisiaj w FFWPU już nie jest uważana za pismo 
o charakterze wyjątkowym. Natomiast nowa wersja pisma o na-
zwie Cheon Seong Gyeong75 rzeczywiście przynależy do zbioru 
„Ośmiu Wielkich traktatów” z taką tylko różnicą, iż nową re-
dakcję Cheon Seong Gyeong nie akceptują ani GPF/UCI, ani SC. 

GPF akceptuje „Osiem Wielkich Traktatów” ze szczegól-
nym uwzględnieniem „Listów Pokoju” (ang. Peace Messages), co 
z racji istoty grupy Hyun Jin “Prestona” akurat nie powinno 
dziwić. „Listy” pojawiły się w posłudze Mistrza Moona dosyć 
późno i były skierowane głównie do grona osób niebędących 
członkami Kościoła. 

SC przyjmuje ośmioraki kanon ksiąg świętych, lecz nie 
uznaje wyodrębnienia trzech szczególnych pism podstawowych, 
zwłaszcza w tej ich części gdzie jest mowa o Jednorodzonej 
Córce, za którą uważa siebie Hak Ja Han. Kościół Sanktuarium 
twierdzi, że pani Moon zmieniła lub usunęła fragmenty tekstu 
w wersji używanej przez jej własnych wyznawców. Ponadto wy-
znawcy grupy Hyung Jin “Seana” darzą wielkim szacunkiem Bi-
blię. 

Zagadnienia prawno-ideologiczne 

Każda z wymienionych grup ma swoją politykę ideolo-
giczną. FFWPU propaguje ideę pod nazwą Head-Wing, będącą 
                                                            
75 Nazwę Cheon Seong Gyeong metaforycznie można przetłumaczyć jako ‘droga 
dwojga ludzi ku świętości’. Por., Cheon Seong Gyeong: Selections from the 
Speeches of True Parents, Seul 2006, s. 3-4. 
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śmiercią Moona, kontynuuje “Sean”, jego matka nie stała mo-
narchini, lecz ma pełnić jedynie rolę wodza, gdyż prawdziwym 
prawowitym władcą Kościoła jest on, a nie Hak Ja Han. Hyung 
Jin posunął się nawet do tego, że zaczął twierdzić o nieważności 
sakramentów w FFWPU, bowiem grupa Hak Ja Han należy do 
szatana, a jej członkowie potrzebują ponownego błogosławień-
stwa w Kościele Sanktuarium, bowiem tylko Hyung Jin “Sean” 
zachowuje czystość krwi co do pochodzenia73. Zewsząd były 
usunięte wszelkie podobizny Hak Ja Han, często pojawiające się 
obok Moona w starszych drukach i publikacjach organizacji. 

Filarem, który poniekąd można uznać za jednoczący 
wszystkie trzy zwaśnione grupy, jest kanon Pisma świętego. We 
wszystkich grupach są uznawane tzw. „Osiem Wielkich Trakta-
tów” Moona74, ale są rozbieżności i na tej płaszczyźnie. 

                                                            
73 Osoby, porzucające szeregi WWFPU i wchodzące do grona wiernych Ko-
ścioła Sanktuarium, często piszą oświadczenia ze słowami uznania Moona za 
prawdziwego Mesjasza, a Hyung Jin “Seana” za jego jedynego prawowitego 
następcę. Por. The Misdeeds of Hak Ja Han … , s. 5-7. Pary, utrzymujące 
stosunki seksualne poza “prawdziwym małżeństwem”, są uznawane za winne 
nierządu, a każde narodzone dziecko jest uznawane za narodzone poza ślu-
bem. Dlatego 21 kwietnia 2015 r. oraz 19 sierpnia 2016 r. SC przeprowadził 
ceremonie „świętego błogosławieństwa małżeństw za powrót do autorytetu 
Prawdziwego Ojca”. Na oddzielną krytykę, w mniemaniu adherentów SC, 
zasługuje praktyka grawerowania na obrączkach zaręczynowych wyłącznie 
imienia Hak Ja Han, gdyż wcześniej tam były imiona obojga „Prawdziwych 
Rodziców”. 
74 Na te teksty składają się obserwacje Mistrza Moona odnośnie do problema-
tyki pokoju. Do kanonu tychże ksiąg należą Boska Zasada (Divine Principle), 
Myśl Zjednoczeniowa (Unification Thought) oraz Zwycięstwo nad teorią ko-
munizmu (Victory over Communism Theory); Th. Ward, C. Perrottet, Unifi-
cation Perspectives on Peace and Conflict Transformation, Raleigh 2013, s. 3, 
246. 
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Fot. 7 Logo FFWPU (źródło: Unification Logos/tparents.org Li-
brary). 

 

w wyraźnej opozycji wobec komunizmu i polegającą na 
budowaniu porozumienia pomiędzy narodami byłych 
zwaśnionych ze sobą nacji76. Wśród zwolenników Hak Ja Han 
nadal żyją przekonania o wartościach rodzinnych z pro-
mowaniem heteroseksualnego małżeństwa z błogosławieństwa 
Boga, co jest uznawane za fundament zdrowego społe-
czeństwa77. Każda rodzina jest postrzegana jako odzwiercie-

                                                            
76 Idea owa też bywa nazywana mianem Godism (boskość), sugerując, iż ta 
koncepcja za jądro ma Bożą prawdę i miłość, natomiast termin Head-Wing 
ukazuje brak przynależności ani do prawego, ani do lewego skrzydła myśli 
ideologicznej, lecz raczej obejmuje oba nurty; S. H. Lee, New Essentials 
of Unification Thought: Head-Wing Thought, Raleigh 2014, s. x. 
77 Ten postulat zachował się niezmiennie od czasów Moona: żadnej wolnej 
miłości lub homoseksualizmu. Р. Бартоломью, Церковь Объединения, 
[w:] Религии за 30 секунд: 50 самых глубокомысленных воззрений, 
каждое из которых объясняется всего за полминуты, red. Р. Ре 
Мэннинг, Moskwa 2014, s. 142. 
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dlenie prawdziwej miłości Boga, jest uważana za budulec 
a zarazem miniaturę Królestwa Nieba na ziemi78. Konstytucja 
Cheon Il Guk ma ambiwalentny charakter: z tekstu nie da się 
wyciągnąć precyzyjnej odpowiedzi na pytanie „Czy to ma być 
wskazówka do zarządzania Kościołem, czy w ogóle państwem?” 

GPF pod hasłem „Jedna Rodzina pod Bogiem” prowadzi 
rozmaite konferencje pokojowe, jak również lansuje inicjatywę 
na rzecz jedności państwa na Półwyspie Koreańskim79. Zespół 
Hyun Jin “Prestona” nie ma własnej skodyfikowanej i spisanej 
Konstytucji. W roku 2016 było proklamowane o powołaniu do 
życia Stowarzyszenia na rzecz Pokoju Rodzinnego, które, po 
myśli “Prestona”, miało być alternatywą wobec struktury 
FFWPU, będącej nie uniwersalnym etycznym spoiwem społe-
czeństw, lecz jedynie nowym wyznaniem religijnym, czego, jak 
twierdzi Hyun Jin, Wielebny Moon nigdy nie chciał80. FPA po-
strzega Boga jako ostateczne źródło szczęścia, wolności, pokoju 
i praw człowieka. Ludzie, jako odwieczne istoty duchowe, mogą 
same znaleźć sens i wartość poprzez życie moralne i cnotliwe 
poprzez dokonywanie moralnych wyborów i działań w harmo-
nii z uniwersalnymi zasadami i wartościami, które Bóg ustano-
wił na początku stworzenia. Dlatego śmiało można powiedzieć, 
iż struktura Hyun Jin “Prestona” jest bardziej wspólnotą wiary, 

                                                            
78 J. H. Pak, A. Wilson, True Family Values, Nowy York -  Belmont-sur-Lau-
sanne 2006, s. 375. 
79 Jedna z książek autorstwa “Prestona” nosi wymowny tytuł „Koreańskie ma-
rzenie: wizja zjednoczonej Korei”. H. J. P. Moon, Korean Dream: A Vision for 
a Unified Korea, Bloomington 2016; Książka ta, przez Koreańską Komisję ds. 
Druku i Kultury nawet była nazwana Książką Roku. 
80 M. Introvigne, Family Peace Association, [online] https://wrldrels.org/2017/ 
04/19/family-peace-association/ [dostęp 08.06.2018r.]. 
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78 J. H. Pak, A. Wilson, True Family Values, Nowy York -  Belmont-sur-Lau-
sanne 2006, s. 375. 
79 Jedna z książek autorstwa “Prestona” nosi wymowny tytuł „Koreańskie ma-
rzenie: wizja zjednoczonej Korei”. H. J. P. Moon, Korean Dream: A Vision for 
a Unified Korea, Bloomington 2016; Książka ta, przez Koreańską Komisję ds. 
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80 M. Introvigne, Family Peace Association, [online] https://wrldrels.org/2017/ 
04/19/family-peace-association/ [dostęp 08.06.2018r.]. 
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aniżeli kościołem, chociaż wyznawcy GPF/UCI oraz FPA po-
dzielają pewne poglądy na mesjanistyczną rolę Sun Myung 
Moona. 

Podłoże ideologiczne Kościoła Sanktuarium można okre-
ślić jako rodzaj libertarianizmu, poglądy którego są głoszone za 
pośrednictwem stowarzyszonej fundacji Kook Jin “Justina” 
„Wolne Społeczeństwo”. Stąd pochodzi idea posiadania broni 
jako gwarancji zabezpieczenia wolności. Dokumentem progra-
mowym SC, proklamowanym w październiku 2015 r., jest tzw. 
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Cheon Il Guk, zawierająca 
Kartę praw, wziętą bezpośrednio z Konstytucji USA81. Cieka-
wym rozwiązaniem wydaje się być propozycja dziedziczenia 
władzy w Kościele Sanktuarium: Hyung Jin “Sean” proponuje 
coś w rodzaju monarchii: po jego śmierci berło rządów ma 
przejść do jego potomka płci męskiej. Istotną różnicą Konsty-
tucji SC w porównaniu z Konstytucją FFWPU jest to, że tę 
pierwszą nie wolno zmieniać, wtenczas jak tę drugą członkom 
Najwyższej Rady wolno poddać korekcie. 

Podobnie, jak FFWPU, SC sprzeciwia się stosunkom sek-
sualnym poza małżeństwem, homoseksualizmowi, zajmując 
prawicowe stanowisko polityczne (podobnie, jak to czynił Wie-
lebny Moon, częstokroć posługując się swoimi zasobami finan-
sowymi do lansowania potrzebnej mu agendy politycznej)82; 

                                                            
81 Jak i wiele innych rzeczy, związanych z życiem wspólnoty Kościoła Sank-
tuarium, ceremonię ogłoszenia tejże Konstytucji można obejrzeć 
w Internecie. Unification Sanctuary, Declaration of the Constitution of the 
United States of Cheon Il Guk - Oct. 11, 2015, Sanctuary Church Newfound-
land PA, https://vimeo.com/142068998 [dostęp 07.06.2018r.]. 
82 Ch. Seifert, Whoppers…, dz. cyt., s. 138. 
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w 2016 r. SC z entuzjazmem przyjął wiadomość o wyborze Do-
nalda Trumpa na prezydenta USA83. W lipcu 2018 r. wyznawcy 
SC gromadzą się na obozie rodzinnym pod hasłem „Kochaj 
Boga, kochaj swego bliźniego”84. 

Ciekawym wydaje się wyglądać zupełnie nowa dla mooni-
stów czynność, wprowadzona do kultu Kościoła “Seana”: w ry-
tualną praktykę SC została dodana droga monastyczna, wedle 
założeń której liderzy wspólnoty wraz ze swoim guru mają od-
dawać się porannym medytacjom zaczerpniętym z tradycji bud-
dyzmu (tzw. szczere oddanie, ang. sincere devotion). Inną po-
chodną inspirowaną buddyzmem stał siedmiodniowy festiwal 
Chung Bok na cześć narodzin „Prawdziwych Rodziców”, po-
przedzany obchodami narodzin samego Buddy85. 

Skłócone wspólnoty próbują dochodzić swoich racji także 
w sądach, toczących się m.in. w Korei i Japonii. Tak FFWPU 

                                                            
83 H. Robertson, Donald Trump and Hyung Jin Nim, [online] https:// 
www.tparents.org/Moon-Talks/HyungJinMoon-16/HyungJinMoon-1701 
10.pdf [dostęp 08.06.2018r.]. 
84 2018 Summer Camp Registration, [online] https://www.sanctuarian.org/ 
events/2018-summer-camp-registration [dostęp 08.06.2018r.]. 
85 M. L. Mickler, The Post-Sun Myung…, dz. cyt., s. 53. 



Sergiusz Anoszko 

62 

aniżeli kościołem, chociaż wyznawcy GPF/UCI oraz FPA po-
dzielają pewne poglądy na mesjanistyczną rolę Sun Myung 
Moona. 

Podłoże ideologiczne Kościoła Sanktuarium można okre-
ślić jako rodzaj libertarianizmu, poglądy którego są głoszone za 
pośrednictwem stowarzyszonej fundacji Kook Jin “Justina” 
„Wolne Społeczeństwo”. Stąd pochodzi idea posiadania broni 
jako gwarancji zabezpieczenia wolności. Dokumentem progra-
mowym SC, proklamowanym w październiku 2015 r., jest tzw. 
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Cheon Il Guk, zawierająca 
Kartę praw, wziętą bezpośrednio z Konstytucji USA81. Cieka-
wym rozwiązaniem wydaje się być propozycja dziedziczenia 
władzy w Kościele Sanktuarium: Hyung Jin “Sean” proponuje 
coś w rodzaju monarchii: po jego śmierci berło rządów ma 
przejść do jego potomka płci męskiej. Istotną różnicą Konsty-
tucji SC w porównaniu z Konstytucją FFWPU jest to, że tę 
pierwszą nie wolno zmieniać, wtenczas jak tę drugą członkom 
Najwyższej Rady wolno poddać korekcie. 

Podobnie, jak FFWPU, SC sprzeciwia się stosunkom sek-
sualnym poza małżeństwem, homoseksualizmowi, zajmując 
prawicowe stanowisko polityczne (podobnie, jak to czynił Wie-
lebny Moon, częstokroć posługując się swoimi zasobami finan-
sowymi do lansowania potrzebnej mu agendy politycznej)82; 

                                                            
81 Jak i wiele innych rzeczy, związanych z życiem wspólnoty Kościoła Sank-
tuarium, ceremonię ogłoszenia tejże Konstytucji można obejrzeć 
w Internecie. Unification Sanctuary, Declaration of the Constitution of the 
United States of Cheon Il Guk - Oct. 11, 2015, Sanctuary Church Newfound-
land PA, https://vimeo.com/142068998 [dostęp 07.06.2018r.]. 
82 Ch. Seifert, Whoppers…, dz. cyt., s. 138. 

Schizmy i podziały w nowych ruchach religijnych … 

63 

w 2016 r. SC z entuzjazmem przyjął wiadomość o wyborze Do-
nalda Trumpa na prezydenta USA83. W lipcu 2018 r. wyznawcy 
SC gromadzą się na obozie rodzinnym pod hasłem „Kochaj 
Boga, kochaj swego bliźniego”84. 

Ciekawym wydaje się wyglądać zupełnie nowa dla mooni-
stów czynność, wprowadzona do kultu Kościoła “Seana”: w ry-
tualną praktykę SC została dodana droga monastyczna, wedle 
założeń której liderzy wspólnoty wraz ze swoim guru mają od-
dawać się porannym medytacjom zaczerpniętym z tradycji bud-
dyzmu (tzw. szczere oddanie, ang. sincere devotion). Inną po-
chodną inspirowaną buddyzmem stał siedmiodniowy festiwal 
Chung Bok na cześć narodzin „Prawdziwych Rodziców”, po-
przedzany obchodami narodzin samego Buddy85. 

Skłócone wspólnoty próbują dochodzić swoich racji także 
w sądach, toczących się m.in. w Korei i Japonii. Tak FFWPU 

                                                            
83 H. Robertson, Donald Trump and Hyung Jin Nim, [online] https:// 
www.tparents.org/Moon-Talks/HyungJinMoon-16/HyungJinMoon-1701 
10.pdf [dostęp 08.06.2018r.]. 
84 2018 Summer Camp Registration, [online] https://www.sanctuarian.org/ 
events/2018-summer-camp-registration [dostęp 08.06.2018r.]. 
85 M. L. Mickler, The Post-Sun Myung…, dz. cyt., s. 53. 



Sergiusz Anoszko 

64 

procesuje się z GPF/UCI86, a także bierze udział w sporze o znak 
towarowy z Kościołem Sanktuarium87. 

Podsumowanie 

Wielu sympatyków niepodzielonego Kościoła Zjedno-
czeniowego byli rozczarowani schizmą, do której doszło w ob-
rębie ruchu, co więcej, w gronie jednej rodziny, noszącej kiedyś 
przydomek „Prawdziwej”. Rozłam podważył wiarę tych ludzi 
nie tylko w ideę Prawdziwej Rodziny, lecz także w głoszone 
w ciągu poprzednich dekad przez Wielebnego Moona postulaty 
o możliwości pokoju na świecie. Owszem, wspólnota na czele 
z Hak Ja Han pozostaje silna nie tylko wiarą, ale również hoj-
nym wsparciem miłośników „Prawdziwej Matki”, co pozwala 
wspólnocie wdowy po Wielebnym Moonie budować plany na 
przyszłość i szykować się do setnej rocznicy z dnia urodzin Sun 

                                                            
86 Spory prawne między FFWP i ruchem GPF w dużej mierze oscylują wokół 
UCI, który kontroluje aktywa szacowane na około $2 miliardy. FFWP prze-
grało kilka takich sporów w Korei i Ameryce Południowej. Jednak kluczowa 
sprawa pozostaje nierozstrzygnięta: w Stanach Zjednoczonych toczy się dys-
kurs, czy UCI prawnie posiada aktywa, czy musi zwrócić kontrolę zarządu do 
UC zgodnie z życzeniami założycieli (Moona i małżonki) oraz sponsorów 
(w dużej mierze członków Kościoła Zjednoczeniowego z Japonii); Zob. 
M. L. Mickler, Battle for the Americas, Journal of Unification Studies 2013, 
vol. 14, s. 71-106. 
87 SC używa symbolu „12 Gates”, jednocześnie będącego znakiem towarowym 
UC. UC twierdzi, że posługiwanie się tym znakiem przez SC stanowi naru-
szenie praw do znaków towarowych, wtenczas jak SC ujmuje, że ten symbol 
powiewa nad międzynarodową siedzibą Kościoła i nadal będzie używany do 
wydawania, na przykład, pierścieni błogosławieństwa, publikacji itd. Ten 
symbol jest podobny do japońskiego sztandaru ‘wschodzącego słońca’, gdzie 
w centrum logotypu okrąg reprezentuje Boga, emanujące ze środka promienie 
– 12 bram nieba, natomiast otaczające go strzałki symbolizują dawanie i bra-
nie; M. L. Mickler, The Unification Church: Outreach, Nowy York 1990, 
s. 80. 
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Myung Moona, która ma być obchodzona w 2020 r. Wtedy, 
wedle Hak Ja Han, ma nastąpić „ostatni akt odnowy opatrzno-
ści Bożej”88. Ponadto oprócz wspomnianych na początku 23 na-
cji strategicznych idee Zjednoczenia i Pokoju mają być rozpo-
wszechnione w kolejnych „20 pomocniczych nacjach opatrzno-
ściowych”89. 

Członkowie GPF mocno trzymają się swojego lidera – 
Hyun Jin “Prestona”; jeszcze mocniej wokół swojego „króla” są 
skupieni wierni nadal względnie małego, ale mocnego ideą Ko-
ścioła Sanktuarium, gdzie Hyung Jin “Sean” wraz z małżonką 
Yeon Ah Lee (ur. 1978) właściwie zastąpili byłych „Prawdzi-
wych Rodziców”90. 

Prawdopodobnie, że schizmy które są do obserwowania 
w Kościele Zjednoczeniowym, będą trwały nadal, co doprowa-
dzi do jeszcze większej atomizacji poszczególnych jednostek 
eklezjalnych91. FFWPU z mocnym i trwałym wsparciem ze 
strony byłych notabli Moona, wydaje się, przetrwa i będzie się 
rozwijać pomimo trwającej walki o schedę i sukcesję. Wtenczas, 

                                                            
88 L. Pokorny, ‘The Millenarian Dream Continued’… , s. 124. 
89 Są to Kanada, Malezja, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwaj-
caria, Panama, Urugwaj, Argentyna, Meksyk, Nowa Zelandia, Australia, 
Izrael, Kenia, Zambia, Nigeria, Rosja, Chiny oraz Ukraina. 
90 To się uzasadnia błogosławieństwem, które “Sean” z żoną otrzymali od 
„Prawdziwych Rodziców” w kwietniu 2008 r. oraz trzema ceremoniami ko-
ronacyjnymi – dwiema w Korei i jedną w USA, które wydarzyły się po tym. 
G. D. Chryssides, The Unification Church, [w:] World Religions in America, 
red. J. Neusner, Louisville 2009, s. 367-368. 
91 Oprócz wymienionych wyżej trzech głównych nurtów powstałych 
w obrębie Kościoła Zjednoczeniowego są także inne frakcje i ugrupowania, 
które mogą błyskawicznie się przemienić w kolejne parcele tuż po śmierci pani 
Moon, mającej 75 lat (stan na 07.06.2018). 
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procesuje się z GPF/UCI86, a także bierze udział w sporze o znak 
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mimo relatywnie dobrego zabezpieczenia finansowego, struk-
tury GPF/UCI mogą nie sprostać wyzwaniom czasu: pomyłką, 
można by się domyślić, była decyzja “Prestona” o zerwaniu swo-
jej organizacji z podłożem religijnym. SC natomiast jak na razie 
rekrutuje swoich członków z grona byłych wielbicieli UC, a jego 
przesłanie ma wyraźnie radykalny charakter, praktyki religijne 
zaś przybierają formę życia monastyczno-duchowego. 

Te wszystkie kwestie są o tyle istotne z punktu widzenia 
socjologii religii, gdyż pozwalają badaczom zjawiska alternatyw-
nej religijności odpowiedzieć na pytanie: czy potrafi rozdarty 
Kościół Zjednoczeniowy wyjść z tego impasu i zdobyć nowe 
rzesze wiernych na Zachodzie, lub pozostanie lokalnym nowym 
ruchem religijnym o proweniencji orientalnej i nie przekroczy 
granic zasięgu geograficznego w krajach Azji Wschodniej? Czy 
sprawdzą się oczekiwania tych, którzy uwierzyli w „Wizję 
2020”? Analizując obecnie zachodzące zmiany, należy się zasta-
nowić, w jaki sposób poradzi sobie Kościół Zjednoczeniowy z 
wezwaniami już po śmierci „Prawdziwej Matki”, która nieu-
chronnie – prędzej czy później – nastąpi. 
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Summary 

Schisms and divisions in new religious 
movements: the Unification Church af-
ter the death of Rev. Sun Myung Moon 

(2012-2018) 

It often happens that after the death of the founder, the 
religious group either disappears without a trace or begins to 
divide, giving a lot of new religious movements with a similar 
ideological background. The same happened in the case of the 
Unification Church, when in September 2012 his longtime un-
disputed founder and leader, Reverend Sun Myung Moon, 
died. 

The following text considers three main trends that were 
created after the guru’s death. These are the Family Federation 
for World Peace and Unification, Global Peace Foundation and 
the Sanctuary Church. 

The fundamental difference between these religious com-
munities are the issues of leadership and religious authority of 
the current authorities of these groups, and also the questions 
of succession, theological issues with special regard to the sacra-
ments. No less important is the question of the evolution of 
worldview doctrine, where we can observe the behaviour of 
Reverend Sun Myung Moon’s guideline with insignificant in-
clusions (FFWPU), as well as a complete break with the current 
tradition (GPF), or even the tightening of religious principles 
and footnotes (SC). 

The further fate of these new religious movements de-
pends not only on the doctrine and leaders but also on many 
external factors, such as financial support from sympathizers or 
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maintaining existing contacts with politicians and businessmen 
from outside the Unification Church. 
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Zmiana pozycji Cesarza Japonii 
po II wojnie światowej 

- przebieg procesu 
i kontrowersje z nim związane 

 
 
 

W niniejszym artykule zostanie podjęty problem zmiany 
pozycji cesarza Japonii po II wojnie światowej. Współczesna 
pozycja cesarza Japonii jest silnie związana z okresem amery-
kańskiej okupacji i procesem odbudowy kraju. Skomplikowa-
na sytuacja powojenna w Japonii i zarysowujący się powoli 
podział na świat zachodni i komunistyczny stwarzały poważny 
problem dla władz okupacyjnych. Wiele dyskusji obracało się 
wokół sprawy pozostawienia cesarza Hirohito na chryzante-
mowym tronie czy też możliwości postawienia go przed Mię-
dzynarodowym Trybunałem Wojennym oraz pociągnięcia do 
odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez japońskie 
wojsko.  

W artykule podjęto analizę źródeł w języku polskim i an-
gielskim, odwołując się zarówno do opracowań jak i oficjal-
nych dokumentów. Jest to próba znalezienia odpowiedzi na 
zainteresowania autorki przemianami w Japonii po II wojnie 
światowej, pierwotnie podjęte w pracy licencjackiej omawiają-
cej stosunki amerykańsko-japońskie w latach 1945-1960. 
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Osoba cesarza wzbudza zainteresowanie, szczególnie w Azji 
Wschodniej, przy okazji m.in. rocznicy wybuchu czy zakoń-
czenia Wojny na Pacyfiku. Pojawiła się również w przestrzeni 
publicznej dyskusja nad abdykacją cesarza Akihito, co wywo-
łuje chęć poszerzenia wiedzy na temat ewolucji znaczenia in-
stytucji cesarza w Japonii. 

Przedstawienie procesu zmiany pozycji i roli cesarza, któ-
ry przetrwał historyczne zawirowania, wymaga odniesienia się 
do jego tradycyjnej pozycji. Należy się także zastanowić nad 
tym, jaki był udział Stanów Zjednoczonych w procesie, który 
doprowadził do zmiany konstytucji, a w konsekwencji także 
roli cesarza. 

Tradycyjna rola cesarza 

W języku japońskim można doszukać się różnych okre-
śleń na władcę Kraju Kwitnącej Wiśni, m.in.: tennō („niebiań-
ski władca”) czy też mikado („syn niebios”; określenie archa-
iczne) 1. Według najstarszych źródeł (Kojiki czy Nihongi 2), 
panująca dynastia Yamato3 miałaby wywodzić się od bogini 
słońca Amaterasu, której wnuk Ninigi zstąpił na ziemię i objął 
nad nią panowanie4. Instytucję cesarza zapoczątkować miał 

                                                            
1 U. Muszalska, Pozycja ustrojowa cesarza w konstytucjach Japonii, [w:] Acta 
Erasmiana V. Varia, Wrocław 2013, s. 248. 
2 Obie księgi datuje się na VIII w. n.e., a ich głównym celem była legitymi-
zacja władzy cesarskiej; K. Henshall, Historia Japonii, Warszawa 2011, s. 18. 
3 Yamato – dawna nazwa Japonii; nazwa wywodzi się od historycznej pro-
wincji japońskiej, w której położone było państwo Yamato (dziś. prowincja 
Nara). 
4 Por. Kojiki, czyli Księga Dawnych Wydarzeń tom 1, tłum. W. Kotański, 
Warszawa 1986, s. 103; [„Powierzamy ci władzę nad owym Krajem Świe-
żych Kłosów Ryżowych Leżącym Pośród Rozległych Uprawnych Pól. Powi-
nieneś więc zgodnie z tym poleceniem zstąpić z nieba na ziemię!”]. 
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jego prawnuk, Iwarehiko (znany jako cesarz Jimmu), którego 
objęcie władzy datuje się na 11 lutego 660 roku p.n.e.5.  

W związku z powyższym należy podkreślić, że cesarz Ja-
ponii związany jest z kultem szintoizmu, który charakteryzuje 
wielość form oraz brak ujednolicenia. Wierzenia rozwijały się 
z pierwszych form szamańskich poprzez własne kulty i obrzędy 
rodów. Państwo Yamato, które za główne bóstwo uważało 
Amaterasu, podporządkowując sobie kolejne tereny włączało 
do swoich wierzeń lokalne kulty, umacniając nadrzędną pozy-
cję bogini słońca6.W 500 r. n.e. możemy mówić o kontrolo-
waniu przez władców Yamato większej części Archipelagu, 
a odprawianie rytuałów i ceremonii religijnych służyło konso-
lidacji władzy politycznej.  

Do legitymizacji władzy wykorzystywany był również 
buddyzm, który przybył do Japonii wraz z koreańskim posel-
stwem (538 lub 552 rok n.e.)7. Wraz z nową religią pojawiły 
się również chińskie zwyczaje, w tym tradycja silnej władzy 
cesarskiej. Wyrazem chińskich inspiracji jest Konstytucja 
z 604 roku, wzmacniająca centralną władzę, zawierająca wska-
zówki dla urzędników oraz często odwołująca się do myśli 
Konfucjusza. Na wzorach chińskich oparto liczne reformy, 
które zbiorczo określa się terminem reformy Taika8. Okres ten 
cechuje swoisty pragmatyzm Japończyków – już pod koniec 
VII wieku cesarz, który oficjalnie jest wyznawcą buddyzmu, 

                                                            
5 L. Frédéric, Japan Encyclopedia, tłum. K. Roth, 2005, s. 515. 
6 J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996, s. 287. 
7 Tamże, s. 32. 
8 Reformy Taika (wielka zmiana, 645 r. n.e.) – szereg reform zapoczątkowa-
nych przez ród Fujiwara, dążących do scentralizowania władzy, kontroli nad 
uprawą ziemi, tworzono również pierwsze kodeksy prawne. 
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zleca spisanie kronik, które wywodzą jego ród od bóstw szinto-
istycznych9.  

Mocna pozycja dworu cesarskiego wiąże się tak naprawdę 
z epoką starożytną. Po okresie dworskiego rozkwitu w epoce 
Heian (794-1185 r.) następuje osłabienie władzy centralnej 
i znaczenia lokalnych arystokratów oraz postępującą domina-
cją rodu Fujiwara spadały wpływy polityczne cesarza. Walki 
o wpływy na dworze, powiązane z systemem regencji, sprowa-
dzenie znaczenia cesarza do ceremonialno-religijnego. Wraz ze 
wzrostem doprowadziły w końcu do zbrojnego starcia między 
wpływowymi rodami (Minamoto i Taira) 10, zakończonego 
zwycięstwem Minamoto Yoritomo. Nie doszło jednak do 
obalenia władzy cesarskiej, a do utrwalenia podziału na władzę 
realną i nominalną, która stała się cechą charakterystyczną 
kolejnych epok w historii Japonii11.  

W kolejnych epokach mamy do czynienia z konsolidacją 
władzy w rękach wojowników, czego wyrazem jest wzmocnie-
nie pozycji szogunatu (rząd wojskowy). Do XVI wieku po-
szczególni przywódcy rywalizowali ze sobą o dominację 
w kraju, a pozycja zarówno szoguna jak i cesarza słabła. Pod 
koniec XVI wieku udało się rozpocząć proces zjednoczenia 
kraju Odzie Nobunadze, kontynuowany przez Toyotomiego 
Hideyoshiego. Osobą, która dokończyła dzieła i stała się naj-
ważniejszą w państwie był Tokugawa Ieyasu, w 1603 roku 

                                                            
9 K. Henshall, dz. cyt., s. 35. 
10 Wojna Genpei – określenie okresu walk pomiędzy rodami Minamoto 
i Taira, od sino japońskich czytań zapisu nazw obu rodów: Gen i Hei. 
(C. Tothman, Historia Japonii, Kraków 2009, s. 121). 
11 K. Henshall, dz. cyt., s. 49. 
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uzyskując tytuł szoguna i rozpoczynając nowy okres w dziejach 
Japonii, odsuwając cesarza od sprawowania władzy. 

Status cesarza w epoce Meiji 

Status cesarza w epoce Meiji określała Konstytucja Wiel-
kiego Cesarstwa Japonii z 1889 roku, a jego rolę – ustawa 
o dworze cesarskim, Kōshitsu Tempan. Co ciekawe, Konstytu-
cja proklamowana została w symboliczną datę 11 lutego, rocz-
nicę objęcia władzy przez pierwszego cesarza – Jimmu12. Ce-
sarz był przede wszystkim „boski i nietykalny”, odpowiedzial-
ność społeczna i polityczna za podejmowane przez niego dzia-
łania przenoszona była na kontrasygnujących ustawy, dekrety 
itp. ministrów13. Sprawował suwerenną władzę jako głowa 
państwa, władzę ustawodawczą w zgodzie z Parlamentem, był 
zwierzchnikiem rządu. Miał szerokie prerogatywy związane z 
armią – obejmował dowództwo nad flotą i armią, wypowiadał 
wojnę, zawierał pokój, podpisywał traktaty14. Cesarzowi przy-
sługiwało również prawo zaliczenia zmarłej osoby do grona 
opiekuńczych bóstw, a sama osoba cesarza stanowiła przed-
miot kultu15. 

Regulacjami związanymi z rodziną i dworem cesarskim 
zajmowała się ustawa Kōshitsu Tempan. Określała m.in. zasady 
sukcesji cesarskiego tronu, nadając prymat prawowitym po-

                                                            
12 E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, [w:] Japonia 
okresu Meiji – od tradycji ku nowoczesności, red. B. Kubiak Ho-Chi, Warsza-
wa 2006, s. 33. 
13 O. Barbasiewicz, Pomniki i miejsca pamięci w relacjach międzynarodowych. 
Wpływ pamięci na stosunki amerykańsko-japońskie z perspektywy Japonii, 
Warszawa 2016, s. 40. 
14 E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, s. 34. 
15 U. Muszalska, op.cit., s. 251. 
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zleca spisanie kronik, które wywodzą jego ród od bóstw szinto-
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tomkom cesarza oraz przepisy regulujące małżeństwa w rodzi-
nie cesarskiej16. Istotną kwestią było ograniczenie możliwości 
zawierania małżeństw tylko w kręgu rodziny cesarskiej lub 
zatwierdzonych cesarskim rozporządzeniem rodzin szlachec-
kich a także zakaz adopcji synów17. 

W podręcznikach do historii przejęcie władzy przez cesa-
rza Mutsuhito określa się często jako powrót do realnej władzy 
cesarskiej. Postać cesarza, traktowana jako „to, co niezmienne 
w kulturze japońskiej”18 została wykreowana na symbol łączą-
cy w sobie tradycję z nowoczesnością. Wprowadzając do szkół 
mity o boskim pochodzeniu cesarza jako fakty historyczne, 
starano się podkreślać nieprzerwaną kontynuację rządów cesar-
skich. De facto zwiększono więc udział cesarza w życiu pu-
blicznym, jego pozycję w świadomości Japończyków, 
ale u władzy nadal pozostawali wojskowi czy arystokraci, któ-
rzy decydowali o edukacji młodego władcy19. 

Kapitulacja Japonii a postrzeganie cesarza przez aliantów 

Proces planowania ewentualnych zmian w systemie mo-
narchicznym Japonii sięga roku 1942, kiedy Amerykanie za-
częli się zastanawiać, jaką politykę obrać wobec cesarza po 

                                                            
16 Tamże, s. 252-254. 
17 The Imperial Household Law, 1889 – artykuł XL, artykuł XLII, [online] 
http://core.ecu.edu/hist/tuckerjo/1889law.html. [dostęp: 19.02.2017r.]. 
18 E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji – nowe obowiązki władcy, [w:] W kręgu 
wartości kultury Japonii. W 140. rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), 
red. E. Wyszyńska, A. Kozyra, Warszawa 2013, s. 373. 
19 E. Ohnuki-Tierney, The Emperor of Japan as a Deity (Kami), Ethnolo-
gy1991, Vol. 30, No. 3, s. 206. 
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zakończeniu wojny (zakładali oczywiście, że zwycięstwo będzie 
po stronie aliantów)20. 

Stanowisko Amerykanów wobec pozycji cesarza można 
podzielić na dwie frakcje: prochińską i projapońską. Zwolen-
nicy zwrotu w stronę Chin, tzw. „China hands”, którymi byli 
głównie oficerowie służący w Chinach stali, na stanowisku, że 
należy zniszczyć struktury japońskiej potęgi militarnej i zażą-
dali przeprowadzenia ostrych reform demokratycznych. Na ich 
punkt widzenia rzutowała głównie mocna świadomość cier-
pienia Chińczyków z winy ekspansjonistycznych zapędów 
Japonii21. 

Po drugiej stronie barykady znajdowała się grupa zwana 
„the Japan Crowd”, która dążyła do przekształcenia Japonii 
w swoiste centrum amerykańskich interesów w Azji. Argumen-
towano, że dla Stanów Zjednoczonych korzystniejsze będzie 
skupienie się na odbudowie przy współudziale japońskiego 
społeczeństwa, aby zapewnić prozachodnie nastawienie pań-
stwa i pomyślny rozwój międzynarodowego systemu gospo-
darczego22.  Grupa ta była sceptycznie nastawiona do gwał-
townych i głębokich reform państwa japońskiego jeszcze 
w czasie trwania wojny na Pacyfiku. Należeli do niej m.in. 
Joseph Grew (amerykański ambasador w Japonii podczas ata-
ku na Pearl Harbor) czy Eugene Dooman (syn misjonarzy, 
urodzony w Osace). Główną linią, której się trzymano, było 
zapewnianie, że cesarz Hirohito nie wiedział czy też nie był 

                                                            
20 H. Brands, Who Saved the Emperor?, Pacific Historical Review 2006, Vol. 
72, No. 2, s. 273. 
21 B. Birchard, J. Gerson, The Sun Never Sets: Confronting the Network of 
Foreign U.S. Military Bases, Nowy York 1991, s. 175. 
22 H. Brands, op.cit., s. 275. 
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świadomy działań podejmowanych przez militarystów. Chro-
niła go także Konstytucja z 1889 roku, zgodnie z którą każdy 
dokument cesarski wymagał kontrasygnaty odpowiedniego 
ministra, a w czasie wojny udział cesarza w procesie decyzyj-
nym ograniczał się do udzielania konsultacji23. Wyrazem ta-
kiego nastawienia było m.in. zrzucanie ulotek na Japonię 
w latach 1944-1945, które mówiły m.in. że to generał Tōjō 
i jego gabinet zdradzili cesarza i działali wbrew jego życze-
niom24. 

W Stanach Zjednoczonych obawiano się również wzrostu 
wpływów sowieckich w Azji po przystąpieniu Związku Ra-
dzieckiego do wojny z Japonią. James Forrestal, Sekretarz 
Marynarki Wojennej, postawił ważne pytanie – czy Stany 
Zjednoczone pragną przeciwwagi dla radzieckich wpływów 
i czy powinny to być Chiny, czy może Japonia? [„Do we desire 
a counterweight to that influence? And should it be China or 
should it be Japan?”25]. 

Pomimo zmieniającej się sytuacji geopolitycznej prezy-
dent Truman twardo obstawał przy bezwarunkowej kapitulacji 
Japonii. Henry L. Stimson 26 i George Marshall 27 popierali 
stanowisko prezydenta, nie chcieli zrezygnować z nacisków na 
bezwarunkową kapitulację przed zrzuceniem bomby atomowej. 
Po zaakceptowaniu planu inwazji na główne wyspy 18 czerwca 
1945 roku, podczas konferencji w Poczdamie (lipiec-sierpień 

                                                            
23 O. Barbasiewicz, dz. cyt., s. 88. 
24 H. Brands, op.cit., s. 274. 
25 R.V.A. Janssens, „What Future for Japan?”: U.S. Wartime Planning for the 
Postwar Era, 1942-1945, Amsterdam 1995, s. 368. 
26 Henry L. Stimson  - sekretarz wojny w latach 1940-1945. 
27 George Marshall – szef Sztabu Armii Lądowej w latach 1939-1945, Sekre-
tarz Stanu w latach 1947-1949. 
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1945) padło stwierdzenie, że to rząd japoński a nie siły okupa-
cyjne będą odpowiedzialne za wprowadzanie pożądanych re-
form. Truman nadal obstawał przy tym, aby gwarancję, 
że rząd nie przestanie istnieć w efekcie kapitulacji podać, co 
prawda przed inwazją na główne wyspy, ale już po zrzuceniu 
bomby atomowej28. Obawiano się również reakcji amerykań-
skiej opinii publicznej w przypadku pozostawienia Hirohito na 
tronie. 

Po dwóch atakach atomowych i podpisaniu przez Japonię 
aktu kapitulacji kończącego II wojnę światową, kraj znalazł się 
pod okupacją amerykańską. W konsekwencji tych działań 
Stany Zjednoczone odegrały ważną rolę w kreśleniu porządku 
powojennej Japonii, również jeśli chodzi o pozycję cesarza 
w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Politykę amerykańską 
wobec kształtu Japonii po zakończeniu działań wojennych 
charakteryzowało powstrzymywanie się od konkretnych ko-
mentarzy na temat cesarza. Nawet po złożeniu podpisów pod 
aktem kapitulacji uważano, że ewentualne komentarze mogą 
wywołać różne niepożądane reakcje wśród społeczeństwa ja-
pońskiego29. 

Kontrowersje wokół powojennego ustroju Japonii 

W poprzednich sekcjach zwrócono uwagę na rolę cesarza 
według Konstytucji z 1889 roku oraz pomysły na odbudowę 
Japonii po II wojnie światowej. Pomimo wątpliwości, po kapi-
tulacji Japonii zdecydowano się jednak na pozostawienie cesa-
rza, uznając ten ruch za najlepszą metodę na utrzymanie jed-

                                                            
28 H. Brands, op.cit., s. 280-281. 
29 Tamże, s.277.  
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28 H. Brands, op.cit., s. 280-281. 
29 Tamże, s.277.  
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ności społeczeństwa i zapobiegnięcie ewentualnej anarchii30. 
Takie posunięcie wywołało jednak liczne kontrowersje. Poja-
wiły się głosy ze strony Australii, mówiące, że należałoby na 
listę zbrodniarzy wojennych wciągnąć również cesarza Hirohi-
to31, wstrzymano się jednak od zajęcia ostatecznego stanowiska 
w oczekiwaniu na podjęcie działań przez Amerykanów32. Na-
tomiast w Stanach Zjednoczonych, 18 września 1945 roku, 
jeden z senatorów, Richard Russell, otwarcie domagał się są-
dzenia cesarza jako zbrodniarza wojennego33. 

Wraz z końcem wojny idea zachowania cesarza stała się 
bardzo silna, nawet po odejściu Grew, Stimsona czy Doomana. 
Szczególnie dało się to zauważyć już po rozpoczęciu okupacji – 
ogłoszenie kapitulacji i cesarskie nawoływanie do współpracy 
z siłami sprzymierzonymi przyniosły świetne rezultaty: do 
utrzymania porządku potrzebnych było tylko ok. 200 000 
amerykańskich żołnierzy, a wstępne założenia mówiły nawet 
o 900 00034. Obawiano się, że aresztowanie Hirohito może 
zaprzepaścić osiągnięte porozumienie i zaangażować w Japonii 
większą liczbę żołnierzy. Ostateczna decyzja przeciwko sądze-

                                                            
30 K. Henshall, dz. cyt., s. 173. 
31 Telegram: The Ambassador in the United Kingdom (Winant) to the Secretary 
of State, August 15, 1945, [w:] Foreign Relations of the United States: Diplo-
matic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Volume VI, 
[online] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v06/d663 
[dostęp: 18.02.2017r.]. 
32Telegram: The Ambassador in the United Kingdom (Winant) to the Secretary 
of State, August 15, 1945, [w:] Foreign Relations of the United States: Diplo-
matic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Volume VI, 
[online] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v06/d664 
[dostęp: 18.02.2017r.]. 
33 W. LaFeber, The Clash: U.S.-Japanese Relations Throughout History, Nowy 
York 1998, s. 261. 
34 H. Brands, dz. cyt., s. 290. 
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niu cesarza zapadła w połowie października, kiedy Stany Zjed-
noczone nie mogły sobie pozwolić na taki ruch wbrew woli 
społeczeństwa japońskiego. 18 października 1945 roku, pod-
czas konferencji prasowej, prezydent Truman zgodził się, 
że pozostawienie decyzji w sprawie losu cesarza w rękach Ja-
pończyków to dobry plan35. 

27 września 1945 roku doszło do spotkania generała Ma-
cArthura i cesarza Hirohito w prywatnej siedzibie dowódcy sił 
okupacyjnych. Na spotkaniu obecny był także tłumacz cesarza, 
który prowadził notatki. Pomimo uzgodnienia, że omawiane 
kwestie pozostaną tajemnicą, kilka lat później w swoich dzien-
nikach MacArthur wspomina jakoby cesarz wziął na siebie całą 
odpowiedzialność za działania wojenne36. Słowa te nie pokry-
wają się jednak z opublikowanymi w 1975 roku notatkami 
tłumacza, w których użyte przez MacArthura wyrażenie sole 
responsibility (wyłączna odpowiedzialność) nie występuje. Sło-
wa, które MacArthur przypisał cesarzowi stoją w opozycji do 
początkowej polityki okupacyjnej, której celem było odsunię-
cie odpowiedzialności jak najdalej od Hirohito, głównie 
w stronę generała Tōjō. Przez cały okres swojego panowania 
Hirohito ani razu publicznie nie przyjął odpowiedzialności za 

                                                            
35 The President’s News Conference, October 18, 1945, [w:] The American 
Presidency Project, [online] http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php 
?pid=12310 [dostęp: 18.02.2017r.]. 
36 P. Seagrave, S. Seagrave, The Yamato Dynasty: The Secret History of Japan's 
Imperial Family, Nowy York 1999, s. 6; “I bear sole responsibility for what-
ever happened, for whatever incidents occurred in conjunction with Japan’s 
prosecution of the war. Furthermore, I bear direct and sole responsibility for 
every action taken in Japan’s name by every commander, every soldier, and 
every politician. As for my own life, whatever judgment you choose to make, 
it does not matter to me. I bear sole responsibility”.  
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działania wojenne, wyrażał tylko głęboki żal wobec ich ofiar, 
pomimo sugestii doradców37. 

Nawiązując do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej 
japońscy dyplomaci wykorzystywali amerykańską niechęć do 
komunizmu podkreślając, że spośród japońskich partii poli-
tycznych tylko komuniści żądali całkowitego obalenia instytu-
cji cesarza38. Obawiano się wzrostu siły japońskich komuni-
stów, rozprzestrzeniania się skrajnie lewicowych idei dookoła 
Japonii. Przełożyło się to w późniejszym okresie okupacji na 
czystki ze stanowisk urzędniczych39. 

Australijczycy nie zrezygnowali jednak ze swoich pomy-
słów i w styczniu 1946 roku australijski rząd wyraził chęć 
wniesienia cesarza na listę zbrodniarzy wojennych w ramach 
działalności FEC40 (Far Eastern Commission)41. W odpowiedzi 
James Byrnes, ówczesny Sekretarz Stanu, poinformował au-
stralijskiego ambasadora, że prerogatywy tej instytucji będą od 
tej pory ograniczone do czuwania nad prawidłowym przebie-
giem Trybunału Wojennego42. 

                                                            
37 Tamże, s. 8. 
38 H. Brands, op.cit., s. 293-294. 
39 Tzw. „czerwona czystka” w 1950 r. – ok. 13 tys. osób pozbawiono stano-
wisk urzędniczych, powołując się na „utrudnianie realizacji polityki okupa-
cyjnej”, por. A. Gordon, Nowożytna historia Japonii, s. 328. 
40 FEC – Far Eastern Commission (Komisja dla Dalekiego Wschodu), po-
wstała w grudniu 1945 z przekształcenia Far Eastern Advisory Commision 
i miała nadzorować przebieg okupacji Japonii.  
41 H. Brands, op.cit., s. 290; Telegram: The Ambassador in the United King-
dom (Winant) to the Secretary of State, [w:] Foreign Relations of the United 
States, 1946, The Far East, Volume VIII, [online] https://history.state.gov/ 
historicaldocuments/frus1946v08/d294 [dostęp: 19.02.2017r.]. 
42 The Secretary of State to the Australian Minister (Eggleston), [w:] Foreign 
Relations of the United States, 1946, The Far East, Volume VIII, [online] 
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Kapitulacja Japonii, a następnie amerykańska okupacja 
wymusiły na japońskich politykach stworzenie nowej konsty-
tucji. W dokumencie tym miało pojawić się jasne określenie 
roli cesarza w powojennej Japonii. Pierwsze japońskie projekty 
nie spełniały oczekiwań Naczelnego Dowództwa (GHQ – 
General Headquaters) – uznano, że ograniczenie roli cesarza 
było zbyt łagodne43. Courtney Whitney44 poinformował wręcz 
japoński komitet zajmujący się przygotowaniem tekstu konsty-
tucji, że jedyny sposób na utrzymanie instytucji cesarza to 
akceptacja takie wersji, która wymusi „ostry zwrot na lewo”45. 
Po napiętym okresie niezdecydowania, w lutym 1946 roku 
gabinety premiera Shidehary zdecydował się przedstawić 
w Parlamencie zrewidowany projekt Konstytucji, zgodny 
z zaleceniami Naczelnego Dowództwa.  

Nowa konstytucja miała przede wszystkim zagwaranto-
wać, że Japonia nie wkroczy ponownie na drogę militaryzmu, 
kierując się na drogę demokracji. Pomimo wspomnianych 
protestów idea zachowania cesarza na tronie stała się na tyle 
silna, że jej przeciwnikom nie udało się wprowadzić planów 
sądzenia japońskiego władcy za zbrodnie wojenne. Cesarz 
został odsunięty od władzy i ustanowiony symbolem państwa, 
co według Johna Dowera sprawiło, że stał się on „bardziej 
transcendentny niż kiedykolwiek”46. Nowy dokument został 

                                                                                                              
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v08/d314 [dostęp: 19. 
02.2017r.]. 
43 W. LaFeber, dz. cyt., 1998, s. 266-267. 
44 Courntey Whitney – prawnik, dowódca wojskowy podczas II wojny 
światowej. W czasie okupacji Japonii służył jako starszy urzędnik, odpowie-
dzialny za szkic japońskiej Konstytucji. 
45 H. Brands, dz. cyt., s. 301. 
46 W. LaFeber, dz. cyt., s. 267. 
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wydany w imieniu cesarza i ogłoszony w listopadzie 1946 
roku47, kończąc dyskusje nad statusem japońskiego monarchy. 

Status cesarza po II wojnie światowej 

Pomiędzy październikiem a grudniem 1945 roku sformu-
łowana została tzw. deklaracja człowieczeństwa (人間宣言 
Ningen-sengen), która weszła w życie 1 stycznia 1946 roku, 
jako dekret cesarski – sprowadziła władcę do roli symbolicznej, 
odbierając mu status „żywego boga” 48. Takie stwierdzenie 
budziło zdziwienie wśród wielu Japończyków, dla których 
cesarz zawsze był człowiekiem. Istotne jest tutaj wzięcie pod 
uwagę japońskiej koncepcji kami („bóg”, „bóstwo”, „obiekt 
kultu religijnego”49): kami są jak ludzie – mają wady i zalety, 
odnajdziemy w nich zarówno dobro, jak i zło – dlatego cesarz, 
który jest kami, to też człowiek50. Nawet wyniesienie cesarza 
Meiji do pozycji „żywego bóstwa” nie zmieniło postrzegania 
go w ludzkich kategoriach. Cesarz to w oczach wielu Japoń-
czyków bardziej szaman niż bóg – raczej osoba, przez którą 
kami mogą zaznaczyć swoją obecność i ponadludzką moc niż 
niebiańskie bóstwo51.   

Obecnie obowiązująca konstytucja weszła w życie 3 maja 
1947 roku52. Pierwszy rozdział, poświęcony w całości osobie 
cesarza, określa go już w artykule 1 jako „symbol Państwa 
i jedności narodu”, artykuł 4 mówi natomiast, że nie posiada 

                                                            
47 Tamże, s. 268. 
48 K. Henshall, dz. cyt., s. 174. 
49 A. Kozyra, Mitologia japońska, Warszawa 2011, s. 12. 
50 E., Ohnuki-Tierney, dz. cyt., s. 209. 
51 Tamże, s. 208. 
52 A. Gordon, dz. cyt., s. 317. 
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on władzy w zakresie kierowania państwem53. Wszelkie działa-
nia cesarz może podejmować tylko za „radą i aprobatą rządu”. 
Pełni funkcję ceremonialno-reprezentacyjną jako organ wyko-
nawczy rządu54. 

Ustawa o Dworze Cesarskim, Kōshitsu Tempan z 1947 
roku wprowadziła zakaz adopcji dzieci przez członków rodziny 
monarszej55 (w przeciwieństwie do poprzedniej, która mówiła 
tylko o adopcji synów). Brak jest możliwości dziedziczenia 
tronu przez kobiety56 oraz instytucji cesarskich konkubin. 

Główny cel administracji okupacyjnej, czyli pozbawienie 
cesarza „boskości”, został osiągnięty. Cesarz co prawda nie 
posiada już oficjalnie boskiego statusu, nadal jednak darzony 
jest ogromnym szacunkiem. Co roku obchodzi się cesarskie 
urodziny, a Japończycy zbierają się wtedy pod pałacem i skła-
dają władcy życzenia. Rozdzielenie państwa i religii sintoi-
styczną57 sprawiło, że rytuały odprawiane przez cesarza stały się 
prywatną sprawą rodziny cesarskiej58. Jednak pomimo tego 
podziału nadal żywe są tradycje zakorzenione właśnie w trady-
cji sinto, m.in. trzy symbole władzy cesarskiej, które zostały 
zaprezentowane cesarzowi Akihito podczas ceremonii przejęcia 
tronu59. 
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51 Tamże, s. 208. 
52 A. Gordon, dz. cyt., s. 317. 
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Podsumowanie 

Pomimo licznych zmian i zawirowań historycznych na 
tronie cesarskim oficjalnie nadal zasiada ta sama dynastia, 
o której mówią pierwsze japońskie kroniki. Przegrana Japonii 
w II wojnie światowej wywołała dyskusję na temat możliwości 
pozostawienia cesarza na tronie czy też ewentualnego obalenia 
monarchii.  

Tradycja silnej władzy cesarskiej, do której legitymizacji 
wykorzystywane były kolejne nurty religijne oraz myśl filozo-
ficzna zaczerpnięta z Chin, zostaje odsunięta na rzecz lokal-
nych arystokratów już w epoce Heian. Walki o wpływy na 
dworze przyczyniły się do utrwalenia podziału na władzę real-
ną i nominalną, który charakteryzuje dalsze dzieje Cesarstwa. 
Konstytucja Wielkiego Cesarstwa Japonii z 1889 roku wyraź-
nie podkreśla boskość cesarza oraz jego szerokie prerogatywy. 
Jednak o edukacji młodego władcy nadal decydowali możni 
oraz elity wojskowe, a sam Mutsuhito wykreowany został na 
symbol łączący dawną tradycję ze współczesnością.  

Zdominowana przez militarystów japońska polityka za-
graniczna lat 30. XX wieku oraz przegrana wojna na Pacyfiku 
postawiły trudne zadanie zarówno przed okupantami jak 
i przed samymi Japończykami. Dla Amerykanów cesarz był 
symbolem japońskiego militaryzmu, z kolei dla Japończyków, 
zgodnie z metaforą narodu jako rodziny – cesarz symbolizował 
głowę rodziny-narodu60. Amerykańska polityka wobec insty-
tucji i osoby cesarza rozwijała się bardzo długo, już od począt-
ku wojny. Stanowisko amerykańskich decydentów podzielone 

                                                            
60 M. Kōichi, The Emperor of Japan: A Historical Study in Religious Symbol-
ism, Japanese Journal of Religious Studies 1979, nr. 6/4, s. 552-553. 
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było na dwie silne frakcje: prochińską i projapońską. Głów-
nym argumentem frakcji projapońskiej przeciwko głębokim 
reformom Cesarstwa było zapewnienie, że cesarz Hirohito nie 
wiedział o wielu działaniach podejmowanych przez military-
stów. Obawiano się również wzrostu wpływów sowieckich 
w Azji i rozważano, który kraj będzie lepszą przeciwwagą dla 
ZSRR - Chiny czy Japonia. Przystąpienie ZSRR do wojny 
z Japonią nie zmieniło jednak stanowiska prezydenta Trumana 
- nadal nalegał, aby wszelkie gwarancje co do utrzymania ja-
pońskiego rządu podać dopiero po zrzuceniu bomby atomo-
wej.  

Ostateczne decyzje podjęte zostały już po rozpoczęciu 
okupacji, kiedy to stało się oczywiste, że usunięcie cesarza nie 
tylko nie będzie sprzyjało wprowadzaniu kolejnych reform, ale 
może wręcz zaprzepaścić wszelkie starania i wywołać protesty 
wśród japońskiego społeczeństwa. Pojawiały się również głosy 
sprzeciwu: australijscy dyplomaci sugerowali umieszczenie 
cesarza Hirohito na liście zbrodniarzy wojennych, podobnie 
wypowiadał się jeden z amerykańskich senatorów. Jednym 
z wyznaczników początkowej polityki okupacyjnej było odsu-
nięcie odpowiedzialności jak najdalej od cesarza, jednak gen. 
MacArthur wspomina w swoich dziennikach jakoby Hirohito 
wziął na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania wo-
jenne. Zapiski te nie pokrywają się z notatkami tłumacza 
a sam cesarz do końca swojego życia wyrażał tylko głęboki żal 
wobec ofiar Wojny na Pacyfiku. 

Jedną z najważniejszych reform było uchwalenie nowej 
Konstytucji, której pierwszy rozdział jest w całości poświęcony 
osobie cesarza. Stał się on symbolem państwa i narodu japoń-
skiego, odebrano mu możliwość kierowania państwem. Tak 
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jak wielu współczesnych monarchów pełni on funkcję cere-
monialno-reprezentacyjną. Pomimo rozdzielenia religii od 
państwa, nadal silne są tradycje sintoistyczne, co zapewne 
będziemy mogli po raz kolejny obserwować przy okazji abdy-
kacji cesarza Akihito oraz wstąpienia na tron jego najstarszego 
syna, księcia Naruhito. 

Proces decyzyjny związany z funkcjonowaniem instytucji 
cesarza po II wojnie światowej nie należał do najłatwiejszych 
czy pozbawionych kontrowersji. Należy jednak pamiętać, że 
utrzymanie cesarza na tronie przyczyniło się nie tylko do po-
myślnego przeprowadzenia reform, ale także do zapewnienia 
japońskiemu społeczeństwu poczucia ciągłości historii i za-
chowania własnej tożsamości. 
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Summary 

Changing the position of the Emperor 
of Japan after the Second World War 

- the course of the process and the 
controversies associated with it 

The Emperor's position has changed many times in the 
history of Japan - he was deprived of power in favour of aris-
tocratic families but never stripped of the crown itself. The 
biggest threat was the end of World War II and the capitula-
tion of Japan. The vast majority of American public opinion 
demanded for the Japanese ruler to be punished for war crimes. 
The basic directive for the Commander-in-Chief of the Occu-
pation Forces, General D. MacArthur, did not allow him to 
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Summary 

Changing the position of the Emperor 
of Japan after the Second World War 

- the course of the process and the 
controversies associated with it 

The Emperor's position has changed many times in the 
history of Japan - he was deprived of power in favour of aris-
tocratic families but never stripped of the crown itself. The 
biggest threat was the end of World War II and the capitula-
tion of Japan. The vast majority of American public opinion 
demanded for the Japanese ruler to be punished for war crimes. 
The basic directive for the Commander-in-Chief of the Occu-
pation Forces, General D. MacArthur, did not allow him to 
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take any steps related to the future of the Imperial Court 
without the consent of Washington. While working on the 
new Constitution MacArhut met with Emperor Hirohito. 
After this meeting General took more effort to keep Emperor 
on the throne. Among the arguments he referred to, was for 
example the need to prevent possible anarchy or the need to 
stop the spread of communism. The new constitution has 
changed the status of imperial position and brought separation 
of state and religion. The aim of this article is to analyze the 
process of changing the Emperor's position after the end of 
World War II and factors that contributed to the maintenance 
of imperial power in Japan. 
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Obraz szkolnictwa w Japonii 
 
 
 

Celem tego tekstu1 jest ukazanie obrazu szkoły i szkolnic-
twa w Japonii. Zwrócę uwagę na takie aspekty tego tematu jak: 
organizacja systemu kształcenia, w tym wyższego; rolę nauczy-
ciela, rodzica i ucznia, a także pewne cechy szczególne dla ja-
pońskiej kultury edukacji. 

System edukacji w Japonii 

 Szkoła to „instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca 
się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, 
stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań 
oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów; osią-
ganiu tych celów służy odpowiednio wykształcona kadra peda-
gogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie oraz 
zabezpieczenie budżetowe ze skarbu państwa, samorządów lo-
kalnych lub innych źródeł”2. Na rzecz mojej pracy pragnę przy-

1 Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej pt. Obraz szkoły w mandze 
napisanej pod kierunkiem naukowym dr Sylwii Jaskulskiej w Pracowni Peda-
gogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. 
2 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 275-276. 
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jąć to pojęcie definiując szkoły w Japonii. Dzieci w Japonii ob-
ligatoryjnie muszą zacząć uczęszczać do szkoły w wieku sześciu 
lat. Uczniowie w szkole podstawowej 3  (shogakko 4 ) spędzają 
sześć lat. Następnie obowiązuje szkoła niższa średnia 5  (chu-
gakko6), która trwa trzy lata7, a po niej uczniowie mają możli-
wość kontynuowania nauki w wyższej szkole średniej lub 
w szkołach zawodowych: pięcioletnich kolegiach, w szkołach 
zaocznych dla pracujących oraz średnich zawodowych. Za-
równo po wyższej szkole średniej, jak i po szkołach zaocznych 
oraz wieczorowych można ubiegać się o studiowanie na uczelni, 
jednakże najlepsze przygotowanie otrzymują uczniowie ze szkół 
wyższych średnich8. 

Na początku edukacji uczniowie są ściśle przypisani do 
szkół zgodnie z okręgami i nie mają możliwości zmiany pla-
cówki. W związku z brakiem drugoroczności w szkole japoń-
skiej, klasy czasem nawet od przedszkola są w niezmienionym 
składzie aż do czasu zmiany szkoły na wyższą szkołę średnią9. 

Nim dzieci zostaną wysłane do szkoły, mają możliwość 
uczęszczania do przedszkola i żłobka. Według danych przedsta-
wionych przez Hoiku Hakusho, aż 98,5% dzieci w wieku 5 lat 
uczęszcza do japońskich odpowiedników przedszkoli i placówek 

3 J. Hendry, Japończycy. Kultura i społeczeństwo, przeł. T. Tesznar, Kraków 2013, 
s. 117. 
4  M. Cylkowska-Nowak, Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach 
Zjednoczonych. Studium z pedagogiki porównawczej, Poznań-Toruń 2000, 
s. 100. 
5 J. Hendry, dz. cyt. s. 117. 
6 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s. 100. 
7 J. Hendry, dz. cyt., s. 117. 
8 U. Świętochowska, Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, 
Toruń 2000, s. 100-101. 
9 J. Hendry, dz. cyt., s. 117. 
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opiekuńczo-wychowawczych. Co ważne, japońskie placówki 
opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci od pierwszego do 
piątego roku życia, podczas gdy do przedszkoli uczęszczają 
dzieci w wieku trzech do pięciu lat10. 

Warto też zwrócić uwagę na liczbę szkół znajdujących się 
w Japonii. Według danych z 2014 roku znajduje się w tym kraju 
20 852 szkół podstawowych do których uczęszczało 6 600 006 
uczniów. W 2014 roku do technicznych collega’ów uczęszczało 
57 677 uczniów (samych szkół jest 57). Dla porównania do 
wyższych szkół średnich uczęszczało 3 334 019 uczniów11. 

Program nauczania i organizacja roku szkolnego 

Lekcje w szkole trwają 50 minut. Program nauczania ba-
lansuje pomiędzy akademickimi i nieakademickimi przedmio-
tami nauczania. Podając za H. W. Stevenson oraz R. Nerison-
Low co najmniej jedna trzecia nauczanych w szkole podstawo-
wej przedmiotów dotyczy zajęć nieakademickich, takich jak wy-
chowanie fizyczne, muzyka, prace domowe, sztuka i rękodzieło 
czy specjalne zajęcia w klubach szkolnych12. 

Japońskie Ministerstwo Oświaty, Kultury, Sportu, Nauki 
i Technologii nie narzuca nauczycielom programu nauczania, 

10 M. I. Abumiya, Preschool Education and Care in Japan, [online] https://www. 
nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201109ECEC.pdf, [dostęp: 18.12. 
2015r.]. 
11  Japan Statistical Yearbook 2014, [online] http://www.stat.go.jp/english/da 
ta/nenkan/1431-25.htm, [dostęp: 18.12.2015r.]. 
12 H. W. Stevenson, R. Nerison-Low, To Sum It Up: Case Studies of Education 
in Germany, Japan, and the United States, [online] http://www2.ed.gov/pubs/ 
SumItUp/SumItUp.PDF, [dostęp: 09.12.2015r.]. 
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ale Ramowy Plan Edukacji. Z czasem liczba nauczanych przed-
miotów wzrasta. W niższej szkole średniej dochodzi między in-
nymi nauka języka angielskiego. W wyższej szkole średniej za-
miast nauczania nauk społecznych, zaczyna się nauka geografii, 
historii oraz prawa i administracji. Miejsce nauk przyrodniczych 
zajmują przedmioty takie jak biologia, chemia, fizyka i archeo-
logia. 

Rok szkolny w Japonii zaczyna się pierwszego kwietnia, 
a kończy się w połowie marca. W czasie roku szkolnego ucznio-
wie korzystają z dwóch przerw – letniej (trwającej miesiąc) oraz 
zimowej (dwa tygodnie). Przerwa pomiędzy cyklami nauki trwa 
również dwa tygodnie. W związku z formatem przerw zazwyczaj 
w japońskich szkołach rok szkolny składa się z trzech semestrów 
– wyjątkiem są szkoły wyższe, gdzie rok szkolny trwa dwa seme-
stry. 13  Lekcje zaczynają się około godziny ósmej i uczniowie 
wracają do domów w godzinach popołudniowych. Nie jest to 
związane z liczbą lekcji, a przynależnością do klubów pozalek-
cyjnych, bardzo popularnych w Japonii. Obiady uczniowie ja-
dają w szkołach. Często po powrocie ze szkoły wybierają się do 
juku, gdzie przygotowują się do egzaminów. Niektóre juku są 
otwarte nawet do pierwszej w nocy. W związku z tym dzieci 
spędzają niewiele czasu w domach14. 

 

 

13 P. Błasiak, Edukacja w Japonii, [online] http://www.miedzykulturowa.org. 
pl/cms/edukacja-w-japonii.html, [dostęp: 10.12.2015r.]. 
14 H. W. Stevenson, R. Nerison-Low, dz. cyt. 
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Szkolnictwo wyższe 

Zanim rozpocznie naukę w szkolę wyższej, japoński uczeń 
musi przejść przez tak zwane „piekło egzaminów”. Szkoła pod-
stawowa w Japonii jest przygotowaniem do egzaminacyjnego 
piekła, które następuje w niższej szkole średniej. Nauczanie na 
początku skupia się na kształceniu personhood. Innymi słowy 
uczniowie kształcą się w zakresie samodyscypliny, perfekcyjnym 
wykonywaniu ról i interpersonalizmie. Wymienione dziedziny 
mają duże znaczenie w przyszłości – samodyscyplina prowadzi 
do wytrzymałości w wykonywanym wysiłku, który ma ogrom-
ne znaczenie w przygotowywaniu się na egzaminy. Interperso-
nalizm powala na współpracę z grupą jednocześnie stawiając sie-
bie w dobrej sytuacji, bowiem praca z innymi przynosi korzyść 
całej grupie. Perfekcjonalizm ról polega na tym, iż jakakolwiek 
by to rola nie była, jest ważna dla społeczeństwa i należy ją wy-
konać najlepiej, jak tylko Japończyk potrafi. 

Same oceny w szkole podstawowej nie mają tak dużego 
znaczenia jak na następnych szczeblach edukacji – głównie dla-
tego, że nie istnieje drugoroczność. Dziecko jest zgodnie z miej-
scem zamieszkania automatycznie przypisane do szkoły niższej 
średniej w Japonii. 

W niższej szkole średniej rozpoczyna się właściwe egzami-
nacyjne piekło. Im bliżej do końca szkoły, tym więcej jest spraw-
dzianów wiedzy. To właśnie drugi oraz trzeci rok w niższej 
szkole średniej oraz trzy lata w wyższej szkole średniej są okre-
sem ciągłych egzaminów, które mają na celu przygotować do 
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testów wstępnych: zarówno do szkoły średniej, jak do szkoły 
wyższej15. 

Według danych przedstawionych w książce „Japończycy. 
Kultura i społeczeństwo” 97,7% uczniów kończących niższą 
szkołę średnią kontynuuje naukę w szkołach średnich16. 

Wyższa szkoła średnia przygotowując uczniów do liceum, 
nastawiona jest głównie na współzawodnictwo. W Japonii pa-
nuje przekonanie, że to właśnie ciężką pracą można osiągnąć 
sukces. Testy bazują bowiem nie tyle na inteligencji czy talencie, 
a egzaminowaniu znajomości wymaganej wiedzy. Poziom jest 
bardzo wysoki. Uważa się, że uczniowie mają równe szansę, po-
nieważ liczy nie wysiłek włożony w pracę i naukę. Warto jednak 
zwrócić uwagę, iż wciąż duże znaczenie odgrywa płeć (wiąże się 
to z wciąż obecnymi w społeczeństwie stereotypami na temat 
kobiet, których najważniejszą rolą w życiu jest bycie panią 
domu i matką) i dochody (m. in. potrzebne koszty opłacania 
dodatkowych lekcji) 17 . W związku z presją egzaminów oraz 
przyporządkowaniem społecznym (czyli chęcią nie odstawania 
od innych młodych ludzi, tak licznie uczęszczających na zajęcia) 
modne stają się szkoły dodatkowe, przygotowujące do egzaminu 
– juku. Są to prywatne szkoły, często samo uczęszczanie do tych 
szkół jest powiązane z prestiżem. Uczniowie japońscy spędzają 
trzy, cztery wieczory w tygodniu w tych placówkach oraz 

15 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s. 193-199. 
16 J. Hendry, dz. cyt., s. 120. 
17 A. Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją 
społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Poznań 2015, s. 250-253, 
256-257. 
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uczęszczają do nich również w okresie wakacji. Egzaminacyjne 
piekło kończy się w momencie dostania się na uczelnię18. 

W Japonii panuje przekonanie, że to właśnie egzaminy 
wstępne mają największy wpływ na życie człowieka - większy od 
zawarcia małżeństwa czy narodzin dziecka19 . To od poziomu 
niższej szkoły średniej zależy do jakiej wyższej szkoły średniej 
dostanie się uczeń. Z kolei od poziomu nauczania w liceum za-
leży w dużym stopniu to, jak uczeń napisze egzamin, 
a w związku z tym – na jaki uniwersytet się dostanie. Jednocze-
śnie kariera zawodowa jest zależna od miejsca uniwersytetu 
w rankingu. Wobec tego rodzice naciskają na dzieci usilnie, 
ażeby te się uczyły, mając zamiar zapewnić im w ten sposób do-
brą przyszłość20. 

W styczniu odbywa się w wyższych szkołach średnich eg-
zamin wstępny na uniwersytety i nosi on nazwę Powszechnego 
Egzaminu Narodowego. Egzamin zdaje się z następujących 
przedmiotów: języka i literatury japońskiej, języka angielskiego, 
wybranych dwóch przedmiotów przyrodniczych (tj. chemia, 
geologia, biologia lub fizyka) oraz dwóch przedmiotów społecz-
nych (historia Japonii, historia świata, ekonomia polityczna, 
geografia oraz etyka). Niektóre szkoły wyższe przyjmują na 
drugą część egzaminów kandydatów, którzy przekroczyli odpo-
wiednie progi punktowe. Druga część egzaminów jest w sporej 
mierze zależna od tego, czy placówka jest uczelnią prywatną czy 

18  R. Tomański, Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii, Warszawa 
2011, s. 119-120. 
19 A. Gromkowska-Melosik za: T. Blumanthal, „Japan's Juken Industry”. 
20 A. Gromkowska-Melosik, dz. cyt., s. 250-253, 256-257. 
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państwową. W państwowej placówce kandydat realizuje egza-
miny z czterech, wybranych przez uczelnię przedmiotów – nie-
koniecznie w formie pisemnej – może być to praca plastyczna 
czy esej. Natomiast kandydaci ubiegający się o miejsce na pry-
watne uniwersytety piszą testy z trzech przedmiotów - w tym 
przedmiotu, który jest przedmiotem kierunkowym dla danego 
wydziału. Uważa się, że łatwiej dostać się na uczelnie prywatną. 
Cesarskie uniwersytety mogą przyjąć zaledwie 20-30% kandy-
datów starających się o miejsce w ciągu roku. Około 60% kan-
dydatów znajduje miejsce na prywatnych uniwersytetach, 
a jedna trzecia nie zostaje przyjęta na żaden uniwersytet21. 
 Studia wyższe w Japonii charakteryzują się rozluźnieniem 
zasad i obowiązku nauczania w porównaniu do wcześniejszych 
szczebli edukacji. Studenci nie są już zmuszeni do noszenia 
mundurków (czasem uczniowie szkół wyższych ubierają się 
wręcz ekstrawagancko – jest to jeden z niewielu momentów ży-
cia Japończyka, gdy ten może ubierać się jak sobie życzy. Po 
ukończeniu tego etapu edukacji kolorowe ubrania najczęściej 
zmieniają się na garnitury. Poza tym kolorowe stroje, dresy, 
krótkie spódniczki i różowe włosy w Japonii nie zwracają uwagi 
społeczeństwa). Warto też wspomnieć o wyglądzie miasteczka 
uniwersyteckiego. Całe studenckie życie koncentruje się w kam-
pusie. Wszystkie budynki znajdują się w jednym miejscu – za-
czynając od ośrodków dydaktycznych, przez bibliotekę i księ-
garnie, aż po bankomaty, stołówkę i centrum sportowe. 

Uważa się, że poziom edukacji na japońskim uniwersytecie 
jest stosunkowo niski. Na ostatnim roku studenci mają możli-
wość korzystania z systemu job-hunting. System ten – jak sama 

21 M. Cylkowska-Nowak, op cit., s. 199-201. 
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nazwa wskazuje – opiera się na wyszukiwaniu pracy. Studenci 
szukają pracy i odbywają wiele rozmów kwalifikacyjnych w fir-
mach z którymi wiążą swoją przyszłość, jednakże osoba tuż po 
zakończeniu studiów ma zapewnioną prace w firmie, która ją 
przyjmie. To jedna z przyczyn rozluźnienia zasad panujących 
w szkołach wyższych – nie ma potrzeby nauki, ponieważ praca 
jest zapewniona22. Aktualnie jednak pojawił się na japońskim 
rynku problem ze znalezieniem pracy, zwany „epoką lodow-
cową”. W związku z tym studenci mają mniejsze szanse na 
otrzymanie pracy i często przedłużają czas studiowania o rok, 
ażeby ponownie ubiegać się o posadę. Ma to związek z modą w 
firmach japońskich, by zatrudniać osoby zaraz po studiach23 . 
Poza tym pogląd, iż poziom nauczania w szkolnictwie wyższym 
w Japonii jest stosunkowo niski pojawia się również z powodu 
treści, które pojawiają się na egzaminie - często są bardzo do-
kładnie omawiane przed nim i student dokładnie wie, czego ma 
się nauczyć. Ciekawym zjawiskiem jest uczestnictwo na wykła-
dach wielu seniorów – starsi ludzie przychodzą na zajęcia aby 
polepszyć swe umiejętności językowe, spędzić aktywnie czas 
wolny i poznać ciekawych ludzi24. 

Nauczyciele 

22 G. Matusiak,. Na japońskim uniwersytecie, Torii 2011, nr. 6, s. 64-69. 
23 Edukacja w Japonii, Biuletyn Informacyjny 2010, nr, 12, [online] http:// 
www.pl.embjapan.go.jp/kultura/documents/Biuletyny/biuletyn1210.pdf, 
[dostęp:13.01.2016r.]. 
24 G. Matusiak, dz. cyt., s. 64-69. 
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Aby zostać nauczycielem w Japonii należy ukończyć jedną 
z następujących szkół: uniwersytet, college edukacyjny z cztero-
letnimi studiami kończącymi się uzyskaniem tytułu bakałarza 
lub dwuletnie i trzyletnie szkoły młodzieżowe takie jak college, 
po których można kontynuować swoją naukę na uniwersytecie. 
Program studiów jest wyznaczony przez ministerstwo i jego wy-
pełnienie jest szczegółowo kontrolowane. Poza ukończeniem 
szkoły należy również posiadać odpowiedni certyfikat, jeśli na-
uczyciel chce pracować w przedszkolu, szkole podstawowej, 
średniej lub specjalnej. Certyfikaty te przyznają kandydatom 
prefekturalne rady edukacyjne, już po ukończeniu studiów. Ist-
nieją trzy typy certyfikatów: fachowy, specjalny i okresowy. Cer-
tyfikaty fachowe i okresowe są ważne w całej Japonii i nie mają 
terminu ważności, natomiast certyfikat okresowy zostaje przy-
znany na nie więcej niż trzy lata i obowiązuje jedynie w wydanej 
przez radę prefekturze. Obowiązkiem nauczyciela jest ciągłe do-
kształcanie się. 

W pierwszym roku swej pracy musi spędzić przynajmniej 
dwadzieścia dni uczestnicząc w różnych szkoleniach. Praca na-
uczyciela to jeden z najbardziej poważanych zawodów w Japonii. 
Warto zastanowić się nad społecznym stosunkiem do tego za-
wodu, który wiąże się w dużej mierze z historią Japonii. W tym 
kraju od zawsze praca nauczyciela łączyła się z szacunkiem spo-
łeczeństwa względem niego. Przed epoką Meiji pracę tę wyko-
nywali głównie starsi mężczyźni, którzy nie posiadali doświad-
czenia pedagogicznego, ale osoby te wykonywały inny zawód 
i zamiast przejść na emeryturę, stawały przed wyzwaniem nau-
czania młodego pokolenia. W epoce Meiji oraz przedwojennym 
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pracę te zaczęli wykonywać również młodzi mężczyźni i ko-
biety25. Warto jednak zauważyć, że kobiety nauczały na niższych 
stopniach edukacji. Aktualnie nadal zdecydowaną większością 
wśród ciała pedagogicznego są mężczyźni. Przewaga kobiet ma 
miejsce jedynie w szkole podstawowej, przedszkolach oraz szko-
łach specjalnych, co obrazuje poniższa tabela26. 

Tabela 1. Podział nauczycieli według płci w 2014 roku. 

Placówka Przedszkole 
Szkoła 
podstawowa 

Niższa 
szkoła 
średnia 

Wyższa 
szkoła 
średnia 

Uniwersytet 

Łącznie 111 059 416 475 253 832 235 306 180 879 
Kobiety 103 648 156 600 108 148 162 476 40 744 
Mężczyźni 7 411 259 875 145 684 72 830 140 135 

Źródło: Ministry of Internal Affairs and Communications. Schools by 
Founder. Japan Statistical Yearbook 2014. http://www.stat.go.jp/eng-
lish/data/nenkan/1431-25.htm [data dostępu: 29.11.2015] 
 

Chociaż japoński nauczyciel nie jest już „wzorem cnót” na-
dal jest niezwykle szanowany, między innymi za sprawą swojego 
profesjonalizmu. Rodzice szanują nauczycieli i stosują się do ich 
zaleceń, przekonani o ich wiedzy i umiejętnościach27. Nauczy-
ciele są poważani przez społeczeństwo w związku z tym, że „peł-
nią służbę wobec całego narodu”. Ponadto w Japonii, kraju 
w którym społeczeństwo się starzeje, młodzież jest bardzo ważna. 
Rolą nauczycieli jest kształcenie przyszłego pokolenia, od któ-

25 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
26 Japan Statistical Yearbook 2014 … .   
27 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
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pracę te zaczęli wykonywać również młodzi mężczyźni i ko-
biety25. Warto jednak zauważyć, że kobiety nauczały na niższych 
stopniach edukacji. Aktualnie nadal zdecydowaną większością 
wśród ciała pedagogicznego są mężczyźni. Przewaga kobiet ma 
miejsce jedynie w szkole podstawowej, przedszkolach oraz szko-
łach specjalnych, co obrazuje poniższa tabela26. 

Tabela 1. Podział nauczycieli według płci w 2014 roku. 

Placówka Przedszkole 
Szkoła 
podstawowa 

Niższa 
szkoła 
średnia 

Wyższa 
szkoła 
średnia 

Uniwersytet 

Łącznie 111 059 416 475 253 832 235 306 180 879 
Kobiety 103 648 156 600 108 148 162 476 40 744 
Mężczyźni 7 411 259 875 145 684 72 830 140 135 

Źródło: Ministry of Internal Affairs and Communications. Schools by 
Founder. Japan Statistical Yearbook 2014. http://www.stat.go.jp/eng-
lish/data/nenkan/1431-25.htm [data dostępu: 29.11.2015] 
 

Chociaż japoński nauczyciel nie jest już „wzorem cnót” na-
dal jest niezwykle szanowany, między innymi za sprawą swojego 
profesjonalizmu. Rodzice szanują nauczycieli i stosują się do ich 
zaleceń, przekonani o ich wiedzy i umiejętnościach27. Nauczy-
ciele są poważani przez społeczeństwo w związku z tym, że „peł-
nią służbę wobec całego narodu”. Ponadto w Japonii, kraju 
w którym społeczeństwo się starzeje, młodzież jest bardzo ważna. 
Rolą nauczycieli jest kształcenie przyszłego pokolenia, od któ-

25 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
26 Japan Statistical Yearbook 2014 … .   
27 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
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rego będzie zależała przyszłość ojczyzny. Wymaga się dużej wie-
dzy, aby otrzymać miejsce pracy, co dodaje prestiżu tej posa-
dzie28. 

Okazuje się jednak, że coraz częściej rodzice żądają zmian 
w nauczaniu i zwracają uwagę na błędy nauczycieli. Jest to zwią-
zane z tzw. „piekłem egzaminów” i potrzebą jak najwyżej jakości 
nauczania dzieci. Zawód ten jednak jest niezwykle zhierarchizo-
wany. Najważniejszą osobą w szkole jest dyrektor, drugie miej-
sce w hierarchii zajmuje jego zastępca, a kolejne miejsca zajmują 
nauczyciele zgodnie ze stażem pracy29. Interesująca jest również 
liczba nauczycieli przypadająca na liczbę uczniów: 

Tabela 2. Liczba uczniów przypadająca na nauczyciela w 2014 roku. 

Placówka Przedszkole 
Szkoła 
podstawowa 

Niższa 
szkoła 
średnia 

Wyższa 
szkoła 
średnia 

Uniwersytet 

Liczba 
nauczycieli 

111 059 416 475 253 832 235 306 180 959 

Liczba 
uczniów 

1 557 461 6 600 006 
3 504 
334 

3 334 019 2 885 529 

Liczba 
uczniów przy-
padająca 
na nauczyciela 

14,02 15,84 13,08 14,16 15,78 

Źródło: Japan Statistical Yearbook 2014 … . 

Dla porównania w roku szklonym 2013/2014 12,7 dzieci 
przypadało na nauczyciela w szkołach podstawowych w Polsce, 

28 Attracting, Developing and Retaining Effective Teacher, [online] https://www. 
oecd.org/edu/school/29163349.pdf, [dostęp: 25.01.2015r.].   
29 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
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a 17,9 uczniów przypadało na nauczyciela w liceum ogólno-
kształcącym30. Dlaczego wobec tego klasy japońskie są tak liczne, 
skoro na nauczyciela przypada stosunkowo mniej uczniów niż 
w Polsce? Duże znaczenie ma zakres obowiązków nauczyciela 
w szkole poza nauczaniem, który jest znacznie większy niż nau-
czyciela polskiego. 

Wśród obowiązków nauczyciela znajduje się wizytacja 
w domach swych wychowanków co najmniej raz w roku. Uważa 
się, że dzięki temu sensei (mistrz) ma możliwość lepiej poznać 
swego ucznia. 

Zawód nauczyciela charakteryzuje się wysokimi zarobkami, 
ale i dużą ilością czasu spędzanego w pracy. Wprawdzie na nau-
czaniu w klasie spędza około czterech, pięciu godzin dziennie, 
jednak statystycznie spędzą w pracy dziesięć godzin przez sześć 
dni w tygodniu31. 

Rola rodzica w edukacji dziecka 

W momencie pójścia do szkoły dziecka pojawia się nowy 
wizerunek matki – kyouiku mama. To niezwykle surowe matki, 
które za wszelką cenę starają się, by ich dzieci dostały się do jak 
najlepszych szkół i zapewniły sobie wspaniałą karierę. Nadopie-
kuńczość i ciągłe zmuszanie do nauki przez matki odbija się na-
tomiast na psychice młodych ludzi. Jednymi z możliwych na-
stępstw obsesyjnego wręcz zmuszania dzieci do nauki jest rezul-

30 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, [online] http://stat.gov. 
pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-sz 
kolnym-20142015,1,9.html, [dostęp:19.02.2015r.].   
31 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s.125-144.   
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tat samobójstwa, wstępowanie dzieci do gangów młodzieżo-
wych, załamania nerwowe32. Dla niektórych Japonek wychowa-
nie dzieci jest ich „karierą”. Kobiety niepracujące, zajmujące się 
dziećmi są szanowane w Japonii. Takie matki cały czas spędzają 
z dziećmi, wkładając wiele wysiłku w edukację. Starają się wy-
konać swoją prace idealnie. Przykładają wielką wagę do szcze-
gółów. Czytają książki dziecięce by zdobyć wiedzę na tematy, 
o których ich potomstwo uczy się w szkole. Rodzice stale utrzy-
mują kontakt z nauczycielami: istnieją specjalne zeszyty, które 
pełnią rolę korespondencji pomiędzy nimi, ponadto często na-
uczyciele przychodzą na wizyty domowe. Rodzice mają również 
możliwość spędzenia kilku dni (wcześniej ustalonych) w szkole, 
aby zobaczyć jak wygląda typowy dzień ich dziecka33. Uważa się, 
że w okresie licealnym swych dzieci, największy kontakt rodzice 
utrzymują poprzez nauczycieli, a dokładniej właśnie wymie-
nione powyżej formy kontaktów pomiędzy nauczycielem a ro-
dzicem. Sami rodzice często nie posiadają już wiedzy dostatecz-
nej, ażeby sprawdzać postępy w nauce swych dzieci, dlatego za-
pisują je do szkół pozalekcyjnych czy kupują im książki34. 

Japoński uczeń 

Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (PISA) w 2012 roku japońscy uczniowie są na wyso-
kim poziomie wykształcenia. Szczególnie wysoko znajdują się 

32 R. Tomański, dz. cyt., s. 119.   
33 S. D. Holloway, Y. Yamamoto, S. Suzuki, J. D. Mindnich, Determinants of 
Parental Involvement in Early Schooling: Evidence from Japan, [online] http:// 
files.eric.ed.gov/fulltext/EJ848818.pdf, [dostęp: 23.04.2016r.]. 
34 H. W. Stevenso, R. Nerison-Low, dz. cyt. 
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pod względem umiejętności czytania (spośród państw należą-
cych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaj-
mują pierwsze miejsce), matematyki (zajmują drugie miejsce 
spośród powyżej wymienionych trzydziestu czterech państw) 
oraz w rozumowaniu w naukach przyrodniczych (pierwsze 
miejsce wśród państw należących do OECD). Ponadto ucznio-
wie rzadko spóźniają się na zajęcia (zaledwie 9% uczniów wy-
znało, że spóźniło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni na zaję-
cia, podczas gdy średnia dla krajów biorących udział w PISA to 
35%) oraz nieczęsto opuszczają zajęcia (jedynie 3% uczniów 
opuściło co najmniej jedne zajęcia). Piętnastolatkowie są rów-
nież bardzo przywiązani do szkoły – 84% twierdzi, iż czuje przy-
należność do szkoły35. Natomiast według Schmitt i Allik (2005) 
japońscy studenci osiągają jednak najniższe wyniki na skali sza-
cunku do siebie Rosenberga36. Ponadto uczniowie często pozo-
stają sami ze swoimi problemami – jak podaje Watanabe (2012 
rok) około 40% dorastającej młodzieży, która dokonała samo-
uszkodzenia, nie szukała pomocy37. Młodzież japońska cechuje 
się również nieśmiałością oraz brakiem pewności siebie38. 

35  Programme for international student assessment (PISA). Results from PISA 
2012, [online] https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-ja 
pan.pdf, [dostęp 24.11.2015].   
36 R. W. Tafarodi, S. C. Shaughnessy, S. Yamaguchi, A. Murakoshi, The Re-
porting of Self-Esteem in Japan and Canada, [online] http://www.psych.utoro 
nto.ca/users/tafarodi/Papers/JCCP2011.pdf, [dostęp: 26.11.2015r.].   
37 A. Sharp, Exam culture and suicidal behaviour among young people, [online] 
http://sheu.org.uk/x/eh311as.pdf, [dostęp: 12.01.2016r.].   
38 M. Schulman, I’m Shy: Including Quieter Students in University EFL Speak-
ing Classes, [online] https://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/10081.pdf, 
[dostęp: 24.11.2015r.].   
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Wychowanie w szkole japońskiej 

Życie społeczne odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Na-
uki społeczne są wprowadzone już w trzecim roku nauki 
w szkole podstawowej, uczniowie stale są aktywni w życiu szkoły, 
między innymi poprzez udział w festynach, zajęciach tereno-
wych i dniach otwartych. Od uczniów oczekuje się codziennego 
zaangażowania w życie szkoły - poprzez sprzątanie klasy czy kar-
mienie zwierząt znajdujących się na terenie szkoły. Ponadto nie-
zwykle popularne są kluby zainteresowań39. Wobec tego słusz-
nym wnioskiem jest stwierdzenie, iż wychowanie w dużej mie-
rze koncentruje się na przystosowaniu do społeczeństwa, 
a w mniejszym stopniu szkoła koncentruje się na cechach indy-
widualnych jednostki. Uważa się, że aktualnie nie należy używać 
pojęcia "indywidualizm"40. Podając za Joy Hendry w społeczeń-
stwie japońskim „słowo oznaczające indywidualizm uchodzi za 
bardzo zbliżone do określenia oznaczającego samolubność, 
(...) które oznacza bardzo niepożądany stan braku wykształcenia 
i ogłady”. Podążając za tym stwierdzeniem, można dojść do pro-
stego wniosku, iż w Japonii najważniejsze jest wychowanie do 
życia w społeczeństwie. Nauka pracy w grupie rozpoczyna się 
już w przedszkolu i jest kontynuowana przez cały czas pobytu 
młodych ludzi w szkołach. Dzieci nauczane są, iż zwalczając 

39 D. Mccullough, Moral and social education in Japanese Schools: Conflicting 
conceptions of citizenship, Citizenship Teaching and Learning 2008, tom 4, 
nr 1. 
40 M. Cylkowska-Nowak, dz. cyt., s. 158-160.   

Obraz szkolnictwa w Japonii  

115 

swój egoizm i przyzwalając na nieprzyjemne dla siebie – jed-
nostki – rzeczy, działają w dalszej perspektywie na swą korzyść 
– bowiem pracują na korzyść ogółu, a więc w tym ich samych41.  

Zanim dziecko pójdzie do szkoły, rygor w jego życiu prak-
tycznie nie istnieje. Uważa się, że istnieją dwa okresy w życiu 
człowieka, kiedy można mu pozwolić na większą pobłażliwość 
– dzieciństwo i starość. Japończycy z czasem coraz bardziej ogra-
niczają dzieci, w przeciwieństwie do Zachodu, gdzie z biegiem 
czasu daje się im więcej swobody. Im dziecko starsze, tym więcej 
posiada obowiązków, z czego większość obowiązków pojawia się 
kiedy dziecko zaczyna edukację. Dostosowanie do zachowań 
obwiązujących w dorosłym życiu następuje po około dwóch la-
tach od rozpoczęcia edukacji w placówce42. Nauka życia w spo-
łeczeństwie zaczyna się w szkole podstawowej – wówczas 
dziecko musi nauczyć się samodzielności oraz życia z innymi. 

Również w okresie rozpoczęcia szkoły podstawowej dzieci 
otrzymują pierwsze w życiu obowiązki domowe (dotyczy to 
głównie dziewczynek). Warto jednak wspomnieć, że rodziców 
interesuje jedynie wypełnienie obowiązków domowych przy-
dzielonych przez nich samych, a utrzymanie pokoju należącego 
do dziecka w czystości jest kwestią indywidualną dziecka. Dzieci 
nauczone są przez rodziców samodzielnego dysponowania pie-
niędzmi – często nie otrzymują kieszonkowego, a same opłacają 
swoje ubrania, lunch, gry, a nawet utrzymują swój telefon. Po-
nadto rodzice japońscy nie czują potrzeby kontrolowania swych 

41 J. Hendry, dz. cyt., s.84-85.   
42 R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, 
Warszawa, 1999, s. 236, 250-252.   
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dzieci – często młodzież wychodzi z domu, a rodziców zastana-
wia tylko to, czy powrócą na obiad jedynie z powodu niechęci 
do zrobienia dodatkowej, niepotrzebnej porcji jedzenia. Ro-
dzice często nie wiedzą o której wrócą dzieci i gdzie się znajdują. 
Nie kontrolują tego, czy dzieci spożywają środki zakazane, takie 
jak alkohol czy narkotyki – wychodzi się z założenia, że to 
dziecko powinno się samo nauczyć pewnych rzeczy, nawet me-
todą prób i błędów. Wymienione wcześniej zachowania nie są 
przejawem braku miłości czy zainteresowania dzieckiem, wręcz 
przeciwnie. Nieokazywanie uczuć ma na celu naukę niezależno-
ści. W Japonii priorytetem jest jak najszybsze przystosowania 
dziecka do samodzielności. Takie wychowania w dużej mierze 
jest również związane z pracą rodziców, którzy cały swój czas 
poświęcają życiu zawodowemu43. 

 Dzieci są bardzo wcześnie przystosowywane do życia z in-
nymi. Szczególnie szybko są uczone szacunku wobec starszych. 
Już jako dzieci noszone przez matki w chustach przy powitaniu 
mają pochylane przez rodzicielki główki, by wyrobić nawyk 
ukłonu. Dzieci nauczane są wyraźnie i głośno witać się z sąsia-
dami, nie boją się pytać o drogę i mają świadomość jak zacho-
wać się w sytuacjach kryzysowych (jak na przykład zgubienie się 
czy trzęsienie ziemi)44. 

Kiedy dzieci zaczynają uczęszczać do szkoły dużą rolę 
w stosunkach pomiędzy nimi odgrywa wiek. Młodsi uczniowie 
z szacunkiem zwracają się do starszych (senpai) uczniów, jak 
również uczniowie do nauczycieli (sensei). Respekt przejawia się 

43 O. Mądrowska. Wychowanie po japońsku czyli nauka samodzielności, Torii 
2013, nr. 9, s. 70-74.   
44  Tamże.   
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między innymi poprzez sprzątanie po zajęciach i używanie 
formy grzecznościowej45. 

Jednocześnie kładzie się duży nacisk na równość pomiędzy 
rówieśnikami. Dzieci już w przedszkolu noszą mundurki czy też 
ubrania nadające grupie jednolity wygląd. Poza tym dzieci uży-
wają tych samych urządzeń i sprzętów. W przeciwieństwie do 
rodzinnego domu, w przedszkolu duży nacisk kładziony jest na 
równość. W przedszkolach istnieją systemy rotacyjne, które 
umożliwiają równy podział praw i obowiązków. A warto wspo-
mnieć o tym, że dzieci mają wiele obowiązków w szkole: poczy-
nając od rozdawania innym dzieciom lunchów, poprzez sprzą-
tanie sali, a kończąc na składaniu kwiatów w ołtarzyku pla-
cówki46. Kiedy dzieci zaczną uczęszczać do szkoły zwraca się tam 
uwagę na klasę jako grupę, a nie jednostkę. Sama klasa również 
powinna być przeciętna, tj. powinno uczęszczać do niej kilkoro 
uczniów zdolnych, kilkoro słabych, a większość uczniów po-
winna posiadać przeciętne zdolności47. 

W dużej mierze w placówkach japońskich nauczyciele po-
legają na uczniach. Zamiast pilnować przestrzegania obowiąz-
ków, pozwalają na to, by dyscyplinę dyktowała presja uczestni-
ków. Nauczyciele często odwołują się do zdania grupy – kiedy 
więc pokłóci się dwójka uczniów, nauczyciel prosi innych 
uczniów o wypowiedzenie opinii na temat wydarzenia, dokona-
nie oceny zachowań i stwierdzenie, kto jest winny przeprosiny 
drugiej osobie. 

45 P. Błasiak, dz. cyt.  
46 J. Hendry, dz. cyt., s. 79.   
47 P. Błasiak, dz. cyt.  
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Na umiejętności pracy w grupie wpływają również takie 
czynniki jak: dekorowanie sal pracami wszystkich dzieci, uczest-
nictwo w konkurencjach zawodowych, gdzie współpraca ma 
duże znaczenie czy też maszerowanie w kolumnie. Często są or-
ganizowane bajki oraz spektakle, które mają głównie na celu na-
ukę współpracy48. 

Nie sposób jednak zapomnieć o powszechnym w Japonii 
zjawisku Ijame. Ministerstwo edukacji w Japonii definiuje 
Ijame jako akt przemocy psychicznej lub fizycznej, który jest 
skierowany wobec osoby słabszej. Zjawisko zastraszania i znęca-
nia się nad młodszymi jest w Japonii powszechne. Ma ono zwią-
zek z hierarchicznością - młodsi uczniowie czują społeczny przy-
mus podporządkowania się starszym, którzy po latach znęcania 
się nad innymi odreagowują wcześniejsze akty przemocy czy na-
pięcia49. Według danych z 1999 roku aż 43% ofiar agresji nie 
zgłosiło problemu nauczycielowi. Często również zdarza się, 
że nauczyciele ignorują jakiekolwiek zachowania, które wiążą się 
z przemocą 50 . Z jednej strony więc nauczyciele przyzwalają 
i wymagają dużej samodzielności od uczniów, z drugiej strony 
nie przejawiają zachowań pomocowych w przypadku przemocy. 

Społeczeństwo japońskie wysoce ceni sobie przynależność 
do grupy, a co za tym idzie zazwyczaj zastraszane są osoby wy-
różniające się. Żaden członek grupy nie chce bronić ofiary - jest 

48 J. Hendry, dz. cyt., s. 81-82.   
49 R. Tomański, dz. cyt., s. 120-123.   
50  K. Yamada, Y. Fujii, A. Schratter, J. Kanno, Bulling (Ijame) in Japanese 
Schools: Teachers - Students Rlationships for Prevention, [online] http:// 
dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/41600/1/RinsyoShinrigaku 
Kenkyu_13_1_Yamada.pdf [dostęp: 24.02.2016r.].   
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to przejaw wyjścia poza grupę. Oznacza to, że ofiara zazwyczaj 
zostaje sama51. 

Mundurki szkolne, zajęcia pozalekcyjne i zadania domowe 
jako symbole edukacji japońskiej 

Okres Meiji przypada na lata 1868 – 1912 i charakteryzuje 
się przemianami na tle systemowym, społecznym oraz kulturo-
wym52. W czasie Restauracji Meiji wprowadzono nowoczesny 
system oświaty – kobiety, jak również i ludzie pochodzący 
z ubogich rodzin otrzymali przyzwolenie na kształcenie się. 
Wówczas też wprowadzono jednakowe stroje dla uczniów – 
nowa moda przybyła z Zachodu. Jednakowe ubrania uznawane 
były za użyteczne, a zarazem eleganckie. Początkowo unifor-
mami były proste kimona, obecne stroje nawiązują do mundur-
ków wojennych z Okresu Meiji, które natomiast były wzoro-
wane na mundurach europejskich. Aktualnie część szkół wzo-
ruje krój mundurków na uniformach obowiązujących z zachod-
nich szkół parafialnych.    
 Wszystkie szkoły posiadają swój własny mundurek, zwany 
w Japonii seifiku. Każdy mundurek posiada dwie wersje: letnią 
i zimową. Różnią się wówczas długością rękawów oraz materia-
łami. Częścią obowiązującego stroju stają się coraz częściej buty, 
torby oraz skarpety. Japońskie mundurki szkolne stały się nie 
tylko praktycznym strojem, ale i częścią popkultury. Można 

51 T. Mino, Ijime (Bullying) in Japanese Schools: A Product of Japanese Education 
Based on Group Conformity, [online] https://espace.library.uq.edu.au/view/ 
UQ:7721/tm_rhiz.pdf, [dostęp: 13.02.2016r.].   
52 E. Kostkowska-Watabane, Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku 
Kraków 2012, s. 13-91. 
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to przejaw wyjścia poza grupę. Oznacza to, że ofiara zazwyczaj 
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51 T. Mino, Ijime (Bullying) in Japanese Schools: A Product of Japanese Education 
Based on Group Conformity, [online] https://espace.library.uq.edu.au/view/ 
UQ:7721/tm_rhiz.pdf, [dostęp: 13.02.2016r.].   
52 E. Kostkowska-Watabane, Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku 
Kraków 2012, s. 13-91. 
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spotkać nastolatki, które wybierając szkołę kierują się obowią-
zującym w niej uniformem. Mundurki szkolne często kojarzą 
się z erotyką. Ma na to wpływ manga, ale mundurki szkolne są 
symbolem niewinności  i młodości, dlatego są wykorzystywane 
często w branży erotycznej53. W japońskim społeczeństwie dużą 
rolę odgrywa współpraca, indywidualizm jest w dużym stopniu 
bagatelizowany. Jednakowe stroje mają duże znaczenie w proce-
sie nauki identyfikowania się z grupą54. 
 Drugim elementem typowym dla kultury szkoły w Japonii 
są tzw. kluby. Istnieje duża możliwość wyboru – są kluby spor-
towe, ikabany, kaligrafii, gotowania, szachów czy programowa-
nia komputerowego. Nauczyciele patrzą przychylnym okiem na 
uczniów, którzy spędzają czas w klubach. Przypisują im takie 
cechy jak pilność oraz poważny stosunek do nauki. Uczniowie 
rozpoczynający naukę w liceum mają obowiązek przystąpić do 
jednego klubu na czas pierwszego roku. Uważa się, że młodzi 
Japończycy mogą spędzać w klubach od dwóch do trzech godzin 
dziennie, trzy razy w tygodniu. Czas spędzony w klubach 
zmniejsza się w ostatnim roku, kiedy przychodzi czas na egza-
min55. Nauczyciele są przypisani do klubów: pełnią role pozy-
skiwania sponsorów i formalnych opiekunów, jednakże aktyw-
ność klubu jest dyktowana chęciami jego członków. Rzadko 

53 A. M. Brewińska, Japońskie mundurki szkolne. Historia, moda, fetysz?, Torii 
2015, nr. 12, s. 1821. 
54 L. Penttinen, A research upon school uniforms and personal style. Thoughts and 
Experiences of Japanese University Students, [online] http://epublications. 
uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20110453/urn_nbn_fi_uef20110453.pdf, [do-
stęp: 20.03.2016r.]. 
55 H. W. Stevenson , R. Nerison-Low, dz. cyt. 
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również zdarza się, by uczniowie zmieniali kluby w ciągu roku 
szkolnego czy też przechodząc do następnej klasy56. 
 Zadania domowe (shukudai) w Japonii nie są równo-
znaczne z czasem spędzonym przez ucznia na nauce – to rozwią-
zywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela (benkyo). Po-
nadto inną nazwę nosi również przygotowanie się do lekcji 
i przeglądanie przerobionego materiału (yoshu) oraz odpowia-
danie na praktyczne pytania (renshu mondai). Japońscy ucznio-
wie otrzymują stosunkowo niewiele (czasami nie otrzymują 
w ogóle) zadań domowych (shukudai), jednakże każdego wie-
czoru poświęcają czas nauce i przygotowaniu się na najbliższe 
zajęcia57. Według wyników przedstawionych przez PISA japoń-
scy uczniowie poświęcają dwadzieścia cztery godziny tygo-
dniowo na naukę58. 

 

 

Ciało i zdrowie 

Od dzieci japońskich wymaga się zdrowia i higieny. Wska-
zuje już na to fakt, iż stuprocentowa frekwencja jest pieczołowi-
cie wynagradzana – czy to wyczytaniem nazwiska na apelu (co 
w społeczeństwie japońskim niewątpliwie jest powodem do 

56 M. L. Johnson, J. R. Johnson, Daily Life in Japanese High Schools, [online] 
http://spice.fsi.stanford.edu/sites/default/files/digest9.pdf, [dostęp: 11.12. 
2015r.]. 
57 H. W. Stevenson, R. Nerison-Low, dz. cyt. 
58  Mathematics Teaching and Learning Strategies in PISA, [online] http:// 
www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa 
/46052236.pdf, [dostęp: 24.04.2016r.]. 
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dumy porównywalnie większym niż w państwach europejskich), 
czy też otrzymaniem nagrody. Dzieci od samego początku 
swego życia pod względem zdrowotnym są starannie pielęgno-
wane. Matki mierzą temperatury ciała, wagę dziecka i tym po-
dobne, a wszystkie pomiary są przez nie zapisywane. Kiedy 
dzieci pójdą do szkoły wymaga się od nich podobnych czynno-
ści – stałych badań kontrolnych z których badania będą przeka-
zywane rodzicom59. Japan Medical Association (JMA) to orga-
nizacja zajmująca się zdrowiem uczniów. Problem zdrowia jest 
podzielony przez tę organizację według trzech filarów: nauce le-
karzy szkolnych, szkolnym komisjom zdrowia oraz narodową 
konwencją szkół o dostarczaniu zdrowia oraz szkolnych leka-
rzach. W skład szkolnego komitetu do spraw zdrowia wchodzą 
członkowie miejscowego związku lekarzy odpowiedzialnych za 
opiekę medyczną w szkołach (przedstawiciele danej dziedziny), 
przedstawiciele różnych dziedzin medycyn, reprezentantami Ja-
panese Society of School Health oraz akademickimi specjali-
stami zajmującymi się kwestiami zdrowia uczniów. Komisje te 
zajmują się kwestią zdrowia szkolnego, odkrywaniem proble-
mów i proponowaniem zmian. Poza tym podejmują one rów-
nież problematykę dotyczącą szkoleń lekarzy szkolnych. Wśród 
aktualnych problemów dotyczących zdrowia uczniów zwraca się 
szczególnie uwagę na znęcanie się nad innymi dziećmi, uzależ-
nienia od narkotyków, alergie, choroby i niepełnosprawności 
dotyczące motoryki związane z nadmiernym uprawianiem spor-
tów oraz choroby związane z nowoczesnym stylem życia60. 

59 J. Hendry, dz. cyt., s. 87-89. 
60  T. Ukida, School Health Activities in Japan, [online] http://www.med.or. 
jp/english/pdf/2008_01/005-011.pdf, [dostęp 28.01.2016]. 
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 Japończycy już w wieku dziecięcym są uświadomieni w za-
kresie różnic fizjologicznych pomiędzy kobietami a mężczy-
znami. W Japonii panuje zwyczaj kąpieli małych chłopców z 
matkami, a dziewczynek z ojcami. Poza tym dzieci nie są karane 
za zachowania seksualne, o ile nie mają one miejsca publicznie 
czy w nieodpowiedniej sytuacji. Podczas zabaw matki również 
zwracają uwagę na genitalia dzieci61. W przedszkolu dzieci zo-
stają zapoznane z zasadami zdrowego stylu życia (odżywianie się, 
sen czy mycie rąk), właściwego zachowania wobec dzieci i zwie-
rząt oraz współpracy z rówieśnikami. Około dziewiątego roku 
życia poznają pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe, 
a pod koniec szkoły podstawowej zostają zapoznani z tematem 
współżycia seksualnego oraz przestępstw seksualnych. W pierw-
szym roku niższej szkoły średniej poszerzają wcześniej poznaną 
wiedzę oraz poznają tematy takie jak: ciąża i jej przebieg, nie-
bezpieczeństwa wynikające z ciąży względem matki i dziecka, 
problemy menstruacyjne i masturbacja. Zwraca się uwagę na 
wczesne podjęcie życia seksualnego przez młodzież. Jak podaje 
Research Group on Sex Education 12,3% chłopców uczęszcza-
jących do trzeciej klasy niższej szkoły średniej (czyli w wieku 
czternastu, piętnastu lat) ma doświadczenia seksualne 62 . Aż  
14,9% kobiet w przedziale wiekowym 15-19 lat urodziło 
dziecko63. Jednocześnie japońska młodzież często zmienia part-
nerów seksualnych. Podając za National Federation of High 

61 R. Benedict, dz. cyt., s. 250. 
62 C. Ishiwata, Sexual Health Education for School Children in Japan: The tim-
ing and contents, JMAJ 2011, tom 54, nr. 3. 
63 Japan Satistical Yearook.  Labour Force by Age Group and Labour Force Status 
2014, [online] http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/back63/1431-16. 
htm, [dostęp: 23.01.2015r.]. 



Paulina Kaczor 

122 

dumy porównywalnie większym niż w państwach europejskich), 
czy też otrzymaniem nagrody. Dzieci od samego początku 
swego życia pod względem zdrowotnym są starannie pielęgno-
wane. Matki mierzą temperatury ciała, wagę dziecka i tym po-
dobne, a wszystkie pomiary są przez nie zapisywane. Kiedy 
dzieci pójdą do szkoły wymaga się od nich podobnych czynno-
ści – stałych badań kontrolnych z których badania będą przeka-
zywane rodzicom59. Japan Medical Association (JMA) to orga-
nizacja zajmująca się zdrowiem uczniów. Problem zdrowia jest 
podzielony przez tę organizację według trzech filarów: nauce le-
karzy szkolnych, szkolnym komisjom zdrowia oraz narodową 
konwencją szkół o dostarczaniu zdrowia oraz szkolnych leka-
rzach. W skład szkolnego komitetu do spraw zdrowia wchodzą 
członkowie miejscowego związku lekarzy odpowiedzialnych za 
opiekę medyczną w szkołach (przedstawiciele danej dziedziny), 
przedstawiciele różnych dziedzin medycyn, reprezentantami Ja-
panese Society of School Health oraz akademickimi specjali-
stami zajmującymi się kwestiami zdrowia uczniów. Komisje te 
zajmują się kwestią zdrowia szkolnego, odkrywaniem proble-
mów i proponowaniem zmian. Poza tym podejmują one rów-
nież problematykę dotyczącą szkoleń lekarzy szkolnych. Wśród 
aktualnych problemów dotyczących zdrowia uczniów zwraca się 
szczególnie uwagę na znęcanie się nad innymi dziećmi, uzależ-
nienia od narkotyków, alergie, choroby i niepełnosprawności 
dotyczące motoryki związane z nadmiernym uprawianiem spor-
tów oraz choroby związane z nowoczesnym stylem życia60. 

59 J. Hendry, dz. cyt., s. 87-89. 
60  T. Ukida, School Health Activities in Japan, [online] http://www.med.or. 
jp/english/pdf/2008_01/005-011.pdf, [dostęp 28.01.2016]. 

Obraz szkolnictwa w Japonii  

123 

 Japończycy już w wieku dziecięcym są uświadomieni w za-
kresie różnic fizjologicznych pomiędzy kobietami a mężczy-
znami. W Japonii panuje zwyczaj kąpieli małych chłopców z 
matkami, a dziewczynek z ojcami. Poza tym dzieci nie są karane 
za zachowania seksualne, o ile nie mają one miejsca publicznie 
czy w nieodpowiedniej sytuacji. Podczas zabaw matki również 
zwracają uwagę na genitalia dzieci61. W przedszkolu dzieci zo-
stają zapoznane z zasadami zdrowego stylu życia (odżywianie się, 
sen czy mycie rąk), właściwego zachowania wobec dzieci i zwie-
rząt oraz współpracy z rówieśnikami. Około dziewiątego roku 
życia poznają pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe, 
a pod koniec szkoły podstawowej zostają zapoznani z tematem 
współżycia seksualnego oraz przestępstw seksualnych. W pierw-
szym roku niższej szkoły średniej poszerzają wcześniej poznaną 
wiedzę oraz poznają tematy takie jak: ciąża i jej przebieg, nie-
bezpieczeństwa wynikające z ciąży względem matki i dziecka, 
problemy menstruacyjne i masturbacja. Zwraca się uwagę na 
wczesne podjęcie życia seksualnego przez młodzież. Jak podaje 
Research Group on Sex Education 12,3% chłopców uczęszcza-
jących do trzeciej klasy niższej szkoły średniej (czyli w wieku 
czternastu, piętnastu lat) ma doświadczenia seksualne 62 . Aż  
14,9% kobiet w przedziale wiekowym 15-19 lat urodziło 
dziecko63. Jednocześnie japońska młodzież często zmienia part-
nerów seksualnych. Podając za National Federation of High 

61 R. Benedict, dz. cyt., s. 250. 
62 C. Ishiwata, Sexual Health Education for School Children in Japan: The tim-
ing and contents, JMAJ 2011, tom 54, nr. 3. 
63 Japan Satistical Yearook.  Labour Force by Age Group and Labour Force Status 
2014, [online] http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/back63/1431-16. 
htm, [dostęp: 23.01.2015r.]. 



Paulina Kaczor 

124 

School PTA w 2005 roku zaledwie 40% nastolatków, którzy 
uprawiali już seks miała więcej niż jednego partnera. Ponadto 
zwraca się uwagę na niebezpieczne zachowania seksualne oraz 
nieprzywiązywanie wagi do partnerów, w tym do liczby i spo-
sobu znajdowania64. 
 Na koniec warto również wspomnieć o istotnych z punktu 
widzenia zdrowia posiłkach. W szkole podstawowej i niższej 
szkole średniej dzieci i młodzież jadają kyuushoku – szkolny 
lunch w klasach. Lunche są przygotowywane w obiektach do 
tego przeznaczonych. Zwyczajowo jeden obiekt przygotuje lun-
che do kilku szkół. Bywają również szkoły, które posiadają wła-
sne kuchnie. Obowiązki uczniów związane z lunchem wyglądają 
następująco: najpierw wyznaczeni do tego uczniowie, udają się 
do pomieszczenia, w którym wydawane są posiłki. Następnie 
rozdają jedzenie – nikt nie je póki nie zostaną rozdane wszystkie 
posiłki. Po zjedzeniu uczniowie odnoszą brudne naczynia. 
W szkole wyższej średniej uczniowie nie otrzymują już 
kyuushoku, a zamiast tego przynoszą z domu obento – pudełko 
z lunchem lub też jedzą w szkolnej stołówce 65 . Uważa się, 
że lunche w szkole pełnią ważne funkcje – między innymi uczą 
dzieci dobrych manier i dzielenia się jedzeniem z kolegami. Po-
nadto dzieci poznają lokalne produkty, uczą się o higienie i dys-
trybucji jedzenia. Daje to możliwość zadbania przez państwo 

64  T. Saotome, The Reality of Sexuality for Teenage Girls in Japan, [online] 
https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2010_05/279_284.pdf, [dostęp: 
17.04.2016r.]. 
65 The East Asian Studies Center, School life in Japan, [online] http://www.in 
diana.edu/~easc/outreach/educators/boxlessons/documents/Japaneseschool 
life.pdf, [dostęp: 24.04.2016r.]. 
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o zdrowe odżywianie się dzieci66. W 2007 roku lunche dostar-
czono 7.08 milionów dzieci w 99.2% szkołach podstawowych 
i 2.9 milionów uczniów w 85.8% niższych szkołach średnich67. 

Podsumowanie 

Obraz edukacji w Japonii odbiega od tego, który jest znany 
z polskiej szkoły. Jest on mocno osadzony w japońskiej kulturze. 
Poza wysokim poziomem nauczania, charakteryzuję się naci-
skiem na sukces przy jednoczesnych wymogach pracy dla spo-
łeczeństwa, co skutkuje problemami, z którymi zmagają się ucz-
niowie. 
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W Kraju Kwitnącej Wiśni zachodzą obecnie liczne prze-
miany i to na różnych płaszczyznach – społecznej, kulturowej 
czy też prawnej. Wynikają one z wielu czynników jakimi są mię-
dzy innymi globalizacja, starzejące społeczeństwo, stagnacja 
ekonomiczna czy też mające odbyć się w 2020 roku Igrzyska 
Olimpijskie. Jedną z przestrzeni ulegającej przemianom stanowi 
rynek pracy, co związane jest ze zmieniającą się rzeczywistością 
społeczną i demograficzną - zarówno w samej Japonii, ale też 
potrzebą sprostania konkurencji na arenie międzynarodowej. 
Współzależność pomiędzy sferą życia zawodowego a sytuacją 
rodzinną jest czymś co wpływa zarówno na samą jednostkę jak 
i, reguluje relacje w obu tych obszarach na zasadzie naczyń po-
łączonych. 

Rynek pracy Kraju Kwitnącej Wiśni jest silne powiązanie 
z tradycją - w literaturze wskazuje się na względnie słabą zależ-
ność pomiędzy akumulacją kapitału ludzkiego (doświadczenie 
zawodowe i wykształcenie) a aktywnością zawodową kobiet - 
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szczególnie kontynuowaniem pracy po zawarciu związku mał-
żeńskiego lub porodzie1. W sytuacji starzejącego się społeczeń-
stwa i występowania braku pracowników, aktywizacja zawo-
dowa Japonek może okazać się nieodzowna dla gospodarki. 
Podjęcie działań w tym kierunku będzie dotyczyć konkretnych 
rozwiązań powodujących - między innymi odejście od stereoty-
pów dotyczących podziału ról ze względu na płeć oraz prze-
miany postrzegania rodziny jako grupy społecznej. Wiąże się to 
z potrzebą wprowadzenia różnorodnych zmian zarówno w prze-
strzeni społecznej jak i prawnej umożliwiających aktywizację 
kobiet na rynku pracy.  

Obiektem analizy dokonanej w tym artykule będzie proces 
przemian jakim poddawany jest obecnie japoński rynek pracy 
a ich faktyczny lub potencjalny wpływ na zmianę modelu ro-
dziny - jej strukturę, podział ról w małżeństwie. Podjęta zostanie 
próba skonfrontowania praktycznych rozwiązań, wprowadza-
nych przez władze japońskie i firmy na rzecz aktywizacji zawo-
dową kobiet, z nowym podziałem obowiązków rodzinnych, ta-
kich jak opieka nad dziećmi czy osobami starszymi. 

Rynek pracy w Japonii  

Przed wybuchem Wojny rzeczywistość japońskiego rynku 
pracy kreowały stosunki społeczne, które opierały się na modelu 
patriarchalnym, zgodnie z którym kobiety podejmowały za-
trudnienie w domostwach, przygotowując się do roli przyszłej 
Pani domu. W trakcie Drugiej Wojny Światowej uaktywnienie 

1 M. Osawa, Japan's Changing Economy and Women Workers, Japanese Econ-
omy 2005, nr. 32/4, s.99. 
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Japonek na rynku pracy nie było tak powszechne jak w innych 
krajach. Spowodowane było to brakiem wcześniejszego do-
świadczenia w tym względzie podczas Pierwszej Wojny Świato-
wej. Obawiano się, że jeżeli kobiety dołączą do rynku pracy, to 
ich dzietność spadnie - dlatego też rządowa decyzja w tym 
względzie została podjęta dopiero późną jesienią 1943 roku.2  

Po Drugiej Wojnie Światowej Japonia musiała zmierzyć 
się z potrzebą odbudowania gospodarki oraz z narastającym 
problemem bezrobocia, które wynikało z demobilizacji i zaprze-
stania produkcji zbrojeniowej3. Dodatkowo rynek pracy zalała 
nowa grupa pozostających bez pracy potencjalnych pracowni-
ków, a byli to obywatele japońscy, którzy zmuszeni zostali po 
kapitulacji do powrotu do ojczyzny z innych krajów. W celu 
odbudowania siły ekonomicznej kraju wprowadzono tak zwany 
plan Dodge`a (Dodge Line)4. Ponadto, jak się później okazało, 
na rozwój gospodarki miał również wpływ wybuch Wojny Ko-
reańskiej w latach 50. XX wieku, który zwiększył zapotrzebowa-
nie na produkcję. Dodatkowo ograniczono wpływ wielkich 
grup bankowo-przemysłowych, stanowiących prywatny mają-
tek i kontrolowanych przez pojedyncze rodziny, znanych jako 
zaibatsu oraz przeprowadzono reorganizację rolnictwa i demo-
kratyzację rynku pracy. Zmiany te, chociaż wpłynęły znacząco 
na ukształtowanie i funkcjonowania rynku pracy w powojennej 
Japonii, to nie przeszkodziły w utrzymaniu pewnych wzorców 

2 Ch. L. Lam, Equal Opportunities for Women in Japan, Changing Company 
Practice, London 1990. s. 42. 
3 M. Takada, Japan’s Economic Miracle: Underlying Factors and Strategies for 
the Growth, 1999, s. 5, [online] http://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/ 
spring/ir163/Papers/pdf/mat5.pdf, [dostęp 15.04.2018r.]. 
4 Tamże, s. 3. 
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rodzinnych, pomimo wprowadzenia nowej konstytucji. Później 
- w latach 70. i 80. XX wieku rynek pracy wykazywał się stabil-
nością, co pokazywało skuteczność systemu zawierania stałych 
umów o pracę, a jednocześnie utrzymywało niezmienną stopę 
bezrobocia5. W okresie tym doszło jednak do zmian odnośnie 
kobiet - coraz więcej z nich zaczęło ponownie podejmować za-
trudnienie oraz zdobywać wykształcenie. Wynikało to z kry-
zysu, który dotkną Kraj Kwitnącej Wiśni w roku 1973. Wów-
czas znaczna liczba Japonek, chcąc uzyskać dodatkowe źródło 
utrzymania, skorzystała z podjęcia pracy w trybie elastycznym, 
umożliwiającym pogodzenie obowiązków rodzinnych i zawo-
dowych. Świadczy o tym wzrost stopy płatnego zatrudnienia 
mężatek z 26,4% w 1980 roku do 37,2% w 2002 roku, podczas 
gdy w przypadku niezamężnych kobiet przyrost ten w tym okre-
sie był mniejszy, bo z 29,5% do 38,4%6. 

W analizie zmian na rynku pracy niezbędne jest również 
wzięcie pod uwagę kilku jego charakterystycznych cech, które 
pojawiły wraz z jego rozwojem podczas przemian gospodar-
czych. Cechami tymi były: związanie pracownika na całe życie 
stałą umową o pracę z pracodawcą, obowiązujący w miejscu 
pracy system starszeństwa, a także związki przedsiębiorstw7. 
Jeszcze innymi zjawiskami było wprowadzenie Keiretsu (rotacja 
pracy) oraz wielozadaniowość siły roboczej.  

5 A. Hijzen, R. Kambayashi, H. Teruyama, Y. Genda, The Japanese Labor 
Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-Standard Work: 
A Micro Perspective, IZA Discussion Paper 2015, nr. 9391, s. 4. 
6 M. Osawa, dz. cyt., s.97.  
7 T. Iwasa, The Japanese lifetime employment model – in changing European 
academics imagines, Osaka Keidai Ronshu 2011, vol.62, nr.1, s.74.  
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Ponadto, niezmiernie istotnym dla rynku pracy, oprócz 
wymienionych powyżej jego cech charakterystycznych, jest kla-
syfikacja osób na dwie grupy - pracowników regularnych (stałe 
zatrudnienie) i nieregularnych (nie zatrudnionych na stałe 
umowy)8. Zatrudnienie na podstawie umów w charakterze nie-
regularnej pracy obejmuje: samozatrudnienie i prywatne firmy 
rodzinne oraz pracę w nieregularnym wymiarze godzin. Podział 
ten jest niezwykle ważny pod względem klasyfikowania pracow-
ników, gdyż fakt przynależenia do danej grupy uprawnia do 
otrzymywania danych przywilejów pracowniczych, w tym niż-
szych lub wyższych płac. Sytuacja ta pomimo dawania pewnej 
elastyczności stwarza wiele nowych komplikacji, które wiążą się 
nie tylko z aspektem funkcjonowania samych pracowników 
w oparciu o rodzaj umowy, ale również wpływem na ich życie 
rodzinne. Ma to znaczenie dla kobiet, które w większości są ob-
jęte umowami na niestałe zatrudnienie – co wiąże się często z 
niemożnością uzyskiwania wyższych zarobków, brakiem możli-
wości rozwoju zawodowego, czy też otrzymania określonych 
świadczeń lub inwestowania w ich wiedzę i umiejętności przez 
samego pracodawcę. Należy dodać, że jest to szczególne ważne 
w przypadku rodziców wychowujących samotnie swoje dzieci, 
co obniża ich komfort życia oraz możliwości zarobkowe.  

Jednak pomimo przeprowadzenia reform, Japonia od lat 
musi nadal zmagać się z licznymi problemami na rynku pracy, 
są one związane z sytuacją ekonomiczną, społeczną i prawną 
kraju. Szacuje się, że około 10% wszystkich zatrudnionych jest 

8 F. L. Cooke, R. Brown, The growth of non-standard employment in Japan and 
South Korea: the role of institutional actors and impact on workers and the labor 
market, Asia Pacific Journal of Human Resources 2017, vol. 55, s. 165.  
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na stanowiskach nie odpowiadającym ich wykształceniu – po-
wodując nie docenienie pracownika przez pracodawcę9.  

Wspomnianą specyfika japońskiego rynku pracy kompli-
kują w ostatnich latach dodatkowo narastające problemy zwią-
zane ze starzejącym się społeczeństwem. Efektem tego jest sta-
gnacją gospodarczą i zachwianie - z uwagi na aktywizację zawo-
dową kobiet - tradycyjnego modelu rodziny, w którym mężczy-
zna był w stanie zarobić na utrzymanie bliskich. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, oraz potrzebę obniżenia kosztów produk-
cji i pracy, związaną z próbą konkurowania z innymi krajami, 
we współczesnej Japonii podjęto działania na rzecz zmiany 
rynku pracy i dopasowania go do współczesnych realiów.  

Prawne i społeczne aspekty regulacji kształtujących rodzinę 

Wpływu na ukształtowanie modelu rodziny w Japonii 
można szukać w systemie filozoficznym - konfucjanizmie, który 
gwarantował przestrzeganie ładu społecznego. Wywodził się on 
z Chin i jako nurt intelektualny pojawił się w Kraju Kwitnącej 
Wiśni - szczególnie od Odnowy Meiji i aż do zakończenia 
II Wojny Światowej wpływał na kształtowanie się tradycyjnych 
ról społecznych10.  

W 1868 roku został zniesiony system feudalny, podczas 
którego zarówno relacje rodzinne jak i małżeństwo, stosunki 
między rodzicami i dziećmi, czy też sukcesja zależały od wielu 
różnych zasad obowiązujących w poszczególnych feudalnych 

9 G. Ramos, J. Yermo, I. Koske, Japan: Boosting Growth and Well-being in an 
Ageing Society, Paryż 2016, s. 18. 
10 O. Barbasiewicz, Modernizacja Tradycyjnych Ról Społecznych Kobiet w Japo-
nii, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2015, nr.11, s.18.  
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prowincjach, wyznaczających różnice pomiędzy samurajami 
a ludem.11 We wczesnym okresie rewolucji Meji, która trwał 
od 1870 roku, nastąpiło wstępne zarysowanie prawa rodzinnego 
i skodyfikowanie go ostatecznie w kodeksie cywilnym z 1898 
roku, przez co uregulowano prawnie funkcjonowanie rodziny. 
Wcześniej uchwalono jeszcze kodeks cywilny z 1890 roku 
znany jako „stary”, który jednak nie wszedł w życie ze względu 
na niezgodność przepisów prawa rodzinnego z tradycją japoń-
ską.12 Kodeks z 1898 roku, mimo że został napisany z wyraź-
nym wpływem francuskiej i niemieckiej myśli prawnej, to jed-
nak w księdze IV i V (prawo rodzinne), zawarto myśl japońską 
- zwłaszcza zaznaczony został wpływ kwestii samurajów rządzą-
cych niższymi klasami. W literaturze podkreśla się, że odzwier-
ciedla to pojęcie "Systemu domowego" (Ie-seido) i silnej pozycji 
głowy domu (Koshu)13. 

W kodeksie cywilnym okresu Meiji z roku 1898, zinstytu-
cjonalizowano model rodziny znany pod nazwą Ie - „nowocze-
sna rodzina konfucjańska", która była stworzona pod wpływem 
systemu silnie zakorzenionego w idei samurajów, co uznawane 
było w społeczeństwie japońskim i tym samym zalegalizo-
wane14. Ten tradycyjny model rodziny, która dbała o zachowa-
nie ciągłości pokoleniowej funkcjonował od okresu Tokugawy 

11 M. Tonooka, The Development of the Family Law in Modern Japan, [online] 
http://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-00 
2010224.pdf, s.2 [dostęp. 10.04.2018r.].  
12 Y. Satoh, Current Issues Regarding The Japanese Civil Law Pertaining To 
Family Law, Ankara Law Review 2008, vol.5, nr.2, s.131. 
13 Tamże, s.132. 
14 M. Makita, Gender roles and social policy in an ageing society: the case of Japan, 
International Journal of Ageing and Later Life 2010, nr 5. s.82.  
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9 G. Ramos, J. Yermo, I. Koske, Japan: Boosting Growth and Well-being in an 
Ageing Society, Paryż 2016, s. 18. 
10 O. Barbasiewicz, Modernizacja Tradycyjnych Ról Społecznych Kobiet w Japo-
nii, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2015, nr.11, s.18.  
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prowincjach, wyznaczających różnice pomiędzy samurajami 
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11 M. Tonooka, The Development of the Family Law in Modern Japan, [online] 
http://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-00 
2010224.pdf, s.2 [dostęp. 10.04.2018r.].  
12 Y. Satoh, Current Issues Regarding The Japanese Civil Law Pertaining To 
Family Law, Ankara Law Review 2008, vol.5, nr.2, s.131. 
13 Tamże, s.132. 
14 M. Makita, Gender roles and social policy in an ageing society: the case of Japan, 
International Journal of Ageing and Later Life 2010, nr 5. s.82.  
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aż do końca II Wojny Światowej15. System ten porządkował 
role społeczne, w których kobieta była strażniczką domowego 
ogniska – w tym, zgodnie z modelem konfucjańskim, zobowią-
zana była do opieki nad starszymi członkami rodziny (jeżeli była 
żoną najstarszego syna) oraz nad potomkami, natomiast rola 
mężczyzny polegała na zapewnieniu materialnego dobrobytu16. 
Powstał w tym czasie również wzór kobiety japońskiej znany 
jako ryōsaikenbo oznaczający dobrą żonę i mądrą matkę, która 
posiada wszystkie umiejętności niezbędne do prowadzenia go-
spodarstwa domowego i wychowywania dzieci - zgodnie z war-
tościami nurtu intelektualnego, jakim był konfucjanizm17. Tym 
samym ten kodeks cywilny zinstytucjonalizował patriarchat, 
który podkreślał przejście autorytetu od mężczyzny będącego 
głową gospodarstwa domowego (koshu) do jego następcy, któ-
rym był męski spadkobierca18. 

Ten istniejący model rodziny wpłynął nie tylko na sytuację 
Japonek na rynku pracy czy w społeczeństwie, ale również na 
samo kształtowanie kultury pracy. Instytucja Ie i jej funkcjono-
wanie społeczne określiły rozkład zasobów pracowniczych 
z uwagi na płeć a także ugruntowały określone modele ról spo-
łecznych. W 1975 roku stworzono koncepcję, dotyczącą kaisha 
- czyli korporacji lub dużego przedsiębiorstwa, wskazując 
w niej, że zarówno zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami, jak 

15 B. Jelonek, XIX-wieczne procesy tworzenia Japońskiego Kodeksu Cywilnego, 
[w:] Rozprawa o metodzie prawa i polityki, red. M. Sadowski, A. Spychalska, 
K. Sadowa, Wrocław 2015. s. 264.  
16 M. Makita, dz. cyt., s. 78. 
17 O. Barbasiewicz, dz. cyt.., s.19.  
18 E. Toyoda, D. Chapman, Resistance and reform: discourses on marital law in 
Japan, Japan Forum 2017, vol.29, nr.4, s.472.  
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i ich funkcjonowanie w Kraju Kwitnącej Wiśni, ma w sobie 
dużo podobieństw do Ie. Przez to pomiędzy modelem wykony-
wania pracy w firmie a tradycyjnym wzorem rodziny wskazano 
pionową strukturę relacji międzyludzkich, w tym wysoki sto-
pień hierarchii pomiędzy poszczególnymi osobami19. Teoria ta 
stanowi ciekawy pomost pomiędzy tradycyjnym modelem Ie 
a funkcjonowaniem jej spuścizny współcześnie również z per-
spektywy uczestnictwa Japończyków na rynku pracy.  

Uchwalona w 1946 roku nowa konstytucja posiadała silny 
wpływ obcych kultur prawnych: systemu niemieckiego i anglo-
amerykańskiego. Z perspektywy czasu postrzegana jest ona jako 
nowoczesna, gdyż tworzenie jej opierało się na podstawowych 
zasadach poszanowania jednostki i równości wobec prawa, 
w artykule 14 zawarto deklaracje dotyczącą zakazu dyskrymina-
cji i przestrzegania równości płci:  

Artykuł 14. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, 
niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w dziedzi-
nie politycznej, ekonomicznej i stosunków społecznych, 
z powodu rasy, wyznania, płci, pozycji społecznej ani pocho-
dzenia rodzinnego. Szlachectwa i tytułów szlacheckich nie 
uznaje się. Z przyznaniem tytułów honorowych odznaczeń 
lub jakichkolwiek wyróżnień nie wiąże się żadnych przywi-
lejów; przyznawane mogą być nie dłużej niż na okres życia 

19 T. Iwasa, dz. cyt., s. 75.  
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19 T. Iwasa, dz. cyt., s. 75.  
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osób już je posiadających jak i tych, które mogą je otrzymać 
w przyszłości20. 

Rezultatem wprowadzenia w nowej konstytucji tego arty-
kułu jest to, że doprowadził on do zniesienia "Ie-seido", a status 
członków rodziny, szczególnie żony i męża, w założeniu miał 
być traktowany jednakowo. Niezmiennie istotnym również dla 
społeczeństwa był artykuł 24, w którym określono kształt 
związku dwóch ludzi jakim jest małżeństwo:  

Artykuł 24. Podstawą małżeństwa jest wyłącznie 
zgodna wola mężczyzny i kobiety, a utrzymywane jest ono 
przez wzajemną współpracę, opierającą się na równych 
prawach męża i żony. W zakresie wyboru małżonka, praw 
majątkowych, dziedziczenia, wyboru miejsca zamieszka-
nia, rozwodu oraz innych spraw dotyczących małżeństwa 
i rodziny uchwalane ustawy będą miały na względzie god-
ność jednostki ludzkiej oraz zasadniczą równość płci21. 

 
Wprowadzenie w roku 1948 do Kodeksu Cywilnego do-

datkowej części – kodeksu rodzinnego - zakończyło czas domi-
nacji modelu rodziny Ie, i ustanowiło szereg nowoczesnych 
przepisów, dotyczących funkcjonowania rodziny jako grupy 
społecznej. Kodeks ten nie tylko doprowadził do zmiany jej 
struktury w nowoczesną rodzinę „nuklearną”, zgodnie z przewi-
dywaniami teorii nuklearyzacji w drugiej połowie XX wieku. 

20 Konstytucja Japonii, tłum. T. Suzuki, [online] https://japan.trade.gov.pl/ 
pl/prawny-samouczek/223584,konstytucja-japonii-z-3-listopada-1946-tlu 
maczenie-prof-teruji-suzuki-.html [dostęp. 20.04.2018r.]. 
21 Tamże.  
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Jednak pomimo przemian prawnych i wzrostu liczby rodzin 
„nuklearnych”, część zwyczajów z poprzedniego systemu praw-
nego w dalszym ciągu funkcjonowała - w tym reguła, że najstar-
szy syn, będący w związku małżeńskim, najczęściej pozostawał 
w domu rodzinnym22. A. Szczecha twierdzi, że w wyniku wpro-
wadzenia nowego kodeksu cywilnego, małżeństwo zostało 
ukształtowane jako związek osób a nie rodzin, natomiast sama 
rodzina, jak i jej forma oraz charakter, nie wynikały ze ściśle 
określonych celowych zmian, a były wypadkową aktualnej sy-
tuacji ekonomiczno-polityczno-demograficznych23. 

Niezwykle istotne od strony prawnej jest również instytu-
cja rejestru rodzinnego, w której znajdują się wszystkie nie-
zbędne informacje dotyczące byłych i aktualnych członków ro-
dziny, zgonów czy też urodzeń24. 

Współcześnie japońska rodzina przechodzi przez poważne 
zmiany społeczne, zarówno w jej strukturze jak i funkcjach, co 
spowodowane jest spadkiem przyrostu naturalnego i szybkim 
starzeniem się populacji. Powoduje to przejście z dotychczas do-
minującego wielopokoleniowego modelu rodziny na coraz to 
liczniej spotykane rodziny składające się z jednej osoby, pary 
małżonków bez potomstwa, samotnych rodziców. Także odno-
towano wzrost udziału rodzin posiadających dwa źródła zarob-
kowania, z uwagi na aktywizację kobiet w rynku pracy. Te prze-
miany mają wpływ nie tylko na sposób, w jaki wychowuje ona 

22 K. Akihiko, The Japanese Family System: Change, Continuity, and Regionality 
over the Twentieth Century, MPIDR Working Paper 2013, nr.4, s.3.  
23 B. Jelonek, Japońskie pojęcie ie, [w:] Acta Erasmiana VIII. Wiara, polityka 
i religia, red. M. Debita, P. Jagiełło, Warszawa 2015, s.179.  
24 B. Jelonek, Ewolucja instytucji Japońskiego małżeństwa, Ogrody Nauk 
i Sztuk 2016, nr. 6, s.135.  
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i Sztuk 2016, nr. 6, s.135.  
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dzieci i przyszłych obywateli, ale też kwestie wsparcia finanso-
wego i opieki nad starszymi krewnymi - co również znacząco 
oddziałuje na społeczeństwo25. 

Aby otrzymać szerszy obraz obecnego stanu życia rodzin-
nego w Japonii, należy odnieść się do statystyk podawanych 
przez National Institute of Population and Social Security Re-
search, począwszy od roku 1940, a potem - z uwagi na przerwę 
okresu wojennego i powojennego - od 1952 roku już jako wy-
niki regularnych badań ankietowych co pięć lat. Dane z 2015 
roku obrazują, że odsetek osób niezamężnych w wieku od 18 do 
34 lat, które zamierzają się kiedyś ożenić, jest nadal wysoki: 
85,7% dla mężczyzn i 89,3% w przypadku kobiet. Natomiast 
udział badanych, którzy nigdy nie zawarli związku małżeń-
skiego i nie zamierzają tego zrobić uległ nieznacznemu zwięk-
szeniu - do 12,0% dla mężczyzn i do 8,0% dla kobiet26. Anali-
zując natomiast oczekiwania kobiet pod względem tego, jak ma 
wyglądać ich rola w rodzinie – w 2015 roku doszło do zmniej-
szenia udziału procentowego odpowiedzi "pełnoetatowa gospo-
dyni domowa" a jednocześnie zwiększyła się liczba deklaracji 
"zarządzająca pracą i rodziną". I po raz pierwszy w tym badaniu 
wykazano przekroczenie progu 20% dla odsetka niezamężnych 
kobiet, które wybrały "samotna i pracująca" - wskazało to 
21,0% z nich27. Również w ostatnim badaniu, wśród mężczyzn, 

25 H. Nishioka, M. Yamauchi, K. Yasuyo, The Family Changes in Contempo-
rary Japan : Overview of the Results of the Fourth National Survey on Family in 
Japan, The Japanese Journal of Population 2012, vol.10, nr.1, s.1. 
26 The Fifteenth Japanese National Fertility Survey in 2015, [online] http:// 
www.ipss.go.jp/ps-doukou/e/doukou15/Nfs15_gaiyoEng.html, s. 4 [dostęp. 
09.04.2018r.].  
27 Tamże, s. 17. 
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na pytanie dotyczące przebiegu życia pożądanego dla ich part-
nerek, odnotowano wzrost liczby odpowiedzi "zarządzanie 
pracą i rodziną", która zajęła po raz pierwszy miejsce wyżej od 
"pełnoetatowej gospodyni domowej". Stało się to dzięki zauwa-
żonemu ciągłemu trendowi spadkowemu odpowiedzi "pełno-
etatowa gospodyni domowa" przy utrzymującym się wzroście 
"zarządzanie obydwoma obszarami - praca i rodzina" - jako mo-
del życiowy kobiet pożądanych przez mężczyzn, którzy się nie 
ożenili. Należy dodać, że odsetek przedstawicieli płci męskiej 
w tym badaniu, poszukujących „pełnoetatowych gospodyń do-
mowych” zmniejszył się do 10,1% - co oznacza, że udział męż-
czyzn, poszukujących pracujących, samodzielnych finansowo 
i łączących obowiązki domowe żon osiągnął 33,9%, wyprzedza-
jąc dominującą w roku 2000 grupę o tradycyjnych oczekiwa-
niach28.  

Na podstawie tych danych można zaobserwować jak zmie-
niła się perspektywa obojga płci co do postrzegania oczekiwa-
nego modelu rodziny oraz tego, w jaki sposób ona ma funkcjo-
nować. Można dostrzec, że zarówno wśród kobiet jak i męż-
czyzn doszło do innego postrzegania roli samej kobiety w rodzi-
nie, gdzie dotąd w japońskim społeczeństwie silnie ugrunto-
wana była pozycja gospodyni domu. Może to wynikać z sytuacji 
demograficznej oraz ekonomicznej kraju, wpływu procesów 
globalizacyjnych i pojawienia się nowych mediów, poprzez 
które ukazywane są wzorce życia z innych krajów. Wyniki te 
mogą również odzwierciedlać osiągnięcia wprowadzania działań 
polityki społecznej, zainicjowanej przez Premiera Shinzo Abe 
i zachodzącą w społeczeństwie przemianę wyobrażenia męskości 

28 Tamże, s. 18. 
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25 H. Nishioka, M. Yamauchi, K. Yasuyo, The Family Changes in Contempo-
rary Japan : Overview of the Results of the Fourth National Survey on Family in 
Japan, The Japanese Journal of Population 2012, vol.10, nr.1, s.1. 
26 The Fifteenth Japanese National Fertility Survey in 2015, [online] http:// 
www.ipss.go.jp/ps-doukou/e/doukou15/Nfs15_gaiyoEng.html, s. 4 [dostęp. 
09.04.2018r.].  
27 Tamże, s. 17. 
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- w tym Sarariimana. Jest to mężczyzna reprezentujący seksual-
ność heteronormatywną, który nie tylko powinien założyć ro-
dzinę i pracując zapewnić dzieciom i niepracującej żonie godne 
życie29. 

Analizując natomiast liczbę dzieci w małżeństwach ze sta-
żem od 15-19 lat - zauważono, że również ona uległa znacznej 
przemianie, gdyż gdy w 1940 roku dokonywano pierwszego ba-
dania, w okresie jeszcze przed Drugą Wojną Światową, która 
szacowana była średnio w rodzinie na 4.27, natomiast już 
w roku 1952 zmniejszyła się ona do 3.50. Kolejne badania wy-
kazały, że w roku 1987 wartość ta zmalała do 2.19, by w latach 
1992 i 1997 zwiększyć się do 2.21, a potem spadać – w 2010 
roku osiągając 1.96 i ostatnio w 2015 roku do najniższego 
wskaźnika wynoszącego 1.9430. Odnotowano również w tych 
badaniach niepokojącą tendencję, że odsetek par z liczbą trzech 
lub więcej dzieci sukcesywnie się zmniejsza, a tych z jednym 
wzrasta - pomimo, że od roku 1977 do chwili obecnej nie-
zmiennie ponad połowa par małżeńskich ma dwoje dzieci31.  

Można też zaobserwować, że liczba Kazoku - rodzin „nu-
klearnych” - wzrasta już od paru dekad. Kazoku, którego odpo-
wiedniki ma większość narodów, oznacza rodzinę jednego po-
kolenia, a jej rozpad może stanowić definitywny koniec. Dru-
gie, przeciwstawne mu specyficzne japońskie pojęcie, to Ie 

29 I. Kordzińska-Nawrocka, Wzorce męskości we współczesnej Japonii, [w:]W 
kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-
1945), red. A. Kozyra, Warszawa 2013, s.5.  
30 The Fifteenth Japanese National Fertility Survey in 2015…, s. 27. 
31 Tamże, s. 28. 
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i określa wielopokoleniową rodzinę, pielęgnowaną przez kolejne 
pokolenia32. 

Rynek pracy a japońska rodzina – zmiany związane 
z Abenomics 

Relacja pomiędzy japońskim rynkiem pracy a życiem ro-
dzinnym jest ściśle powiązana z tradycyjnymi rolami społecz-
nymi, zgodnie z którymi to dzieci najczęściej przejmują obowią-
zek opieki nad rodzicami. Szczególnie jest to wymagane od żony 
najstarszego syna, przez co, oprócz macierzyństwa, dochodzi do 
przerwania przez nią kariery zawodowej.  

W ostatnich latach w Japonii promowany jest nowy model 
rodziny, w myśl prowadzonej przez Premiera Shinzo Abe poli-
tyki, który oświadczył w 2014 r., że społeczne i ekonomiczne 
uaktywnienie kobiet jest niezbędne dla przyszłego wzrostu go-
spodarczego kraju33. W tym celu wezwał on, zarówno sektor 
biznesowy jak i publiczny, do nie tylko szerszego zatrudniania 
Japonek, ale również podjęcia działań na rzecz zwiększenia do 
30%, w okresie do 2020 roku, wskaźnika liczby kobiet na sta-
nowiskach zarządzających. W odpowiedzi na ten apel - japońska 
federacja handlowa Keidanren, która składa się z ponad tysiąca 
trzystu firm, wydała oświadczenie, że każda z nich powinna do-
browolnie dążyć do poprawy statusu kobiet – przyczyniając się 
do bardziej zrównoważonego rozwoju japońskiej gospodarki.34 

32 B. Jelonek, Japońskie pojęcie ie…, s.174. 
33 K. Niemoto, Too Few Women at the Top: The Persistence of Inequality in 
Japan, Nowy York 2016, s. 1. 
34 Tamże, s.1. 
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Jednak zabiegi te nie pozostaną bez wpływu na model rodziny, 
który funkcjonował do tej pory.  

Analizując wpływ polityki społecznej, ukierunkowanej na 
aktywizację Japonek na rynku pracy - prowadzonej przez Pre-
miera Abe, można posłużyć się przykładami praktycznych roz-
wiązań opublikowanych w raporcie w sierpniu 2015 roku. 

Pierwszą z firm, której przykład warto przytoczyć, jest Mit-
subishi Chemical Holdings Corporation, gdzie w ramach tej 
inicjatywy na stanowisku Kierownika grupy w Biurze Strategii 
Korporacyjnej do spraw ogólnego zarządzania zespołem zatrud-
niono kobietę, która stworzyła nową koncepcję korporacyjną - 
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem (MOS)”35. 

Koleje godne uwagi rozwiązanie zostało wprowadzone 
w firmie CROSS COMPANY Inc., w której wdrożono krótko-
trwały, regularny system pracowniczy, miało to pomóc kobie-
tom w szybszym powrocie do pracy po urlopie wychowawczym. 
Istotą tego rozwiązania było okresowe ograniczenie czasu pracy 
zatrudnionym na całym etacie Japonkom do wymiaru skróco-
nego, wynoszącego 4 lub 6 godzin dziennie.  

Natomiast w jeszcze innej firmie - Socioak Holdings Inc. - 
zapoczątkowano organizowanie uroczystości świętowania 
powrotu do pracy kobiet po urlopie wychowawczym, podczas 
której miały one otrzymywać gratulacyjny bonus.  

Kolejna inicjatywa stworzenia przyjaznego środowiska 
pracy dla kobiet była podjęta przez MetLife Japan. Polegała ona 

35 Aktywna Rola Kobiet – Deklaracja z strony rządowej Japonii, [online] 
http://www.gender.go.jp/english_contents/mge/declaration/pdf/women_ac 
tive_role.pdf, s. 3 [dostęp 4.04.2018r.].  
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na powołaniu Japońskiej Sieci Kobiet (JWBN) w celu zorgani-
zowania spotkań, na których pracujący rodzice dzielili by się 
swoimi doświadczeniami i kłopotami, a poprzez te działania 
mieli szanse wspierać zachowanie równowagi w zakresie opieki 
nad dziećmi i życiem zawodowym.  

Natomiast w Hospitality ONE Company Limited podjęto 
działania w celu utworzenia bardziej elastycznego czasu pracy 
poprzez opracowanie bezpośredniego systemu wizyt opiekunek 
domowych. Ponadto skonstruowano specjalny system wykorzy-
stujący aplikację internetową Skype i inne narzędzia do roz-
mów, by dać możliwość umożliwienia pracującym matkom 
zrównoważenia pracy i opieki nad dziećmi.  

Jeszcze inną interesującą inicjatywą, która została wdro-
żona w Japonii, to aktywizacja mężczyzn w przestrzeni domo-
wej. Ma to na celu zachęcenie ich do zaangażowania się 
w opiekę i wychowanie ich dzieci. Jako pierwszy przykład 
można wymienić firmę ubezpieczeniową Nippon Life Insu-
rance, gdzie w planie zarządzania uwzględniono 100% opiekę 
nad dziećmi po obniżonych kosztach Childcare Leave Acquisi-
tion Rate dla pracowników płci męskiej, aby zwiększyć u nich 
świadomości w zakresie opieki nad dziećmi36. Drugim przykła-
dem może być działanie kierownictwa firmy Sompo Japan 
Nipponkoa Insurance Inc., w której pracownikom płci męskiej 
zaczęto wysyłać pocztą elektroniczną ulotkę promującą urlopy 
wychowawcze dla ojców i kartę gratulacyjną w przypadku, gdy 
małżonka urodzi dziecko.  

36 Tamże, s.4.  
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36 Tamże, s.4.  
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Z kolei w firmie STRIDE Inc., podjęto inicjatywę pielę-
gnowania kultury biznesowej, poprzez zachęcanie zatrudnio-
nych mężczyzn do większego zaangażowania rodzicielskiego 
w przestrzeni domowej, tak aby poprzez odciążenia Japonek od 
rodzinnych obowiązków, umożliwić im kontynuowania kariery 
zawodowej.  

Jeszcze innym przykładem jest wprowadzenie przez firmę 
CROSS COMPANY Inc. systemu wolnego dnia od pracy, dla 
pracowników-ojców mających dzieci młodsze niż dziesięć lat, 
stanowiło to zobowiązanie ich do poświęcenia jednego dnia 
w miesiącu opiece nad swoimi pociechami i obowiązkom do-
mowym. Jednak, aby uniknąć wykorzystywania tego przywileju 
w innych celach, opracowano różne formy kontroli – przykła-
dowo, między innymi, wymóg podpisu stosownego potwierdze-
nia przez małżonka.  

Powyżej przedstawione rozwiązania, które wprowadzane 
są w japońskich firmach, stanowią próbę ułatwienia godzenia 
życia rodzinnego z karierą zawodową. Jednak wątpliwa jest sku-
teczności niektórych z tych działań. Przykładem może być spo-
tykane w Japonii zjawisko Matahary - nazwa ta jest skróconą 
formą angielskich słów "macierzyństwo" i "nękanie". Odnosi 
się ona do nieuczciwego traktowania kobiet w miejscu pracy, 
polegającym na molestowaniu, zarówno fizycznym, jak i psy-
chicznym, uszczypliwościom wobec kobiet pracujących podczas 
ciąży lub po porodzie, czego konsekwencją może być nawet roz-
wiązaniem umowy o pracę lub zmuszeniem Japonek do dobro-
wolnego odejścia. Odnosząc się do wyników ankiety przepro-
wadzonej przez Japońską Konfederację Związków Zawodo-
wych w 2015 roku, aż jedna na pięć osób (20,9%) pracujących 
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w Japonii doświadczyła tego zjawiska37. Ma ono nie tylko nega-
tywne skutki w odniesieniu do poszkodowanej osoby, ale rów-
nież niekorzystnie wpływa na kształt japońskiej rodziny i rynek 
pracy. Co prawda od 2014 roku rozpoczęto inicjatywy rządowe 
na rzecz zlikwidowania tego procederu - to jednak, biorąc pod 
uwagę powszechność tego zjawiska i jego siłę działania, należy 
zintensyfikować działania celem zwiększenia skuteczności. 
Pewne konkretne kroki już zostały wykonane - w 2015 roku 
Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej opublikowało 
nazwy firm, w których dopuszczono się tego zjawiska, ważna 
jest też konkluzja ustawy New Women’s Empowerment Act, czy 
też przeprowadzenie narodowego śledztwa na rzecz określenia 
wielkości tego procederu wobec pracownic zatrudnionych na 
pełen etat i w niepełnym wymiarze pracy. Ale do przezwycięże-
nia tego procederu działania te mogą nie być wystarczające, 
gdyż trzeba doprowadzić do zmienienia tak utrwalonego w tym 
względzie schematu społecznego38. 

Ponadto by umożliwić powrót do pracy Japonkom pod-
jęto działania na rzecz zabezpieczenie dodatkowej opieki nad 
dziećmi, założono skalę potrzeb na około 500 tysięcy miejsc 
w żłobkach i przedszkolach do końca 2017 roku. Założono 
także zwiększenie świadczeń urlopowych związanych z opieką 
nad dzieckiem od 50% do 67%, w trakcie pierwszych sześciu 
miesięcy urlopu macierzyńskiego a także nałożono obowiązek 

37 Co to Matahara, [online] http://www.mataharanet.org/en/what-is-mata-
hara/ [dostęp. 23.04.2018r.]. 
38 Dokument pokazujący podejmowane działania na rzecz zwalczania zjawiska 
matahara, [online] http://www.mataharanet.org/wp-content/uploads/2016/ 
05/action2.jpg [dostęp. 23.04.2018r.]. 
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na przedsiębiorców polegający na ujawnieniu informacji o za-
trudnieniu kobiet, ich statusie i dalszych39. 

Umożliwienie Japonkom aktywności zawodowej to rów-
nież podjęcie działań na rzecz zmiany sytuacji osób starszych, 
kierunek ich - to dążenie do utrzymania samodzielności senio-
rów w celu odciążenia rodziny w kwestii opieki nad nimi, 
a także aktywizacji tej grupy w społeczeństwie. Kraj Kwitnącej 
Wiśni swoimi działaniami przychyla się do implikowania kon-
cepcji starzenia produktywnego, która jest szeroko dyskutowana 
na płaszczyźnie międzynarodowej40. W tym celu, między in-
nymi, wdrożono działania polegające na promowaniu zdrowego 
trybu życia od najmłodszych lat - aby złagodzić wzrost kosztów 
opieki długoterminowej, a także zadbać o stan zdrowia przy-
szłych seniorów41. W 2013 roku podniesiono oficjalny próg 
wieku emerytalnego do 61 lat, a kolejne wydłużenie okresu 
pracy zostało wprowadzone w 2016 roku - do 62 rok życia42. 
Zgodnie z zapowiedziami Rządu Japonii działania te będą pro-
wadzone dalej, planowo próg ten ma zostać podniesiony do 65 
lat w roku 202543. 

39 Rządowy dokument przedstawiający program Abenomics, [online], https:// 
www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/170313_abenomics. 
pdf, s.4 [dostęp. 23.04.2018r.]. 
40 J-H Kim, Productive Aging of the Elderly in Japan, Korean Social Science 
Journal 2010, nr. 1. s. 5. 
41 Policies for a revitalisation of Japan, [online] https://www.oecd.org/econ 
omy/50190618.pdf, s.17 [dostęp: 10.04.2018r.].  
42 E Ö., Sigurðsson., Impacts of Population Aging in Modern Japan and Possible 
Solutions for the Future, [online] https://skemman.is/bitstream/1946/26688/ 
1/BA%20thesis%20-%20Eggert%20-%20Final.pdf, s.13 [dostęp: 10.04. 
2018r.].  
43 Tamże. 
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W ramach programu Abenomics przeprowadzono także 
badanie wśród seniorów dotyczące chęci przedłużenia okresu 
zatrudnienia - jego wyniki wykazały, że aż 71% seniorów chcia-
łoby mieć możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu aktyw-
ności na rynku pracy44. W celu ich aktywizacji zawodowej, sku-
piono się gównie na takich gałęziach jak marketing, zarządzanie 
czy handel - gdzie możliwość podzielenia się wiedzą i doświad-
czeniem może być bezcennym zasobem dla pracodawców 
w kontekście prowadzenia szkoleń dla młodszych pracowni-
ków. Rozważano również podejmowania się pracy przez senio-
rów w zakresie opieki medycznej nad innymi starszymi Japoń-
czykami. Ta ostatnia forma może być o tyle korzystna, że za-
pewni ona nie tylko aktywność zawodową, ale też kontakty mię-
dzyludzkie i ograniczy poczucie samotności. Może przyczynić 
się też do umożliwienia bardziej komfortowego życia ze względu 
rozumienie własnych potrzeb podczas sprawowania opieki.  

Promowane jest również uaktywnianie się seniorów po-
przez udział w wolontariacie, między innymi w celu promowa-
nia kultury, historii czy też tożsamości kulturowej Japończy-
ków. Kolejną formą wykorzystania zasobu jakim są osoby star-
sze jest zachęcanie do kontaktu pomiędzy seniorami a młodszą 
generacją, co może być korzystne ze względu na dzielenie się 
doświadczeniem życiowym oraz wiedzą zarówno na płaszczyź-
nie społecznej, jak i zawodowej.  

Podjęcie działań na rzecz zapewnienia niezależności i god-
nego życia osobom starszym ma zatem charakter wielopłaszczy-
znowy, oparty nie tylko na rozwoju instytucji państwowych 

44 Rządowy dokument przedstawiający program Abenomics…, s.4. 
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44 Rządowy dokument przedstawiający program Abenomics…, s.4. 



Katarzyna Rużyczka 

152 

wspierających tą idee, ale uwzględnia on również rozbudowę ga-
łęzi technologicznych w zakresie wprowadzania robotów, mają-
cych na celu wsparcie samodzielnego funkcjonowania seniorów. 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej argu-
menty, można zaryzykować stwierdzenie związku pomiędzy 
zmianami funkcjonowania japońskiej rodziny - zarówno jej 
struktury, pełnionych ról czy też oczekiwań obywateli w tym 
względzie a przeobrażaniem rynku pracy. Chodzi tu szczególnie 
o wprowadzane przez firmy rozwiązania praktyczne, zainspiro-
wane działaniami władz państwowych na rzecz pogodzenia ak-
tywności zawodowej z życiem prywatnym. Jest to szczególnie 
ważne, gdyż publikowane dane wskazują na postępujący spadek 
liczby dzieci w rodzinie praktycznie w ciągu całego okresu od 
zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Ponadto zachodzi pro-
ces zwiększenia się liczby rodzin nuklearnych – jednopokolenio-
wych przy malejącym udziale wielopokoleniowych. Tendencja 
ta powoduje spadek przyrostu naturalnego populacji i przy wy-
dłużającym się średnim okresem życia Japończyków prowadzi 
do starzenia się społeczeństwa. Konsekwencją tego jest potrzeba 
zwiększania nakładów zarówno na świadczenia emerytalne jak 
i opiekę medyczną seniorów, przy spadającej liczbie osób 
w wieku produkcyjnym. To zwiększone obciążenie budżetu 
państwa próbuje się przezwyciężyć zarówno poprzez podniesie-
nie progu wieku emerytalnego jak i działania na rzecz utrzyma-
nia samodzielności, aktywności zawodowej oraz społecznej po 
przekroczeniu tego progu przez pracowników. Inną metodą jest 
dążenie w ramach programu Abenomics do wypełnienia luk na 
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rynku pracy, poprzez pełniejsze zagospodarowanie zasobów 
ludzkich, w tym niepracujących kobiet, co w konsekwencji 
może to doprowadzić do zmiany ich pozycji w społeczeństwie. 
Dochodzi również do kreowania nowego rodzaju relacji mał-
żeńskich, opartych na partnerstwie - w tym równego obciążenia 
obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Jednak biorąc pod 
uwagę tradycje i sposób wprowadzania praktycznie tego rozwią-
zania, w postaci zaangażowania mężczyzn w obowiązki ro-
dzinne, można zaryzykować stwierdzenie, że i tak nie są one po-
równywalne do zadań z jakimi mierzyły się dotychczas kobiety.  

Wzrost liczby osób poszukujących związku, w którym 
partnerka łączy zarówno karierę zawodową jak i życie prywatne 
może stanowić impuls do zmiany w funkcjonowaniu rodziny 
oraz wychowywaniu młodego pokolenia, przy jednoczesnych 
działaniach władz Kraju Kwitnącej Wiśni, zwiększających liczbę 
ośrodków opieki dziennej dla dzieci. 

Podsumowując można zaryzykować stwierdzenie, że w Ja-
ponii dochodzi do promowania nowej formy rodziny – składa-
jącej się z większej liczby dzieci, przy jednoczesnym aktywnym 
uczestniczeniu obojga rodziców na rynku pracy, a także próbie 
ponownego zaangażowania osób starszych, zarówno w obszarze 
społecznym jak i zawodowym, w myśl pełnego wykorzystania 
potencjału pracowniczego.  
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Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej argu-
menty, można zaryzykować stwierdzenie związku pomiędzy 
zmianami funkcjonowania japońskiej rodziny - zarówno jej 
struktury, pełnionych ról czy też oczekiwań obywateli w tym 
względzie a przeobrażaniem rynku pracy. Chodzi tu szczególnie 
o wprowadzane przez firmy rozwiązania praktyczne, zainspiro-
wane działaniami władz państwowych na rzecz pogodzenia ak-
tywności zawodowej z życiem prywatnym. Jest to szczególnie 
ważne, gdyż publikowane dane wskazują na postępujący spadek 
liczby dzieci w rodzinie praktycznie w ciągu całego okresu od 
zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Ponadto zachodzi pro-
ces zwiększenia się liczby rodzin nuklearnych – jednopokolenio-
wych przy malejącym udziale wielopokoleniowych. Tendencja 
ta powoduje spadek przyrostu naturalnego populacji i przy wy-
dłużającym się średnim okresem życia Japończyków prowadzi 
do starzenia się społeczeństwa. Konsekwencją tego jest potrzeba 
zwiększania nakładów zarówno na świadczenia emerytalne jak 
i opiekę medyczną seniorów, przy spadającej liczbie osób 
w wieku produkcyjnym. To zwiększone obciążenie budżetu 
państwa próbuje się przezwyciężyć zarówno poprzez podniesie-
nie progu wieku emerytalnego jak i działania na rzecz utrzyma-
nia samodzielności, aktywności zawodowej oraz społecznej po 
przekroczeniu tego progu przez pracowników. Inną metodą jest 
dążenie w ramach programu Abenomics do wypełnienia luk na 
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rynku pracy, poprzez pełniejsze zagospodarowanie zasobów 
ludzkich, w tym niepracujących kobiet, co w konsekwencji 
może to doprowadzić do zmiany ich pozycji w społeczeństwie. 
Dochodzi również do kreowania nowego rodzaju relacji mał-
żeńskich, opartych na partnerstwie - w tym równego obciążenia 
obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Jednak biorąc pod 
uwagę tradycje i sposób wprowadzania praktycznie tego rozwią-
zania, w postaci zaangażowania mężczyzn w obowiązki ro-
dzinne, można zaryzykować stwierdzenie, że i tak nie są one po-
równywalne do zadań z jakimi mierzyły się dotychczas kobiety.  

Wzrost liczby osób poszukujących związku, w którym 
partnerka łączy zarówno karierę zawodową jak i życie prywatne 
może stanowić impuls do zmiany w funkcjonowaniu rodziny 
oraz wychowywaniu młodego pokolenia, przy jednoczesnych 
działaniach władz Kraju Kwitnącej Wiśni, zwiększających liczbę 
ośrodków opieki dziennej dla dzieci. 

Podsumowując można zaryzykować stwierdzenie, że w Ja-
ponii dochodzi do promowania nowej formy rodziny – składa-
jącej się z większej liczby dzieci, przy jednoczesnym aktywnym 
uczestniczeniu obojga rodziców na rynku pracy, a także próbie 
ponownego zaangażowania osób starszych, zarówno w obszarze 
społecznym jak i zawodowym, w myśl pełnego wykorzystania 
potencjału pracowniczego.  
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Summary 

Transforming the traditional model 
of the Japanese family and the legal 
context of changes in the situation 

of women on the labor market 
 

Japanese Civil Code of 1898 defined situation of women 
by legalizing the traditional family model-Ie. The main func-
tion was to maintain it’s continuity from generation to genera-
tion, which was valid until the end of World War II. As a result 
of the emergence of a new post-war reality related to the eco-
nomic development of Japan and social changes, the Japanese 
family model is changing. Currently, Japan belongs to the aging 
countries, which causes a shortage of workers in the labor mar-
ket. In order to meet these demographic changes, Prime Min-
ister Abe introduced in 2013 a program known as Abenomics. 
The implementation of the program's objectives led to the ac-
tivation of women in the labor market as well as the promotion 
of social and legal changes. The purpose of this article is to try 
answer the question how the family model changes both in 
terms of legal and social status by activating professional Japa-
nese women on the labor market as a result of the Abenomics. 
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Korea Północna 
a wolność religijna. 

Czy artykuł 68 konstytucji KRLD 
ma zastosowanie 

w rzeczywistości? 
 
 
 

Korea Północna jest państwem, który od wielu lat znaj-
duje się na pierwszym miejscu Światowego Indeksu Prześla-
dowań Open Doors. Tutaj żaden obywatel nie może wyzna-
wać swojej wiary. Jest jednym z nielicznych krajów, które nie 
nawiązało stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. 
Od wielu lat obowiązuje w Korei kult jednostki, a dyktatura 
wymaga absolutnej lojalności wobec władcy. Sprawia to, 
że osoba wyznająca wiarę, czy posiadająca jakikolwiek materiał 
religijny, jest klasyfikowana jako wróg państwa. Osoby „przy-
łapane” na wyznawaniu religii są aresztowane, a następnie 
umieszczane w obozach pracy, bądź wykonywane są na nich 
publiczne egzekucje. Organizacja Open Doors zajmująca się 
pomocą prześladowanym chrześcijanom na świecie, oszacowa-
ła, że pośród 25,4 mln mieszkańców Korei Północnej 300 000 
stanowią wyznawcy Jezusa Chrystusa, z czego około 50 000 - 
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75 000 znajduje się w obozach pracy, rozmieszczonych na 
terenie kraju. 

Kiedy w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, 
a Japonia, która w 1905 roku dokonała aneksji Cesarstwa 
Koreańskiego, kapitulowała, Półwysep Koreański podzielony 
na dwie strefy wpływów. Koree zostały oddzielone granicą 
wzdłuż 38. Równoleżnika. Północna została pod strefą wpły-
wów Związku Radzieckiego, a Południowa Stanów Zjedno-
czonych. W sierpniu 1945 roku przedstawiciele ZSRR usta-
nowili w „swojej części” półwyspu Cywilny Zarząd Okupacyj-
ny, w skład którego weszli przychylni radzieckim władzom 
działacze lewicowi i komunistyczni. Kilka miesięcy później, 
w lutym 1946 roku, rządy zaczął sprawować komunistyczny 
Tymczasowy Komitet Ludowy Korei Północnej. Komitet 
objął Kim Ir Sen (1912-1994), kapitan Armii Czerwonej. 
Południowa część wyspy została oddana proamerykańskiemu 
Rhee Syng-manowi (1875-1965), który 20 lipca 1948 roku 
został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem 
Korei Południowej. Kiedy miało dojść do zorganizowania, pod 
auspicjami ONZ, wyborów w Korei Północnej, tamtejsi poli-
tycy odmówili wzięcia w nich udziału1.  

Ostatecznie Koree ogłosiły w 1948 roku niepodległość, 
Południowa 15 sierpnia, a 9 września Północna. W Korei 
Północnej władzę objął Demokratyczny Front na rzecz Zjed-
noczenia Ojczyzny z Kim Ir Senem na czele2.  

1 T. Goban-Klas, Historia i współczesność Korei, Toruń 2007, s. 161. 
2 W. J. Dziak, Korea. Pokój czy wojna, Warszawa 2003, s. 48. 

Korea Północna, a wolność religijna. … 

161 

W czerwcu 1950 doszło do wybuchu wojny koreańskiej, 
kiedy północnokoreańscy działacze chcieli dokonać ewolucji 
komunistycznej na południu, a Rhee Syng-man chciał likwi-
dacji komunistycznych ośrodków władzy na Północy. Nad 
ranem 25 czerwca Kim Ir Sen rozpoczął inwazję na Południe. 
Wybuch wojny poprzedziły liczne prowokacje na przebiegają-
cej przez 38. równoleżnik. Dwa dni później Harry S. Truman 
(1884-1972) zdecydował o zaangażowaniu w konflikt wojsk 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, a Rada Bezpieczeństwa 
ONZ o wysłaniu do Korei sił międzynarodowych. Obrona 
trwała do 15 września 1950 roku i zakończyła się zwycięstwem 
wojsk ONZ i Korei Południowej, co zmusiło wojska Korei 
Północnej do odwrotu. Dodatkowo w wojnę zaangażowały się 
Chiny, kiedy 25 października 1950 Mao Zedong (1893-1976) 
wprowadził na front armię Chińskich Ochotników Ludowych. 
Między kwietniem a majem 1951 roku wojska chińskie i pół-
nocnokoreańskie przeprowadziły ofensywę, która załamała się 
czerwcową kontrofensywą ONZ. Ostatecznie zawieszenie 
broni miało miejsce 27 lipca 1953 roku podpisaniem umowy 
o zachowaniu linii demarkacyjnej między dwoma państwami 
koreańskimi. Wojna stała się idealnym pretekstem dla Kim Ir 
Sena do likwidacji opozycji i militaryzacji kraju. Od tego czasu 
zaprzestano starać się o zjednoczenie obu państw, gdyż propo-
nowane przez strony scenariusze nie odpowiadały tej drugiej3. 

3 P. Lowe, Wojna Koreańska, Warszawa 1995, s. 150-208. 
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1 T. Goban-Klas, Historia i współczesność Korei, Toruń 2007, s. 161. 
2 W. J. Dziak, Korea. Pokój czy wojna, Warszawa 2003, s. 48. 
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3 P. Lowe, Wojna Koreańska, Warszawa 1995, s. 150-208. 
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Tło polityczne Korei Północnej - kult jednostki  

W Korei Północnej wymagana jest absolutna lojalność 
wobec dynastii Kimów, która rządzi Koreą od 1953 roku. Byli 
to kolejno: Kim Ir Sen (do 8 lipca 1994), Kim Dzong Il 
(8 lipca 1994 - 17 grudnia 2011) i w końcu Kim Dzong Un 
(od 26 grudnia 2011). To ich obrazy są obowiązkowe w każ-
dym domu, biurze i budynku użyteczności publicznej, a w 
całym kraju rozstawionych jest kilkanaście tysięcy pomników 
wybudowanych na cześć wodzów. Szacunek i kult osoby w 
tym kraju urasta do rangi wyznania4. 

W latach 60. XX wieku zaczęto odgradzać się od wpły-
wów obcej kultury: literatury, muzyki filmu czy teatru. Ma to 
także związek z religiami, które są utożsamiane z kulturą na-
pływem obcej cywilizacji do Korei. Celem izolacji jest zniechę-
canie obywateli do wzajemnego komunikowania się, aby 
uniknąć konfrontacji ludzi. W związku z tym w kraju wystę-
puje cały szereg przepisów dotyczących izolowania ludzi lub 
nakłaniania do izolacji. Władze rygorystycznie podchodzą do 
spotkań towarzyskich, spotkań absolwentów szkół wyższych, 
czy żołnierzy, którzy ukończyli służbę. Niedopuszczalne jest 
także posiadanie wspólnego hobby, gdyż spotkania hobbystów 
mogłyby grozić powstawaniu nieformalnych grup interesów. 
Tym samym niedopuszczalne są wszelkie zgromadzenia o cha-
rakterze religijnym. Izolacja państwa polega także na zakazie 
kontaktów ludności koreańskiej z obcokrajowcami przebywa-
jącymi na terytorium Korei. Jeżeli obcokrajowiec zaczepi Ko-

4 Prześladowani i zapomniani - Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 
2013-2015, red. W. Cisło, M. Dąbrowski, Warszawa 2016, s. 40-41. 
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reańczyka na ulicy, ten winien natychmiast uciec. W przypad-
ku odpowiedzi, pod groźbą sankcji, jest zmuszony poinfor-
mować o tym incydencie najbliższy posterunek milicji lub 
służby bezpieczeństwa5.  

Życie w społeczeństwie koreańskim jest bardzo trudne, 
ponieważ Korea wprowadziła kontrolę społeczną poprzez pa-
trole sąsiedzkie zwane „inminban”. Specjalnie wytrenowani 
sąsiedzi donoszą władzom o wszystkim, co dzieje się w danym 
bloku lub domu. Nie umknie ich uwagi każda wizyta, a tym 
bardziej każdorazowe odchylenie od normy nie przechodzi 
niezauważone. Dodatkowo każdy obywatel bierze udział 
w cotygodniowych spotkaniach, podczas których wszyscy 
obywatele są indoktrynowani i ideologicznie szkoleni6. 

Wszyscy mieszkańcy Korei Północnej, którzy kiedykol-
wiek podróżowali do Chin, muszą po powrocie zgłosić się do 
władz i ze szczegółami opowiedzieć o swoim pobycie w sąsied-
nim kraju, odpowiadając na pytania „Czy spotkałeś jakichś 
chrześcijan będąc w Chinach?”, „Czy odwiedzałeś tam jakieś 
kościoły?”. I tak, np. Kim Seung Mo przemilczał uczęszczanie 
do kościoła swoich krewnych oraz pomoc pastora, więc oskar-
żono go o szpiegostwo i publicznie był torturowany7. 

5 W. J. Dziak, K. Sajewski, Korea Północna - wewnętrze sektory trwania, 
Warszawa 2016, s. 112-120. 
6  Prześladowania chrześcijan - opis krajów, [online] https://www.opendo 
ors.pl/przesladowania-chrzescijan/opisy-krajow/2018/korea-polnocna, [do-
stęp: 22.02.2018r.]. 
7 Aresztowany z powodu kontaktu z chrześcijanami, [online] https://www. 
opendoors.pl/nachrichten/aktuelle-meldungen/korea-polnocna-aresztowany-
z-powodu-kontaktu-z-chrzescijanami, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
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Korea Północna jest państwem, który wprowadził cały 
szereg kar, niespotykanych w innych krajach. Są to głównie 
kary chłosty, publiczne egzekucje, czy dożywotnie wyroki 
w obozach śmierci. Obozy pracy pojawiły się w Korei wraz 
z rozporządzeniem, które weszło w życie 30 października 1947 
roku, czyli jeszcze dwa lata przed proklamowaniem państwa. 
Korea otwarcie mówi, że na swym terytorium stosuje terror 
i masowe represje jako fundamentalny element systemu. Przy-
jęły one nawet formę zinstytucjonalizowaną. Za potencjalnych 
przeciwników reżimu władze uznały, m.in: takich Koreańczy-
ków, którzy pracowali w japońskiej policji, czy mieli rodzinę 
na Południu, przedstawicieli klasy średniej (restauratorów, 
rzemieślników, handlowców) i dawnych klas posiadających 
(właścicieli ziemskich, fabrykantów, kadrę zarządzającą i ad-
ministracyjną) oraz inteligencji (bibliotekarzy, dziennikarzy, 
pisarzy, artystów), a także takich, którzy wyjechali do Japonii 
w trakcie japońskiej okupacji w latach 1910-1945, uciekli na 
południe czy przyznają się do wiary buddyjskiej, chrześcijań-
skiej lub jakiejkolwiek innej. Te wszystkie restrykcje nie doty-
czą samych tylko „przestępców”, ale także ich rodziny i krew-
nych8. 

Wolność wyznania w konstytucji koreańskiej 

Artykuł 68 konstytucji północnokoreańskiej mówi: 
„Obywatele mają swobodę przekonań religijnych. Prawo to 
przyznaje się zatwierdzając budowę budynków sakralnych 

8 W. J. Dziak, K. Sajewski, dz. cyt., s. 153-154. 
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i organizację ceremonii religijnych. Religia nie może być wy-
korzystywana jako pretekst do przyciągania obcych sił lub 
szkodzenia państwu i porządkowi społecznemu”9. Aby poka-
zać, że w Korei przestrzegana jest ów zapis, zagranicznym go-
ściom pokazywane są nabożeństwa w propagandowych kościo-
łach w Pjongjang 10. Na potwierdzenie „wolności religijnej 
w kraju”, państwo wybudowało w stolicy kilka świątyń. Jed-
nak Koreańczycy nie mają do nich wstępu11. Dla pozoru ze 
strony władz zostały utworzone organizacje religijne takie jak 
Koreański Związek Katolików, Koreański Związek Buddystów 
i Koreański Związek Chrześcijan. Są one tworami partyjnymi, 
finansowanymi przez nią i przez nią zarządzanymi. Nie wolno 
im jednak prowadzić żadnej działalności religijnej, a ich głów-
nym celem jest krzewienie idei wodza wśród chrześcijan i bud-
dystów poza granicami kraju. W związku z tym nie istnieje 
niezależny od władz kościół czy dom modlitwy, a rolę księży, 
popów czy buddyjskich mnichów pełnią oficerowie bezpie-
czeństwa nie mający pojęcia jak odprawiać mszę czy spotkania 
modlitewne12. 

W 1988 roku zostało zatwierdzone, jako stowarzyszenie 
religijne, wyznanie protestanckie i katolickie. Kościół katolic-
ki, dwa protestanckie i jedna cerkiew rosyjska zostały wznie-
sione w stolicy Pjongjag jako kościoły stworzone na potrzeby 
zagranicznych gości. Grupy protestanckie prowadzone są przez 

9 Konstytucja Korei Północnej, art. 68. 
10 J. Kuc, Módl się za chrześcijan z Korei Północnej, [online] https://puk 
han.pl/2012/03/modl-sie-za-chrzescijan-z-korei-polnocnej/ [dostęp: 20.02. 
2018r.]. 
11 N. Levi, Korea Północna poszukując prawdy, Warszawa 2012, s. 168. 
12 W. J. Dziak, K. Sajewski, dz. cyt., s. 155-156. 
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han.pl/2012/03/modl-sie-za-chrzescijan-z-korei-polnocnej/ [dostęp: 20.02. 
2018r.]. 
11 N. Levi, Korea Północna poszukując prawdy, Warszawa 2012, s. 168. 
12 W. J. Dziak, K. Sajewski, dz. cyt., s. 155-156. 
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osoby świeckie, a Kościół katolicki nie ma księdza, co wiąże się 
z tym, że msza święta jest rzadko odprawiana. Czynią to jedy-
nie duchowni, którzy okazjonalnie składają wizyty w stolicy. 
Jednak te msze i tak często odprawiane są w ambasadach. Wa-
tykan do roku 2013 wyszczególniał Francisa Hong Yong-ho 
jako biskupa Pjongjangu, który po zaginięciu 10 marca 1962 
roku prawdopodobnie był więźniem któregoś z obozów ree-
dukacyjnych. W 2010 roku Watykan uznał, że biskup – który 
miałby już 106 lat – nie żyje, a jego proces beatyfikacyjny jest 
w toku13.  

Urzędnicy koreańscy otwarcie mówią, że Korea Północna 
jest wolna od wszelkich wierzeń religijnych, a ich społeczeń-
stwo jest ateistyczne. Większość społeczeństwa nie zna nawet 
takich postaci, jak Budda, Jezus czy samego pojęcia „religia”. 
Głoszone jest, że kościoły chrześcijańskie są tubą propagando-
wą imperializmu, a ich celem jest rozpowszechnianie truciciel-
skich antyrządowych idei i pomysłów. Według państwa religia 
jest narkotykiem, oszukuje, mami i zwodzi ludzi. Chrześcijań-
scy misjonarze nazywani są terrorystami, a samo chrześcijań-
stwo postrzegane jest jako zagrożenie dla państwa. Dyplomaci 
północnokoreańscy mówią, że misjonarze chrześcijańscy 
w czasie wojny truli koreańskie dzieci, dając im zatrute cukier-
ki, wstrzykując zarazki, porywali je i masowo mordowali. Lu-
dzi wierzących traktuje się jako kontrrewolucjonistów. Ten 
propagandowy pogląd ma usprawiedliwiać stosowanie wobec 
nich najsurowszych kar poprzez izolację lub śmierć. Korea 

13 North Korea could soon have its first saint: Hong Yong-ho, https://www. 
catholicnewsagency.com/news/north-korea-could-soon-have-its-first-saint-
hong-yong-ho-28213; Prześladowani i zapomniani…, s. 41. 
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Północna jest najprawdopodobniej jedynym krajem, gdzie 
obowiązuje administracyjny zakaz wyznawania jakiejkolwiek 
religii. Karze podlega się nie tylko przyznanie się do wiary, ale 
także posiadanie skromnych symboli religijnych. W 2016 roku 
w koreańskich obozach pracy przebywało 70 tysięcy chrześci-
jan z wyrokiem za noszenie krzyżyka, spinki do włosów 
w kształcie krzyżyka lub modlenie się w miejscu publicznym, 
bądź prywatnie. W lipcu tego samego roku władze KRLD 
skonfiskowały partię cukierków z Chin, ponieważ na papier-
kach, w które były owinięte znalazły się motywy przypomina-
jące krzyżyki. Na niektórych uczelniach wprowadzono nawet 
instrukcję, by studenci na zajęciach z matematyki symbol plu-
sa wpisywali w taki sposób, aby nie przypominał krzyżyka14. 
Północnokoreański słownik filozofii definiuje religię jako wy-
zyskiwacza, twór stworzony dla oszukiwania mas, do wyzysku 
i ucisku. Biblia jest zabroniona i została okrzyknięta narzę-
dziem narzucania szkodliwej ideologii. Tym samym niedo-
puszczalna jest jakakolwiek edukacja religijna15. 

Jeżeli chodzi o zestawienie wiernych w tym kraju, to na 
24,4 miliona obywateli za ateistów uznaje się 71,3%, 12,3% 
jest animistami, a 1,5% jest wyznania buddyjskiego. Chrześci-
janie stanowią w tym kraju ok. 2%, pozostałe prawie 13% jest 
innych wyznań. Przewiduje się jednak, że co najmniej 50 ty-
sięcy chrześcijan znajduje się w obozach koncentracyjnych. Od 
wielu jednak lat Kim Dzong Un walczy z grupami religijnymi. 
Przede wszystkim chrześcijaństwo postrzegane jest jako za-

14 W. J. Dziak, K. Sajewski, dz. cyt., s. 156-158. 
15 N. Levi, dz. cyt., s. 167-168. 
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chodni import, który destabilizuje państwo, dlatego ludzie 
tego wyznania są traktowani w najbardziej brutalny sposób. 
Od 1953 roku zaginęło co najmniej 20 tysięcy chrześcijan. 
Złapani przez reżim nielegalni chrześcijanie są aresztowani, 
torturowani lub zabijani podczas publicznych egzekucji. 
Chrześcijanie spotykają się parach lub trzyosobowych grupach, 
szepcząc tylko modlitwy lub psalmy, by nie paść ofiarami 
przemocy ze strony państwa. Są traktowani jako wrogowie, 
według północnokoreańskiego systemu klasyfikacji społecz-
nej16. 

Sytuacja chrześcijan 

Już od początku istnienia Korei Północnej ludzie wierzący 
byli traktowani jako realni wrogowie systemu. Kiedy Kim Ir 
Sen ogłosił pełne zwycięstwo w walce z „reakcyjnymi religia-
mi”, w latach 1945-1962 zostało zniszczone dwa tysiące ko-
ściołów i 400 buddyjskich świątyń, a 50 tysięcy katolików 
i 300 tysięcy protestantów poddano represjom i zsyłano do 
obozów. Od tego czasu zaczął obowiązywać zakaz czytania 
Biblii i rozprowadzania materiałów ewangelizacyjnych. Więk-
szość z hierarchów kościołów chrześcijańskich została zamor-
dowana. Tylko nielicznym udało się zbiec na Południe17. Dla-
tego też Kim Dzong Un już na początku swego przywództwa 
rozpoczął falę prześladowań i ucisku wobec chrześcijan 
i wszystkich, których uzna za zagrożenie dla dyktatury. 
W samym tylko 2014 roku, ponad 10 tysięcy ludzi zostało 

16 Prześladowani i zapomniani…, s. 40-41. 
17 W. J. Dziak, K. Sajewski, dz. cyt., s. 155. 
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zabitych, osadzonych w więzieniach i obozach lub wygnanych 
do zamkniętych wiosek18. 

Przed wojną koreańską na 200 tysięcy chrześcijan, 
ok. 120 tys. stanowili katolicy. W Korei było także 35 tysięcy 
buddystów. Po wojnie tych ludzi zakwalifikowano jako reak-
cjonistów, których zaczęto karać. Wolność religijna, o której 
pisze konstytucja jest tylko pozorna. Wszystkie praktyki reli-
gijne są surowo zabronione, aktywność religijna jest pod kon-
trolą. Mimo wielu prób wykorzeniania wiary chrześcijańskiej 
w tym kraju, wielu chrześcijan żyje w obozach koncentracyj-
nych. Jednak i w obozach znajdują się grupy religijne, które na 
co dzień praktykują swoją wiarę19.  

Chrześcijan Korei Północnej można podzielić na dwie 
grupy. Pierwszą z nich są tradycyjne społeczności chrześcijań-
skie. Druga - to społeczności konwertytów. Do pierwszej gru-
py zaliczamy wiernych, którzy wywodzą się jeszcze z czasów 
sprzed wojny koreańskiej (1950–1953). Z powodu ideologii 
„połączenia przez winę” potomkowie tych chrześcijan stawiają 
czoła społecznym i innym przeszkodom nie do pokonania, 
a także są uważnie obserwowani. Z racji tego, że każdy obywa-
tel jest zaklasyfikowany w specjalnym systemie zwanym 
„Songbun”, gdzie numer 37 oznacza protestantów, a numer 
39 katolików, grupy te obejmują chrześcijan, których rodzice 
oraz dziadkowie byli chrześcijanami. Zostali oni wysłani do 

18 Pięć wskazówek do modlitwy za Koreę Północną, [online] https://www. 
opendoors.pl/nachrichten/aktuelle-meldungen/piec-wskazowek-do-modli 
twy-za-koree-polnocna, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
19 Korea Północna za zasłoną, red. A. Rzepliński, J. Hosaniak, Warszawa 
2004, s. 107. 
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19 Korea Północna za zasłoną, red. A. Rzepliński, J. Hosaniak, Warszawa 
2004, s. 107. 



Marlena Rolnik 

170 

wyizolowanych wiosek w ramach kary za posiadanie niewła-
ściwego Songbun. W drugiej grupie znajdują się Koreańczycy, 
którzy nawrócili się w latach 90-tych, podczas panującego 
głodu, kiedy to wielu ludzi przekraczało granice z Chinami, by 
szukać tam pomocy w lokalnych kościołach. Po powrocie do 
swojej ojczyzny wciąż trwali w swej nowej wierze20. 

Chrześcijaństwo jest odrzucane ponieważ kojarzone jest 
z europejskim systemem wartości. Ponadto religia jest nieza-
leżna od władz państwowych. Taki stan rzeczy nie jest tolero-
wany przez ustrój komunistyczny, w którym każdy obywatel 
powinien być całkowicie władzy podporządkowany21. Raport 
ONZ z 2014 roku głosi, że chrześcijaństwo w Korei postrze-
gane jest jako poważne zagrożenie, ponieważ zapewnia plat-
formę dla społecznych oraz politycznych organizacji, a także 
integracji poza strefą państwa22.  

Wiele organizacji zajmujących się prześladowaniami 
chrześcijan wydaje corocznie raporty lub statystyki z wykazem 
krajów, gdzie tych prześladowań jest najwięcej. I tak w Inter-
national Christian Concern czy Open Doors Korea Północna 
zajmuje czołowe miejsce. Korea Północna jest państwem, któ-
ry od 2002 roku znajduje się na pierwszym miejscu Światowe-
go Indeksu Prześladowań Open Doors23.  

Open Doors jest międzynarodowym dziełem chrześcijań-
skim, aktywnym od 1955 roku i realizującym swoją misję 
w 50. krajach, w których ma miejsce prześladowanie chrześci-

20 Prześladowania chrześcijan - opis krajów… . 
21 N. Levi, dz. cyt., s. 167. 
22 Prześladowani i zapomniani…, s. 40-41. 
23 J. Kuc, dz. cyt.. 
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jan. Wspiera duchowo i materialnie prześladowanych wy-
znawców Chrystusa, dostarcza im Biblie, chrześcijańską litera-
turę, prowadzi kursy i projekty samopomocowe, dodaje otu-
chy więźniom, pomaga rodzinom zamordowanych męczenni-
ków, przekazuje żywność, lekarstwa, odzież i inne towary, 
a także prowadzi też służbę dla uchodźców, którzy uciekają do 
Chin z powodu głodu lub prześladowań politycznych i religij-
nych. Open Doors informuje także opinię publiczną o prze-
śladowaniach chrześcijan w XXI wieku, prowadzi wykłady, 
wydaje publikacje, zachęca do modlitwy za dotkniętych prze-
śladowaniami oraz prowadzi szkolenia dla liderów. Każdego 
roku publikuje Światowy Indeks Prześladowań, w którym 
ukazuje 50. krajów należących do największych prześladowców 
wyznawców Jezusa Chrystusa24. 

Strona internetowa organizacji podaje, że „Chrześcijań-
stwo traktuje się w Korei Północnej jako niebezpieczny wpływ 
z zagranicy, który może być bodźcem do złamania komuni-
stycznego rządu podobnie jak w Europie Wschodniej i na 
terenach byłego Związku Radzieckiego25. Również i wiek in-
ternowanych chrześcijan nie ma znaczenia. W 1988 roku do 
obozu wywieziono 70 letnią kobietę wraz z jej rodziną26.  

Jako główne źródła prześladowań można wskazać samo 
państwo, a więc to co pod tym słowem się kryje, czyli rząd 
oraz partię. Wszystkie dziedziny życia skupiają się na czci od-
dawanej rodzinie Kim znajdującej się u władzy. Donoszenie na 

24 W służbie prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, [online] https:// 
www.opendoors.pl/o-nas, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
25 Prześladowania chrześcijan - opis krajów… . 
26 Korea Północna za zasłoną …,  s. 107. 
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23 J. Kuc, dz. cyt.. 

Korea Północna, a wolność religijna. … 

171 

jan. Wspiera duchowo i materialnie prześladowanych wy-
znawców Chrystusa, dostarcza im Biblie, chrześcijańską litera-
turę, prowadzi kursy i projekty samopomocowe, dodaje otu-
chy więźniom, pomaga rodzinom zamordowanych męczenni-
ków, przekazuje żywność, lekarstwa, odzież i inne towary, 
a także prowadzi też służbę dla uchodźców, którzy uciekają do 
Chin z powodu głodu lub prześladowań politycznych i religij-
nych. Open Doors informuje także opinię publiczną o prze-
śladowaniach chrześcijan w XXI wieku, prowadzi wykłady, 
wydaje publikacje, zachęca do modlitwy za dotkniętych prze-
śladowaniami oraz prowadzi szkolenia dla liderów. Każdego 
roku publikuje Światowy Indeks Prześladowań, w którym 
ukazuje 50. krajów należących do największych prześladowców 
wyznawców Jezusa Chrystusa24. 

Strona internetowa organizacji podaje, że „Chrześcijań-
stwo traktuje się w Korei Północnej jako niebezpieczny wpływ 
z zagranicy, który może być bodźcem do złamania komuni-
stycznego rządu podobnie jak w Europie Wschodniej i na 
terenach byłego Związku Radzieckiego25. Również i wiek in-
ternowanych chrześcijan nie ma znaczenia. W 1988 roku do 
obozu wywieziono 70 letnią kobietę wraz z jej rodziną26.  

Jako główne źródła prześladowań można wskazać samo 
państwo, a więc to co pod tym słowem się kryje, czyli rząd 
oraz partię. Wszystkie dziedziny życia skupiają się na czci od-
dawanej rodzinie Kim znajdującej się u władzy. Donoszenie na 

24 W służbie prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, [online] https:// 
www.opendoors.pl/o-nas, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
25 Prześladowania chrześcijan - opis krajów… . 
26 Korea Północna za zasłoną …,  s. 107. 
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wyznawców jakiejkolwiek religii jest powszechne nie tylko 
w społeczności sąsiedzkiej, ale także w rodzinie. Dzieci są dość 
szybko poddawane ideologii w szkole, co znaczy, że mogą 
zostać tak zindoktrynowani, że doniosą w szkole na własnych 
rodziców. Dlatego też dorośli chrześcijanie nie pokazują swojej 
religii w domu27. To wszystko sprawia, że w rodzinach koreań-
skich nie ma modlitw przed posiłkiem, czy historii biblijnych 
na dobranoc. Zbyt niebezpieczne jest rozmawianie ze swoimi 
dziećmi o chrześcijaństwie, żeby pod wpływem propagandy, 
dzieci nie mogły wydać rodziców władzom28. 

Pewna 33-letnia kobieta została publicznie stracona za 
przemyt Biblii. Jej troje dzieci, mąż i jej rodzice zostali skazani 
na obóz pracy29. Z kolei w 2010 roku władza mogła pochwalić 
się dwudziestoma trzema aresztowaniami chrześcijańskiej 
wspólnoty. Osoby te zostały zatrzymane podczas modlitw 
w jednym z domów w prowincji P’yongan Południowy. Troje 
z nich zostało uznanych za liderów grupy i skazano ich na karę 
śmierci. Pozostałe osoby zostały osadzone w obozie Yodok30. 
Aby uniknąć sytuacji odkrycia u siebie Biblii lub innych mate-
riałów religijnych, chrześcijanie uczą się wielu materiałów na 
pamięć, a następnie niszczą je lub dzielą na mniejsze części, 
aby uniknąć przechowywania całych kopii31. 

27 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 
28 Pięć wskazówek do modlitwy za Koreę Północną … . 
29 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 
30 M. Wojnarowski, Kara śmierci dla liderów wspólnoty chrześcijańskiej, [onli-
ne], https://pukhan.pl/2010/08/kara-smierci-dla-liderow-wspolnoty-chrzesci 
janskiej/, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
31 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 
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W listopadzie 2013 roku około 80 osób zostało zabitych 
w czasie publicznej egzekucji, m.in. zostali na śmierć skazani 
chrześcijanie posiadający Biblię. Z kolei w marcu 2014 roku 
trzydziestu trzech mieszkańców Korei zostało skazanych na 
karę śmierci za współpracę z misjonarzem z Korei Południowej 
w celu utworzenia 500 podziemnych kościołów. Rzekomo 
mieli otrzymać pieniądze od Kima Junga-wooka, który został 
aresztowany i zamknięty w więzieniu w 2013 roku, gdy zmie-
rzał z Bibliami i materiałami ewangelizacyjnymi do Pjongjan-
gu. Po 18 miesiącach od skazania na 15 miesięcy, został zwol-
niony z aresztu Korei Północnej Kenneth Bae32. Oskarżony 
o planowanie obalenia rządu Korei Północnej ten chrześcijanin 
pochodzenia amerykańsko-koreańskiego miał w Chinach biu-
ro podróży specjalizujące się w wycieczkach do Korei Północ-
nej. Doniesiono, że łączył on działalność turystyczną z ewange-
lizacją chrześcijańską. Został on zwolniony i sprowadzony do 
USA po opieką służb wywiadowczych po toczących się nego-
cjacjach ze strony rządu amerykańskiego i interwencji ówcze-
snego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy33. 

Reżim Kim Dzong Una likwidując wszelką działalność 
chrześcijańską aresztuje także obcokrajowców, jak w lutym 
2015 roku koreańsko-kanadyjskiego pastora Lim Hyeun-
Sooim, który przez wiele lat niósł w Korei Północnej pomoc 
humanitarną. 30 kwietnia natomiast tajni agenci Korei Pół-
nocnej zamordowali koreańsko-chińskiego pastora Han 

32 K. Bea, M. Tabb, Not Forgotten: The True Story of My Imprisonment 
in North Korea, Nashville 2016. 
33 Prześladowani i zapomniani…, s. 42-43. 



Marlena Rolnik 

172 

wyznawców jakiejkolwiek religii jest powszechne nie tylko 
w społeczności sąsiedzkiej, ale także w rodzinie. Dzieci są dość 
szybko poddawane ideologii w szkole, co znaczy, że mogą 
zostać tak zindoktrynowani, że doniosą w szkole na własnych 
rodziców. Dlatego też dorośli chrześcijanie nie pokazują swojej 
religii w domu27. To wszystko sprawia, że w rodzinach koreań-
skich nie ma modlitw przed posiłkiem, czy historii biblijnych 
na dobranoc. Zbyt niebezpieczne jest rozmawianie ze swoimi 
dziećmi o chrześcijaństwie, żeby pod wpływem propagandy, 
dzieci nie mogły wydać rodziców władzom28. 

Pewna 33-letnia kobieta została publicznie stracona za 
przemyt Biblii. Jej troje dzieci, mąż i jej rodzice zostali skazani 
na obóz pracy29. Z kolei w 2010 roku władza mogła pochwalić 
się dwudziestoma trzema aresztowaniami chrześcijańskiej 
wspólnoty. Osoby te zostały zatrzymane podczas modlitw 
w jednym z domów w prowincji P’yongan Południowy. Troje 
z nich zostało uznanych za liderów grupy i skazano ich na karę 
śmierci. Pozostałe osoby zostały osadzone w obozie Yodok30. 
Aby uniknąć sytuacji odkrycia u siebie Biblii lub innych mate-
riałów religijnych, chrześcijanie uczą się wielu materiałów na 
pamięć, a następnie niszczą je lub dzielą na mniejsze części, 
aby uniknąć przechowywania całych kopii31. 

27 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 
28 Pięć wskazówek do modlitwy za Koreę Północną … . 
29 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 
30 M. Wojnarowski, Kara śmierci dla liderów wspólnoty chrześcijańskiej, [onli-
ne], https://pukhan.pl/2010/08/kara-smierci-dla-liderow-wspolnoty-chrzesci 
janskiej/, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
31 Prześladowania chrześcijan - opis krajów … . 

Korea Północna, a wolność religijna. … 

173 

W listopadzie 2013 roku około 80 osób zostało zabitych 
w czasie publicznej egzekucji, m.in. zostali na śmierć skazani 
chrześcijanie posiadający Biblię. Z kolei w marcu 2014 roku 
trzydziestu trzech mieszkańców Korei zostało skazanych na 
karę śmierci za współpracę z misjonarzem z Korei Południowej 
w celu utworzenia 500 podziemnych kościołów. Rzekomo 
mieli otrzymać pieniądze od Kima Junga-wooka, który został 
aresztowany i zamknięty w więzieniu w 2013 roku, gdy zmie-
rzał z Bibliami i materiałami ewangelizacyjnymi do Pjongjan-
gu. Po 18 miesiącach od skazania na 15 miesięcy, został zwol-
niony z aresztu Korei Północnej Kenneth Bae32. Oskarżony 
o planowanie obalenia rządu Korei Północnej ten chrześcijanin 
pochodzenia amerykańsko-koreańskiego miał w Chinach biu-
ro podróży specjalizujące się w wycieczkach do Korei Północ-
nej. Doniesiono, że łączył on działalność turystyczną z ewange-
lizacją chrześcijańską. Został on zwolniony i sprowadzony do 
USA po opieką służb wywiadowczych po toczących się nego-
cjacjach ze strony rządu amerykańskiego i interwencji ówcze-
snego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy33. 

Reżim Kim Dzong Una likwidując wszelką działalność 
chrześcijańską aresztuje także obcokrajowców, jak w lutym 
2015 roku koreańsko-kanadyjskiego pastora Lim Hyeun-
Sooim, który przez wiele lat niósł w Korei Północnej pomoc 
humanitarną. 30 kwietnia natomiast tajni agenci Korei Pół-
nocnej zamordowali koreańsko-chińskiego pastora Han 
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in North Korea, Nashville 2016. 
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Choong Yeol34, a w kwietniu i maju 2017 roku aresztowano 
dwóch koreańsko-amerykańskich docentów - gości Uniwersy-
tetu Nauki i Technologii w Pjongjang, gdy chcieli opuścić 
kraj. Oboje są chrześcijanami i brali udział w projekcie huma-
nitarnym. Amerykański student Otto Warmbier, aresztowany 
w styczniu 2016 i skazany na 15 lat przymusowej pracy został 
uwolniony. Zarzucono mu kradzież plakatu propagandowego 
z hotelu w Pjongjang na zlecenie kościoła. 22-latek w śpiączce 
wrócił w stanie krytycznym do swojej rodziny. Niestety kilka 
dni później zmarł35. 

Mimo wielu przeszkód i strachu, jakie każdego dnia do-
świadczają koreańscy chrześcijanie, szukają oni sposobów jak 
praktykować swoją wiarę. Pomaga im pewnie wiedza, że nie są 
sami. Od kilku lat działa program radiowy, prowadzony we 
współpracy z VOM przez uciekinierów z Korei Północnej. 
Dociera on co wieczór do dwóch milionów chrześcijan Korei 
Północnej. Każda audycja trwa dziewięć minut. Zawiera ona 
czytanie Biblii oraz książki pastora Richarda Wurmbranda 
Torturowani z powodu Chrystusa. Dodawane są zachęcające 
i wspierające przekazy od chrześcijan z całego świata36. Jednym 

34A. Gubernat, Pastor zamordowany przez tajne służby, [online] https:// 
www.opendoors.pl/nachrichten/aktuelle-meldungen/korea-polnocna-pastor-
zamordowany-przez-tajne-sluzby, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
35 Aresztowany z powodu kontaktu z chrześcijanami… . 
36Korea Północna dociera przez radio do setek ludzi, [online] https://www. 
gpch.pl/wiecej-wiadomosci-z-korei-polnocnej/1541-korea-polnocna-ewange 
lia-dociera-przez-radio-do-setek-tysiecy-ludzi, [dostęp: 22.03.2018r.]. 
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ze sposobów dotarcia z Ewangelią do tego kraju jest także 
wysyłanie Nowego Testamentu balonami37. 

Aby wesprzeć chrześcijan organizacje wspierające prześla-
dowanych zachęcają do włączenia się w ogólnoświatową akcję 
poparcia dla północnokoreańskich chrześcijan. Można wysyłać 
oświadczenia do Kim Dzong Unowi. Władzom północnoko-
reańskim zostają udostępniane imię i nazwisko oraz kraj osoby 
składającej oświadczenie38. Oświadczenie można także znaleźć 
w języku polskim. 

Stolica Apostolska a Korea Północna  

Mimo, iż Stolica Apostolska nie nawiązała stosunków 
dyplomatycznych z Koreą Północną, wielokrotnie wyraża za-
niepokojenie tym, co dzieje się wewnątrz tego kraju. Te nie-
pokoje dotyczą zarówno prześladowań wiernych, ale też kolej-
nych prowokacji militarnych komunistycznego reżimu. 
Papież Benedykt XVI, 15 lutego 2007 roku napisał list do 
Prezydenta Korei Południowej Roh Moo-hyuna. Zawarł 
w mim wyrazy solidarności z mieszkańcami Korei Północnej 
oraz prosił o przekazanie serdecznych pozdrowień ludowi Ko-
rei, a także zapewnieniu ich o papieskich modlitwach o pokój 

37 Ewangelizacja dociera balonami do Korei Północnej, [online] https://www. 
gpch.pl/filmy/1256-film-nk-balony, [dostęp 22.02.2018r.]. 
38 Oświadczenie dla Kim Dzong Una, [online] https://www.gpch.pl/jak-po 
moc/petycje/1132-oswiadczenie-dla-kim-kim-dzong-una, [dostęp: 22.03. 
2018r.]. 
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i stabilność na Półwyspie Koreańskim i w całym regionie39. 
Pochwalił Koreę Południową za pracę na rzecz ochrony 
i obrony świętości życia, małżeństwa i rodziny, obszarów. Za-
niepokojony dziejącym się tam wyścigiem zbrojeń, wezwał do 
podjęcia wysiłków w celu rozwiązania obecnych napięć za 
pomocą pokojowych środków i powstrzymania się od wszel-
kich gestów lub inicjatyw, aktóre mogłyby azagrozić negocja-
cjom, przy jed noczesnym zapewnieniu, że najsłabsza część 
populacji północ- nokoreańskiej ma dostęp do pomocy huma-
nitarnej40. Tak jak i Benedykt XVI, Franciszek zaniepokojony 
jest głównie o próby jądrowe podejmowane przez reżim Ki-
mów. Stolica Apostolska stwierdziła w maju 2009 roku, 
iż obecne akty agresji zagrażają życiu narodu tego kraju, zwięk-
szając jeszcze bardziej jego izolację41. 

Abp Paul Gallagher, sekretarz ds. relacji Stolicy Apostol-
skiej z państwami, 17 września 2017 roku, został oddelegowa-
ny do Nowego Jorku na obrady zgromadzenia ogólnego 
ONZ. Podkreślił tam, że zależy mu na zjednoczeniu wszyst-
kich krajów, aby rozwiązać kryzys na Półwyspie Koreańskim, 
dodając, że ze względu na położenie geograficzne Półwysep 
Koreański ma istotne znaczenie dla pokoju na świecie. W Ra-
diu Watykańskiemu  powiedział:  „Stolica  Apostolska  zabiega 

39 Benedykt XVI, List do Prezydenta Korei Południowej, [online] http://w2. 
vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_ 
20070215_pres-korea.html [dostęp: 01.03.2018r.]. 
40 Benedykt XVI, dz. cyt.  
41 J. Kuc, dz. cyt.  
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Il. 1 Oświadczenie do Kim Dzong Una w języku polskim (Źródło: 
Oświadczenie dla Kim Dzong Una, [online] https://www.gpch.pl/jak 
-pomoc/petycje/1132-oswiadczenie-dla-kim-kim-dzong-una, [dostęp 
22.03.2018r.]). 
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39 Benedykt XVI, List do Prezydenta Korei Południowej, [online] http://w2. 
vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_ 
20070215_pres-korea.html [dostęp: 01.03.2018r.]. 
40 Benedykt XVI, dz. cyt.  
41 J. Kuc, dz. cyt.  
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Il. 1 Oświadczenie do Kim Dzong Una w języku polskim (Źródło: 
Oświadczenie dla Kim Dzong Una, [online] https://www.gpch.pl/jak 
-pomoc/petycje/1132-oswiadczenie-dla-kim-kim-dzong-una, [dostęp 
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o świat wolny od broni atomowej i – jak to powiedział przed 
dwoma laty Ojciec Święty w ONZ – świat oparty na etyce 
braterstwa. Jest to bardzo pilna sprawa dla całego świata i ma-
my nadzieję, że wspólnota międzynarodowa nadal będzie wy-
wierała presję na Koreę Północną. Ale faktycznie rzecz biorąc, 
nie ma dziś żadnego dialogu, nie zostały otwarte żadne kanały 
komunikacji i dlatego jesteśmy bardzo zaniepokojeni”42. 

Jako szef watykańskiej dyplomacji bardzo żałuje faktu, 
że Stolica Apostolska nie ma aktualnie żadnego kontaktu 
z północnokoreańskim reżimem. Przypomniał, że pewne kana-
ły istniały jeszcze w latach dziewięćdziesiątych (sam wówczas 
dwukrotnie odwiedził Pjongjang), ale obecnie dobre relacje są 
utrzymywane tylko z Koreą Południową. Jego zdaniem świat 
musi zdać sobie sprawę, że znajdujemy się w obliczu najwięk-
szego zagrożenia od czasów II wojny światowej43. 

Zakończenie 

Korea Północna jest państwem, który od wielu lat znaj-
duje się na pierwszym miejscu Światowego Indeksu Prześla-
dowań Open Doors. Mimo otwarcia się Kim Dzong Una na 
podjęcie rozmów z przywódcami innych krajów (prezydent 
USA Donald Trump w trakcie rozmowy z prezydentem Korei 
Południowej Moon Jae-inem potwierdził, że zamierza spotkać 
się z Kim Dzong Unem do końca maja) nic nie wskazuje na 

42Watykan: niech na prowokacje Korei Północnej świat odpowie jednością, 
[online] https://wiadomosci.onet.pl/swiat/watykan-niech-na-prowokacje-ko 
rei-polnocnej-swiat-odpowie-jednoscia/l08fm3e, [dostęp: 20.02.2018r.]. 
43 Tamże. 
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to, aby te stosunki zostały zawiązane z Stolicą Apostolską. 
Spotkanie prezydentów Korei Północnej i Południowej zakoń-
czyło się oświadczeniem, że nie będzie więcej wojny na Półwy-
spie Koreańskim. Kim Dzong Un spotkał się także z Sekreta-
rzem stanu USA Michalem Pompeo. Oba te spotkania nie 
rozwiązują jednak problemów, które od lat występują w Korei. 
Mogą dać one szansę na nawiązanie stosunków z kolejnymi 
państwami, ale może być to tylko jeden z elementów cynicznej 
polityki Kima, jaką nieraz on i jego bezwzględni poprzednicy 
stosowali w celu utrzymania reżimu.  

Nie należy więc spodziewać się tego, że poprawi się sytua-
cja żyjących tam chrześcijan. Kościół katolicki niejednokrotnie 
w swej historii wyrażał swoją niechęć do doktryny komuni-
stycznej. Jednak zawsze szukał kontaktu z poszczególnymi 
reżimami przede wszystkim drogi dyplomatycznej, która 
umożliwiała kontakt z wiernymi (takimi przykładami są cho-
ciażby pielgrzymki Jana Pawła II w czasach PRL do Ojczyzny 
lub jego wizyta na Kubie rządzonej przez Fidela Castro). Jed-
nak Korea Północna jest na tyle specyficznym tworem, że nie 
dopuszcza swoich rodaków do kontaktów z Głową Kościoła 
katolickiego. Korea dalej pozostaje krajem, który się izoluje 
i odcina od reszty świata. 

Mimo to papieżom leży na sercu bezpieczeństwo ludności 
koreańskiej. Dlatego Watykan zajął stanowcze stanowisko 
w sprawie prób jądrowych podejmowane przez reżim Kim 
Dzong Ila. Stolica Apostolska obawia się, że akty agresji po-
wodują jeszcze większą izolację Korei Północnej. Niepokojący 
jest fakt, że mimo widniejącego konstytucyjnego zapisu, żaden 
chrześcijanin w tym kraju nie może czuć się bezpiecznie. Wol-
ność religijna, którą ma gwarantować swobodę wyznania 
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i praktykowania jest tylko fikcją. Przede wszystkim Koreę od 
państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych odróżnia 
sposób karania, poprzez obozy śmierci czy publiczne egzeku-
cje, a obywatele niejednokrotnie poddawani są torturom. 
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of the state. People "caught" in religious beliefs are arrested, 
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out on them. The organization Open Doors dealing with the 
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followers of Jesus Christ, of which about 50,000 - 75,000 are 
in labor camps spread throughout the country. 
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Sytuacja ekonomiczna 
i poziom życia ludności 

w Korei Północnej 
- rezultat politycznych 

działań systemu. 
 
 
 
Wstęp 

 Problematyka warunków bytu oraz jakości życia ludno-
ści jest istotnym elementem analizy wewnętrznych obiektyw-
nych uwarunkowań polityki zagranicznej danego podmiotu 
stosunków międzynarodowych (takich jak: otoczenie geogra-
ficzne, potencjał demograficzny, ekonomiczny i naukowo-tech-
niczny, system polityczno-społeczny). Najogólniej biorąc, po-
ziom życia ludności to pojęcie określające jakość warunków eg-
zystencji, rozumianych jako stopnień zaspokojenia ważniej-
szych potrzeb, wygodę i przyjemność życia w danym państwie1. 
W powyższym ujęciu poziom życia zależy nie tylko od stopnia 
zaspokojenia potrzeb, ale również od ponoszonych w tym celu 
nakładów tj. od ilości czasu poświeconego na pracę czy sposobu 

                                                            
1 J. Piasny, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, 
Ruch Prawniczy, Socjalny i Ekonomiczny 1993, nr 2, s. 72. 
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spędzania wolnego czasu. W rezultacie, poziom życia zależeć bę-
dzie od czynników takich jak: warunki pracy, poziom płac i do-
chodów, sytuacja mieszkaniowa, stan posiadanych przez lud-
ność dóbr konsumpcyjnych, poziom opieki zdrowotnej i socjal-
nej, stan oświaty i kultury, wyposażenie gospodarstw domo-
wych w wodę, gaz, energię elektryczną i kanalizację. 
 W polskiej literaturze przedmiotu dominujące jest ujęcie 
zgodne z koncepcjami komisji ekspertów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, według których poziom życia obejmuje cało-
kształt warunków życia ludności, stopień materialnego oraz kul-
turalnego zaspokojenia potrzeb poprzez strumień dóbr i usług 
odpłatnych oraz pochodzących z funduszy społecznych2. Co 
więcej, poziom życia w ramach danego kraju można rozpatry-
wać w trzech różnych płaszczyznach: w odniesieniu do całej lud-
ności, w odniesieniu do różnych grup społecznych, a także 
w odniesieniu do rodzin różniących się między sobą poziomem 
dochodów.  
 Warto w tym momencie wskazać na kluczowe mierniki 
w analizie poziomu życia ludności w danym kraju, wśród któ-
rych wyróżnia się między innymi: wielkość dochodu narodo-
wego przypadającego na jednego mieszkańca, globalną wielkość 
spożycia na osobę, poziom płac nominalnych i realnych zatrud-
nionych, wysokość dochodów nominalnych i realnych rolni-
ków indywidualnych. Leszek Zienkowski za najbardziej synte-
tyczny miernik materialnego poziomu życia uznał globalną 

                                                            
2 P. Hansons, Handbook on Social Indicators, Studies in Methods 1989, nr 49, 
s. 67-68. 
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wielkość spożycia bieżącego przypadającą przeciętnie na jed-
nego mieszkańca w ciągu roku3.  
 Na tle państw Azji Wschodniej, Korea Północna wy-
różnia się nie tylko swoim totalitarnym ustrojem, a także wpro-
wadzonymi rozwiązaniami gospodarczymi, które w sposób bez-
pośredni oddziałują na problemy, realia i poziom życia w anali-
zowanym państwie. Bez cienia wątpliwości współczesna sytua-
cja ekonomiczna oraz poziom życia w Korei Północnej jest kon-
sekwencją uwarunkowań historycznych, które w sposób bezpo-
średni przyczyniły się do obrania przez oba państwa koreańskie 
odmiennych kursów rozwojowych, opierających się na dwóch, 
skrajnych modelach społecznych, w tym przede wszystkim sys-
temach polityczno-ekonomicznych. 

Zarys historyczny 

 Legenda koreańska głosi, że zalążki państwa powstały 
w 2333 r p.n.e., kiedy to ludność tunguska przywędrowała na 
terytorium półwyspu z terenów Azji Centralnej i założyłam tam 
swoje osady. W XIV wieku większość półwyspu zajmowało kró-
lestwo Choson, od nazwy którego naród koreański mianuje 
swój kraj. Przez wieki Koreańczycy wypracowali własny system 
polityczny i gospodarczy, opierając się przede wszystkim na syn-
kretyzmie kulturowym, bogatych tradycjach, a także na stale 
utrzymującym się zagrożeniu ze strony państw sąsiedzkich 
(przede wszystkim Chin i Japonii)4. 

                                                            
3 L. Zienkowski, Poziom życia - metody mierzenia i oceny, Warszawa 1979, 
s. 56. 
4 P. Lowe, Wojna koreańska, Warszawa 1995, s. 47. 
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 Jak w swoich rozważaniach naukowych zaznaczył Józef 
Kukułka kolejny, niezwykle ważny moment w historii półwy-
spu koreańskiego przypada na okres japońskiej okupacji tych 
terenów w latach 1905/1910-19455. W obliczu odebrania su-
werenności państwu koreańskiemu, ostrej polityki japonizacji, 
krwawo tłumionych dążeń niepodległościowych, naród koreań-
ski nie utracił własnej tożsamości narodowej. Zbrodnie jakich 
Japończycy w trakcie II wojny światowej dopuszczali się wobec 
podbitej ludności koreańskiej (m.in. zmuszanie tysięcy kobiet 
do prostytucji, w tym dziewcząt w wieku 12 lat) z czasem oka-
zały się być niczym wobec konsekwencji II wojny światowej6. 
W 1948 roku na mocy postanowień układu poczdamskiego, na-
ród i państwo koreańskie zostało sztucznie podzielone linią de-
markacyjną trzydziestego ósmego równoleżnika. Na Południu, 
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) wprowadziły system demo-
kratyczny, na Północy Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (ZSRR) zaszczepił swój reżim, konsekwencją podziału 
była ogłoszona 15 sierpnia 1945 proklamacja powstania Kore-
ańskiej Republiki Ludowo-Demokratyczej (KRLD) oraz  Re-
publiki Korei.  
 Należy w tym miejscu zauważyć, że początkowo rząd 
w Seulu, zarówno jak rząd w Pjongjang zaistniałą sytuację trak-
tował jako stan przejściowy. Fakt, że obie stolice reprezentowały 
odmienne strefy wpływów, praktycznie uniemożliwił pokojową 
koegzystencje na półwyspie koreańskim. Józef Kukuła wska-
zuje, że pierwszym z przejawów trudności wzajemnego istnienia 

                                                            
5 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 - 2000, 
Warszawa 2007, s. 59. 
6 A. Rekść, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna - totalitaryzm w wy-
daniu Dżucze, Disputatio, nr 8, s. 151. 
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była sprawa reprezentacji narodu koreańskiego w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych7. W 1949 roku Korea Północna wy-
stąpiła z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie jej członkostwa 
w powyższej organizacji, jako prawowitego sukcesora państwa 
koreańskiego. ONZ przyjmując rezolucję Stanów Zjednoczo-
nych oraz powołując się na dbanie o demokratyzację konty-
nentu opowiedział się jednoznacznie za przyznaniem mandatu 
członkowskiego Korei Południowej. W tej sytuacji Kim Ir Sen 
zacieśnił współpracę z ZSRR zawierając z nim sojusz totalny 
oparty o współpracę kulturową, polityczną i przede wszystkim 
wojskową. Jednocześnie zainicjował powstanie Narodowego 
Frontu Zjednoczenia Ojczyzny (istniejącego do dziś jako cen-
trala wszystkich organizacji politycznych i społecznych 
w KRLD), który miał za wszelką cenę dążyć do zjednoczenia 
podzielonego państwa, przez współdziałanie partii politycznych 
i organizacji społecznych Południa i Północy.   
 Rozwój sytuacji międzynarodowej w latach 1949-1950 
(w tym przede wszystkim zwycięstwo komunistów w Chinach), 
przywódca Korei Północnej – Kim Ir Sen uznał za wyraźnie 
sprzyjający militarnemu zaangażowaniu w celu zjednoczenia 
półwyspu koreańskiego, zwłaszcza w obliczu sojuszu z ZSRR 
oraz wsparciu i przychylności Mao Zedonga. Waldemar Dzi-
wak analizując problem braku stabilności na półwyspie koreań-
skim słusznie zaznaczył, że do dnia 25.06.1950, w którym rząd 
Korei Północnej wypowiedział wojnę Republice Korei admini-
stracja amerykańska przekonana była o możliwość pokojowego 

                                                            
7 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 - 2000, 
Warszawa 2007, s. 63. 
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współistnienia obu państw koreańskich8. Kiedy atak armii po-
łudniowokoreańskiej stał się faktem Rada Bezpieczeństwa ONZ 
uchwaliła wysłanie na półwysep koreański sił międzynarodo-
wych (złożonych głównie z armii amerykańskiej). Większość te-
renu półwyspu znajdowała się jednak pod kontrolą Kim Ir 
Sen’a, który korzystając z okazji oraz wsparcia radzieckiego 
ogłosił gotowość do rozpoczęcia rokowań pokojowych. Począt-
kowo Zachód odrzucił propozycję północnokoreańskiego przy-
wódcy. Przełom w działaniach wojennych nastąpił dopiero 
15 września 1950 roku, kiedy generał Mac Arthur przeprowa-
dził desant wojsk sprzymierzonych, pozwalając siłą ONZ na od-
bicie do końca września całej Korei Południowej. Szala zwycię-
stwa w wojnie miała się jednak znowu odwrócić. 25 paździer-
nika Mao Zedong przyszedł z pomocą komunistom, wysyłając 
armię złożoną z około 200 tys. żołnierzy Chińskich Ochotni-
ków Ludowych, uzbrojonych przez sprzęt przekazany przez 
ZSRR. W rezultacie prezydent Truman przekazał dowodzenia 
siłami generałowi Mathew Ridgeway'owi, któremu udało się 
odzyskać Seul i ustabilizować front obrony na tzw. „linii Kan-
sas-Wyoming” (obecnej linii granicznej). Oddziały ONZ nie 
były w stanie odeprzeć jednoczesnego natarcia komunistów ra-
dziecko-koreańskich i chińskich, w rezultacie prezydent Tru-
man zdecydował się rozpocząć 10 lipca 1951 roku, pod presją 
mocarstw europejskich, rozmowy pokojowe, w tracie których 

                                                            
8 W. Dziwak, Kilka uwag o doktrynalno-ideologicznej specyfice północnokoreań-
skiego totalitaryzmu, [w:] Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i po-
krewne systemy polityczne w XX wieku, red. J. Szymoniczek, E. Król, Warszawa 
2001, s. 282. 
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bezowocnie dyskutowano nad linią podziału półwyspu oraz wy-
mianą jeńców wojennych9.  
 Wybór na prezydenta USA Dwight’a Eisenhower’a 
w 1953 roku oraz śmierć Stalina w marcu tego samego roku 
przyniosła nadzieję na zawieszenie broni. 27 lipca 1953r. zorga-
nizowano konferencję pokojową w Panmudżomie, w trakcie 
której uzgodniono, że 82 500 jeńców komunistycznych po-
wróci do swoich państw oraz ustalono linię demarkacyjną w po-
staci dwu kilometrowej strefy demilitaryzowanej wzdłuż 
38 równoleżnika. Działania wojenne prowadzone w latach 
1950-1953 sprawiły, że Korea Północna stanęła w obliczu klęski 
ekonomicznej i społecznej. Infrastruktura przemysłowa uległa 
prawie całkowitemu zniszczeniu. W czasie gdy Korea Połu-
dniowa z pomocą państw Zachodu zaczęła budować gospo-
darkę opartą o wolny rynek, Kim Ir Sen szerzył swoją propa-
gandę w KRLD, budując państwo oparte o ideologię dżucze, 
czerpiącą z dorobku antykapitalistycznych myślicieli – Marksa 
i Lenina. Zaproponowany przez niego reżim zalegalizowała pół-
nocnokoreańska konstytucja, uchwalona w 1972 roku, noweli-
zowana w 1992 i 1998 roku obowiązująca po dziś dzień bezpo-
średnio wpływając na poziom życia w tym państwie świata.  

Uwarunkowania geograficzne  

 O słabej kondycji finansowej Korei Północnej zadecydo-
wała przede wszystkim izolacja reżimu od świata zewnętrznego 
Dodatkowo, Korę Północną nawiedzają klęski żywiołowe - po-

                                                            
9 N. Regaud, La Coree du Nord: vers l'implosion, [w:] Communismes d'Asie, red. 
J. Domenach, Paris 1994, s. 123. 
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2001, s. 282. 
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wodzie oraz przeciągające się okresy bezopadowe, które w natu-
ralny sposób pogarszają trudną sytuację gospodarczą państwa. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne, Korea Pół-
nocna jest państwem wyżynnym, w którym zdecydowana część 
kraju (około 70%) nie nadaje się pod uprawy. Na pozostałych 
terenach dominują tereny nadające się pod wypas kóz czy bydła 
(około 20%) natomiast niespełna 10% gruntów nadaje się pod 
uprawę i zasiewy10. W takich warunkach nawet niewielkie wy-
lewy rzek powodują ogromne straty, ponieważ zalewają one naj-
częściej obszary uprawne położone na nizinach.  
 Naturalną konsekwencją geograficznego położenia Korei 
Północnej są ograniczone możliwości hodowli żywności, stałe 
narażenie mieszkańców kraju na klęski głodu oraz wzrost cen 
żywności, co sprzyja obniżaniu poziomu życia w tym państwie. 
Najgorsza sytuacja miała miejsce w latach 90. XX wieku, od 
tego okresu w literaturze przedmiotu wskazuje się na wzrost co-
raz silniejszej zależności rolnictwa północnokoreańskiego od 
pomocy międzynarodowej. Tym bardziej, że współcześnie 
płody rolne w Korei Północnej są słabej jakości, kraj cierpi na 
brak nawozów sztucznych, nawozów do pielęgnacji roślin  
i ochrony przed szkodnikami. Wprawdzie zarówno z Korei Po-
łudniowej, Chińskiej Republiki Ludowej, jak i ze Stanów Zjed-
noczonych napływa pomoc, jest ona zdecydowanie niewystar-
czająca. Warto w tym momencie wspomnieć, że w przypadku 
większość państw niedemokratycznych pomoc międzynaro-
dowa trafia przede wszystkim do wąskich grup społecznych 

                                                            
10 H. Massa, Milcząca tragedia - dystrybucja żywności i głodu w Korei Północnej, 
[w] Korea Północna za zasłoną, red. A. Rzepliński, Warszawa 2004, s. 127. 
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związanych z ośrodkami władzy, nie wpływając na poprawę po-
ziomu życia przeciętnego mieszkańca kraju. Tak samo jest 
w przydatku Korei Północnej, gdzie pomoc USA i państw ONZ 
rozdzielana jest między armię i sklepy dyplomatyczne. Jeśli dać 
wiarę doniesieniom zebranym przez Korespondenta RP w Pe-
kinie, zagraniczna pomoc humanitarna bardzo często wykorzy-
stywana jest do celu propagandowych. Władze Korei Północnej 
zbierają na głównym placu miasta tłumy ludzi, w świetle tele-
wizyjnych kamer i w obecności przedstawicieli władz rozdawały 
żywność obywatelom, gdy tylko wyłączono kamery zaczęto od-
bierać żywność i ładować ją ponownie do ciężarówek11.  
 W pracach rolnych w Korei Północnej angażowane jest 
całe społeczeństwo w ramach różnorodnych kampanii tzw. 
czynu społecznego. Społeczność międzynarodowa coraz częściej 
oprócz przesyłania worków z nawozami, nasion, worków z żyw-
nością czy lekarstw, wyposaża Koreańczyków w sprzęt rolniczy 
oraz prowadzi kampanie edukacyjne z zakresu alternatywnych 
form uprawy czy walki ze szkodnikami. Co interesujące, nowe 
techniki upraw szybko zostały przyjęte przez mieszkańców 
kraju, a rząd Korei Północnej rozpoczął liczne kampanie mające 
na celu między innymi promocję jedzenia sera, pozyskiwanego  
z hodowli kóz na terenach wyżynnych12.   
 Nie rozwiązuje to jednak problemów systemowych wyni-
kających z faktu, że od końca lat 50. XX. wieku niemal całe rol-
nictwo w państwie podlega procesowi kolektywizacji. Kolekty-
wizm według Kim Dzong II to nie tylko postawa, kaprys czy 
wybór, ale naukowa idea, ideologia, która zawsze i bezwzględnie 
                                                            
11 P. Gillert, Sprowadza ich głód, [w:] Korea Północna za zasłoną, red. A. Rze-
pliński, Warszawa 2004, s. 133. 
12 K. Chol-hwan, Les aquariums de Pyongyang, Paris 2000, s. 88. 
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12 K. Chol-hwan, Les aquariums de Pyongyang, Paris 2000, s. 88. 
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wymaga postawienia interesu kolektywu ponad interesy indy-
widualne13. To uznanie priorytetu interesu państwa i społeczeń-
stwa pozwala na zaszczepienie w świadomości człowieka faktu, 
że jego prawdziwe życie to aktywność społeczno-polityczna, 
która może być realizowana wyłącznie w ramach kolektywu. 
W rezultacie, indywidualne gospodarstwa do dziś dnia są bar-
dzo nieliczne, głównie określa się nimi kawałki ziemi, z których 
utrzymują się przy życiu mieszkańcy wiosek. Od zaledwie kilku 
lat prawo Korei Północnej przyznaje im bowiem możliwość 
ograniczonej uprawy roślin na własny użytek i ograniczone 
prawo handlu. Dzięki wymianie barterowej bądź pieniężnej nie-
wielka część społeczeństwa jest w stanie wyżywić siebie i swoje 
rodziny14.   
 Zasady dystrybucji żywności w Korei Północnej utrzymy-
wane są w ścisłej tajemnicy. Należy jednak pamiętać, że system 
zaopatrzenia w żywność jest zróżnicowany nie tylko ze względu 
na miejsce zajmowane przez jednostkę w hierarchii społecznej, 
ale również ze względu na jej miejsce zamieszkania. Pod tym 
względem uprzywilejowani są mieszkańcy stolicy kraju, którzy 
otrzymują średnią dzienną rację żywnościową w wysokości 
1200 gram (poza stolicą - 700 gramów). Różnice w porcjach 
uzależnione są też od statusu prowincji na gospodarczej lub woj-
skowej mapie państwa, wykonywanego zawodu oraz "roli jed-
nostki  

                                                            
13 W. Dziak, Kim Ir Sen: dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000, s. 326. 
14 A. Bober, Specjalne strefy ekonomiczne w Koreańskiej Republice Ludowo- 
Demokratycznej, [w:] Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, 
s. 99. 
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w procesie produkcyjnym". Oddzielny system zaopatrzenia po-
siadają struktury bezpieczeństwa państwa (wojsko, aparat par-
tyjny i biurokratyczny).  
 Według raportów ONZ z 2013 roku, 39% mieszkańców 
Korei Północnej otrzymuje żywność w ilości kwalifikowanej 
jako na granicy głodu, 17% otrzymuje niewystarczającą ilość 
pożywienia, a tylko 44% otrzymuje jej nieakceptowaną ilość15. 
KRLD to kraj, który od sześćdziesięciu lat nie potrafi uporać się 
z problemem wyżywienia ludności. W marcu 2014 roku Orga-
nizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa oświadczyła, że KRLD na-
dal znajduje się wśród 33 państw, które są uzależnione od po-
mocy zagranicznej16.  

Uwarunkowania ekonomiczne i polityczno-społeczne 

 W 1989r. Zbigniew Brzeziński, amerykański polityk pol-
skiego pochodzenia uznał, że Korea Północna i Chiny są kra-
jami, w których upadek systemu komunistycznego jest najmniej 
prawdopodobny. W obu powyższych przypadkach badacz sto-
sunków międzynarodowych uznał, że czynnikiem uniemożli-
wiającym upadek systemu są brak wolności, brak religii, brak 
jakiejkolwiek opozycji oraz ścisła kontrola przepływu informa-
cji17.    

                                                            
15 Tentative Agenda - Seminar on the Development of a Comprehensive Transport 
and Logistics Network in North-East Asia Subregion, [online] http://www.un-
escap.org/sites/default/files/Agenda_3.pdf [dostęp 01.05.2018] 
16 Tamże. 
17 Z. Brzeziński, The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in 
the Twentieth Century, New York 1989, s. 234. 
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15 Tentative Agenda - Seminar on the Development of a Comprehensive Transport 
and Logistics Network in North-East Asia Subregion, [online] http://www.un-
escap.org/sites/default/files/Agenda_3.pdf [dostęp 01.05.2018] 
16 Tamże. 
17 Z. Brzeziński, The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in 
the Twentieth Century, New York 1989, s. 234. 
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 Według czterech założeń przyjętych na VI Zjeździe Ko-
reańskiej Partii Pracy, państwo ma działać samodzielnie w czte-
rech kluczowych dlań obszarach, tj. w ideologii, w polityce, 
w ekonomice oraz w samoobronie państwa. Według ówcze-
snych założeń samodzielność w ideologii bazuje na uniezależ-
nieniu się od polityki Stanów Zjednoczonych oraz Republiki 
Korei, uznawanych w północnokoreańskiej myśli politycznej za 
„czołobitne”. Samodzielność w ekonomii, polegał na budowaniu 
samodzielnej ekonomiki narodowej w oparciu o własne siły 
i możliwości przy jednoczesnym dopuszczeniu współpracy z in-
nymi państwami socjalistycznymi w obrębie ekonomii i tech-
niki, jeśli odbywa się w warunkach pozbawionych ekonomicz-
nego panowania i ujarzmianiu jednych państw przez inne przy 
użyciu instrumentów ekonomicznych. Samodzielność w wy-
miarze wojskowości i obrony kraju należy rozumieć jako zdol-
ność zapewnienia bezpieczeństwa przy użyciu własnego poten-
cjału militarnego. Ideologia przenika życie polityczne czego do-
wodem jest fakt, że na realizację powyższego celu władze Korei 
Północnej przeznaczają średnio 14,6 % budżetu w skali roku18. 
W samym 2017r. kwota ta wyniosła 28% całego PKB19.  
 Koreańska Armia Ludowa w systemie Korei Północnej to 
nie tylko wielka siła militarna, która kosztuje budżet państwa 
niezmiennie od lat 20-30% PKB, ale przede wszystkim podsta-
wowa jednostka organizacyjno-społeczno-ekonomiczna, której 
rola w państwie ulega stałemu wzmocnieniu. Przyczyn powyż-
szego stanu rzecz należy upatrywać w polityce Kim Dzong IIa 

                                                            
18 North Korea GDP - per capita (PPP), [online] https://www.indexmundi. 
com/north_korea/gdp_per_capita_(ppp).html [dostęp 28.04.2018r.]. 
19 J. Lee, North Korea’s Economic Integration and Growth Potential, CAMA 
Working Paper 2016, nr 6, s. 17. 
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dającej armii pierwszeństwo w życiu politycznym, społecznym  
i kulturowym Korei Północnej. Według danych naukowych 
zgromadzonych przez Nicolas’a Levis'a Koreańska Armia Lu-
dowa brała udział w budowie infrastruktury publicznej (bu-
dowa dróg, szpitali, niektórych instalacji elektrycznych), ale 
także w zarządzaniu firmami20. Jeszcze w 2000 roku większość 
firm działających w KRLD znajdowała się pod kontrolą armii, 
sytuacja zmieniła się kiedy to partia zaczęła podmieniać kadry 
zarządzające firmami na specjalnie przeszkolonych w tym celu 
urzędników. Koszty utrzymania rozbudowanej armii  w ciągłej 
gotowości wojennej wraz z działaniami wymierzonymi w dła-
wienie wszelkich przejawów inicjatywy prywatnej potęgują pro-
blemy z jakimi mierzy się współcześnie centralnie planowana 
gospodarka Korei Północnej.   
 Podział Półwyspu Koreańskiego wzdłuż 38. równoleżnika 
w 1945 roku doprowadził do oddzielenia zdecydowanie bar-
dziej uprzemysłowionej północnej części Korei zamieszkałej 
przez ludność lepiej wykształconą od zacofanego, całkowicie po-
zbawionego surowców naturalnych, rolniczego południa. 
Współcześnie ciężko uwierzyć, że jeszcze w 1960 roku dochód 
narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Korei Połu-
dniowej był niższy niż w Korei Północnej21. Dziś proporcje są 
odwrotne, PKB na jednego mieszkańca w Korei Północnej jest 
dziesięciokrotnie niższy niż w Korei Południowej.  
 Pierwsze oznaki zapaści i niewydolności gospodarki Korei 
Północnej można odnaleźć w latach 80. XX wieku, kiedy nastą-

                                                            
20 N. Levi, Kto rządzi w Korei Północnej, Warszawa 2014, s. 154. 
21 M. Kightley, Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Re-
publiką Ludowo-Demokratyczną, Gospodarka Narodowa 2012, nr 3, s. 44-45. 
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Working Paper 2016, nr 6, s. 17. 
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20 N. Levi, Kto rządzi w Korei Północnej, Warszawa 2014, s. 154. 
21 M. Kightley, Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Re-
publiką Ludowo-Demokratyczną, Gospodarka Narodowa 2012, nr 3, s. 44-45. 



Weronika Wosińska 

198 

piło ostre wyhamowanie rozwoju gospodarczego, rząd koreań-
ski zaczął zadłużać państwo, które utraciło zdolność spłacania 
zaciągniętych wśród państw Zachodu zobowiązań finansowych. 
Niemniej jednak, przywództwo Korei Północnej nie zdecydo-
wało się ograniczyć obciążeń budżetowych spowodowanych 
utrzymaniem wojska (dozbrajanie armii i rozwój technologii ją-
drowej), rekompensując braki budżetowe rozwojem własnego 
przemysłu wojskowego oraz eksportując broń do krajów słabiej 
rozwiniętych.    
 Do 2006 roku KRLD odnotowywała nieustanny spadek 
poziomu produkcji i obrotu handlowego z zagranicą wraz 
ze spadkiem produktu krajowego brutto. Analiza danych staty-
stycznych, jednoznacznie wykazuje, że jedynym wskaźnikiem 
w północnokoreańskiej gospodarce wykazującym tendencję 
wzrostową pozostaję zadłużenie zagraniczne, które w 2002 r. 
przekroczyło 15 mld USD22. Współcześnie wynosi 38 mld 
USD23. Oczywiście, warto mieć na uwadze fakt, że są to szacun-
kowe informacje, rząd w Korei Północnej nie przedstawia żad-
nych wiarygodnych danych, które obrazowały by sytuację eko-
nomiczną kraju, ponieważ stanowią one tajemnicę państwową. 
Według danych CIA w 2012r. PKB Korei Północnej wyniosło 
12,38 mld USD, podczas gdy w tym samym roku w Korei Po-
łudniowej odnotowano PKB w wysokości 1,211 biliona USD24. 
Jak podaje południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap 
News, PKB Korei Północnej stanowi mniej niż 2% PKB Korei 

                                                            
22 M. Yesook, North Korea in the world economy, Londyn 2003, s. 47. 
23 Korea Południowa - Dług Publiczny do PKB, [online] https://pl.tradingeco-
nomics.com/south-korea/government-debt-to-gdp [dostęp 30.04.2018]. 
24 The World Factbook, [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook [dostęp 25.04.2018]. 
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Południowej25. Prawdopodobnie sytuacja ekonomiczna na pół-
nocy kontynentu byłaby lepsza, gdyby nie dwutorowa polityka 
rządu w Pjongjangu, która powoduje wzrost ryzyka inwestycyj-
nego w Korei Północnej. Ponadto, łamanie ustaleń porozu-
mień, traktatów, umów wielostronnych, przeprowadzanie prób 
rakiet średniego i dalekiego zasięgu, wykonanie udanej próby 
jądrowej w październiku 2006 roku to czynniki potęgujące brak 
zaufania społeczności międzynarodowej. Jednym z podmiotów, 
które mimo wszystko zdecydowało się zainwestować w Korei 
Północnej było w 2007 roku egipskie konsorcjum Orascom. 
Podpisało ono umowę z rządem północnokoreańskim na inwe-
stycję prawie 400 mln USD w zakresie budowy sieci telefonii 
komórkowej26.   
 Telefonia komórkowa w Korei Północnej działa tylko 
i wyłącznie w obrębie państwa, ponadto wszystkie rozmowy te-
lefoniczne są kontrolowane. Co ciekawe, reżim nie tylko nie 
ukrywa tego faktu, a wręcz przeciwnie szczyci się tym, że dzięki 
powyższym działaniom może skutecznie wyłapywać osoby wro-
gie systemowi27. Celem izolacji jest zniechęcenie obywateli do 
wzajemnego komunikowania się, a w konsekwencji dokonywa-
nia konfrontacji. Obok prowincji biednych, zaniedbanych, 
które permanentnie borykają się z problemem zaspokojenia 
własnych potrzeb życiowych, są w Korei Północnej prowincje, 
w których żyje się dostatniej. 

                                                            
25 N. Levi, Korea Północna: poszukująca prawdy, Warszawa 2011, s. 69. 
26 C. O'Carroll, Orascom Chairman Naguib Sawiris back in Pyongyang, state 
media says, [online] https://www.nknews.org/2017/04/orascom-chairman-
naguib-sawiris-back-in-pyongyang-state-media-says/ [dostęp 25.04.2018]. 
27 W. Dziak, Korea Północna. Wewnętrzne wektory trwania, Warszawa 2016, 
s. 114. 
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media says, [online] https://www.nknews.org/2017/04/orascom-chairman-
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 Mieszkańcy Phenian – stolicy Korei Północnej są obywa-
telami należącymi do najwyższej klasy społecznej, czyli ludźmi 
najbardziej oddanymi i lojalnymi wobec przywództwa północ-
nokoreańskiego. Dzięki mieszkaniu na terenie stolicy kraju 
mają lepszy dostęp do energii niż w innych miastach, produk-
tów, usług i edukacji na najwyższym w skali kraju poziomie. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że z badań naukowych prze-
prowadzonych przez Waldemara Dziaka wynika również, że są 
to osoby najbardziej inwigilowane w kraju28. KRLD nie zna 
także problemu nielegalnych (niezameldowanych) mieszkań-
ców stolicy, ponieważ dróg wjazdowych do miasta i portów lot-
niczych pilnują milicja, służby bezpieczeństwa oraz wojsko, bez-
względnie sprawdzając tożsamość wjeżdżających. 
 Paradoksalnie Koreańczycy z Północy, którzy mieszkają 
wzdłuż granicy z Chinami, daleko od stolicy państwa, mogą 
czuć się relatywnej swobodniej. Kontrole policyjne nie są tak 
intensywne i szczegółowe, jak ma to miejsce w regionie Phe-
nian, dzięki czemu Koreańczycy z tych obszarów częściej słu-
chają chińskiej lub południowokoreańskiej muzyki, mają rów-
nież lepszy dostęp do niektórych chińskich produktów. Co wię-
cej, z doniesień mieszkańców powyższego regionu zebranych 
przez Marka Burdelskiego wynika, że sama policja na terenach 
przygranicznych jest bardziej podatna na korupcję niż ma to 
miejsce w stolicy kraju, przez co częściej „przymyka oko” na 
drobne występki mieszkańców tej części kraju29.  

                                                            
28 W. Dziak, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna - zarys najważniej-
szych problemów, [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku - Prze-
miany polityczne i społeczne, red. K. Gawlikowski, Warszawa 2002, s. 265. 
29 M. Burdelski, Czy Korea będzie zjednoczona do końca XX wieku?, Toruń 
1995, s. 53. 
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 Mieszkańcy Kaesong – regionu przy granicy z Koreą Połu-
dniową mają lepszy dostęp do miejsc pracy w znajdującym się 
w mieście Kompleksie Gospodarczym, dzięki czemu około 100 
tys. pracowników z Korei Północnej otrzymuje wynagrodzenie 
wyższe niż średnia krajowa. Powstanie dwóch stref ekonomicz-
nych Sinuiju przy granicy z Chinami i Kaesong przy granicy 
z Koreą Południową jest przejawem południowokoreańskiego 
eksperymentu z kapitalizmem w skali mikro. Dzięki ich funk-
cjonowaniu w samym 2003 roku obrót z Chinami wzrósł 
o 38%, a z Koreą Południową o 12%30. Funkcjonowanie po-
wyższych ośrodków pozwala władzy w Pjongjangu zdobyć 
środki finansowe na utrzymanie funkcjonowania reżimu, któ-
rego głównym celem jest zapewnienie szczelności bariery infor-
macyjnej, separującej społeczeństwo od wpływów z zewnątrz.    
 Jeszcze 25 lat temu w Korei Północnej brakowało wszyst-
kiego (szczególnie w okresie głodu w latach 90 XX wieku) obec-
nie w miastach przygranicznych (np. Phenian), w efekcie roz-
poczęcia współpracy z Chinami i Singapurem zwiększył się wy-
bór produktów, niestety zwłaszcza w sklepach dyplomatycz-
nych.  
 Przemiany w wymiarze ekonomicznym w Korei Północnej 
stają się rzeczywistością. Mieszkańcy tego kraju mają coraz 
większy dostęp do produktów zagranicznych (nie tylko chiń-
skich). Ponadto, zmianom ulega infrastruktura, rośnie liczba 
firm typu joint venture31 zakładanych pomiędzy firmami Korei 

                                                            
30 Y. Seosk, An Economic Perspective of Kaesong Industrial Complex in North 
Korea, American Journal of Applied Sciences 2009, nr 11, s. 36. 
31 Terminem joint venture (wspólne przedsięwzięcie) określa się szeroki kata-
log różnych form współpracy osób lub podmiotów, ukierunkowanej na reali-
zację celów oznaczonych przez uczestników – najczęściej są to cele zarobkowe 
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29 M. Burdelski, Czy Korea będzie zjednoczona do końca XX wieku?, Toruń 
1995, s. 53. 
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Północnej a podmiotami zagranicznymi. Niestety, ekono-
miczne zmiany mogą okazać się zbyt nikłe, aby pociągnąć za 
sobą zmiany polityczne. Zwłaszcza, że w regionie Azji odnaleźć 
można przykłady państw (np. Kazachstan) gdzie mimo liberali-
zacji gospodarki, nie udało się wprowadzić zmian demokratycz-
nych takich jak na przykład wolność słowa32.  
 Mimo, że najwyższa ustawa zasadnicza w tym kraju w ar-
tykule 21 stanowi, że "państwo jest własnością należącą do całego 
narodu. Nie ma ograniczeń co do zakresu wolności, którą państwo 
może objąć", faktycznie władza państwowa,  niezależnie od treści 
konstytucji i teoretycznych założeń czystej dżucze, skupiona jest 
w rękach Przewodniczącego Partii Pracy Korei, będącego jed-
nocześnie najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w pań-
stwie. W efekcie, na czele systemu polityczno-społecznego 
KRDL stoi wódz i jego rodzina, następnie partia, ideologia i in-
teres zbiorowości. Najmniejsze przewinienia, przykładowo nie-
złożenie kwiatów pod pomnikiem wielkiego wodza, jak i ciężkie 
przewinienia takie jak próby ucieczki karane są więzieniem, ob-
ozem pracy lub obozem koncentracyjnym. Przyjęta w Korei 
Północnej ideologia sytuuje jednostkę na samym dole drabiny 
społecznej. Niezależnie od zapisów konstytucyjnych (art. 67) 
gwarantujących wolność słowa, prasy, zgromadzeń, demonstra-
cji i stowarzyszeń, prócz rządzącej Partii Pracy Korei, funkcjo-

                                                            
lub cele organizacyjne. Cele realizowane przez uczestników projektu joint ven-
ture nie muszą być dla nich wszystkich takie same. Wspólne przedsięwzięcia 
oznaczane tym terminem mogą być nakierowane na osiągnięcie skonkretyzo-
wanego celu lub prowadzenie procesu współpracy w sposób ciągły.  
32 M. Noland, The Future of North Korea, World Economics 2007, nr 3, 
s. 29. 
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nują dwie inne partie: Socjaldemokratyczna Partia Korei i Czu-
doistyczna Partia Czongu, nie stanowią one jednak żadnej opo-
zycji, ze względu na fakt, że zostały one zrzeszone w podlegają-
cym władzy Narodowy Front Zjednoczenia Ojczyzny33.  
 Mieszkańcom Korei Północnej odmawia się prawa do swo-
bodnego przejazdu przez terytorium ich państwa. Po tzw. "stre-
fach powszechnych" można poruszać się jedynie posiadając 
zgodę administracyjną, najczęściej uzyskiwaną w związku z de-
legacją służbową lub w szczególnych sytuacjach rodzinnych. 
Przejazd przez "strefy specjalne" do których zalicza się: Phenian, 
Kaesong, okręgi przemysłowo-wojskowe, strefy przygraniczne 
wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia z numerem seryj-
nym. W przypadku złamania przepisów nakłada się środki 
karne podobne do tych, na podstawi których wymierza się karę 
przestępcom łamiącym zasady porządku publicznego (praca 
przymusowa). Ucieczka do obcego państwa traktowana jest jako 
zbrodnia przeciwko państwu i zagrożona jest karą śmierci i kon-
fiskatą dóbr34.      
 Należy w tym momencie zauważyć również, że konstytucja 
Korei Północnej nadaje sądom niezawisłość, o ile proces sądowy 
przebiegał zgodnie z prawem. W praktyce, prawo do obrony jest 
stosowane, ale partia sprawuje nadzór nad karnym procesem są-
dowym. Sądy są tymczasowe, a pracownicy wyznaczeni przez 
rząd. Obrońcy nie są upoważnieni do reprezentowania oskarżo-

                                                            
33 A. Lankov, The North Kores Pradox and the Subversive Truth, Asian Outlook 
2009, nr 1, s. 34. 
34 Kim II Su, Korea Północna - Swoboda poruszania się i wyboru miejsca za-
mieszkania [w] Korea Północna za zasłoną, red. A. Rzepliński, Warszawa 2004, 
s. 118. 
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nych, raczej pomagają sądowi udowodnić ich winę. Liczne or-
ganizacje międzynarodowe dokonują różnorodnych szacunków 
dotyczących przejawów łamania praw człowieka, ciężko ocenić 
ich wiarygodność w sytuacji, w której przedstawiciele Amnesty 
International oraz Asia Watch nie są wpuszczani na teren pań-
stwa, a sama Korea Północna nie uczestniczy w  regionalnych 
i międzynarodowych organizacjach zajmującymi się prawami 
człowieka. 
 Niepokojący pozostaje fakt, że według artykułu 83 konsty-
tucji Korei Północnej praca obywateli tego państwa ma półnie-
wolniczny charakter -  „praca jest obowiązkiem i honorem oby-
watela”35. Przeciętna pensja urzędnika państwowego wynosi od 
3000 do 5000 wonów (1 won stanowi równowartość 0,00079 
euro) północnokoreańskich miesięcznie, natomiast w przy-
padku wojskowych, dyplomatów i wyższej klasy urzędników 
sięga 10 000 - 20 000 wonów36. Co więcej, uprzywilejowana 
warstwa społeczeństwa otrzymuje dodatki od państwa w postaci 
dewiz różnej wysokości, (przykładowo wiceminister dostaje do-
datkowo około 1500 euro).  
 Lata izolacji od świata zewnętrznego, brak dostępu do no-
woczesnych technologii w dziedzinach techniki, informatyki, 
biologii doprowadziły do tego, że Korea Północna nie jest przy-
gotowana, w najmniejszym stopniu do konkurowania z innymi 
państwami świata na zasadach wolnego rynku. Potencjalny 
okres długich przemian gospodarczych, społecznych, w tym 
przede wszystkim mentalnych wymagać będzie ogromnego za-

                                                            
35 N. Michishita, The Future of North Korean Strategy, The Korean Journal of 
Defence Analysis 2009, nr 21, s. 114. 
36 J. Noh, Doors slam on North Korean refugees, Asia Times 2013, nr 7, s. 21. 
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angażowania społeczności międzynarodowej oraz wysiłku fi-
nansowego. Tym bardziej, że rząd Korei Północnej kładzie 
ogromny nacisk na rolę wychowania społecznego, rozwój fi-
zyczny i mentalny ukierunkowany w myśl polityki władz kraju. 
Co więcej, przyzwyczajeni do lat stosowania gróźb i dyktowania 
swoich warunków, Koreańczycy z Północny nie są i jeszcze przez 
długi okres czasu nie będą gotowi, do prowadzenia negocjacji 
na zasadach konsensusu, a nie dyktatu.   

Podsumowanie 

 Sytuacja gospodarcza w Korei Północnej, a w jej konse-
kwencji poziom życia mieszkańców tego państwa uzależnione są 
od wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji politycznej. Reżim 
w Pjongjangu nie sprzyja działaniom mającym na celu popra-
wienie sytuacji politycznej, co z kolei bezpośrednio odciska 
swoje piętno na gospodarce Korei Północnej. Jeśli kraj ten nie 
zdecyduje się na rozpoczęcie partnerskiego dialogu z krajami re-
gionu i innymi państwami, nie zrezygnuje z polityki wymusza-
nia pomocy gospodarczej, nie przeprowadzi kluczowych reform 
ekonomicznych i instytucjonalnych, nie otworzy się na inwesty-
cje zagraniczne będzie dalej skazany na izolację na arenie mię-
dzynarodowej. Jeśli zaistnieje wśród przedstawicieli północno-
koreańskiej władzy wola przeprowadzenia koniecznych zmian 
politycznych, ekonomicznych czy mentalnościowych niezbędna 
będzie pomoc całej społeczności międzynarodowej. Wprawdzie 
pytanie o przyszłość Korei Północnej pozostaje otwarte, ekono-
miczne próby wyciagnięcia Korei Północnej z izolacji wraz z ro-
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od wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji politycznej. Reżim 
w Pjongjangu nie sprzyja działaniom mającym na celu popra-
wienie sytuacji politycznej, co z kolei bezpośrednio odciska 
swoje piętno na gospodarce Korei Północnej. Jeśli kraj ten nie 
zdecyduje się na rozpoczęcie partnerskiego dialogu z krajami re-
gionu i innymi państwami, nie zrezygnuje z polityki wymusza-
nia pomocy gospodarczej, nie przeprowadzi kluczowych reform 
ekonomicznych i instytucjonalnych, nie otworzy się na inwesty-
cje zagraniczne będzie dalej skazany na izolację na arenie mię-
dzynarodowej. Jeśli zaistnieje wśród przedstawicieli północno-
koreańskiej władzy wola przeprowadzenia koniecznych zmian 
politycznych, ekonomicznych czy mentalnościowych niezbędna 
będzie pomoc całej społeczności międzynarodowej. Wprawdzie 
pytanie o przyszłość Korei Północnej pozostaje otwarte, ekono-
miczne próby wyciagnięcia Korei Północnej z izolacji wraz z ro-
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snącym w siłę procesem globalizacji mogą zapoczątkować pro-
ces topnienia ideologicznej maski, jaką Korea Północna założyła 
na kilka dziesięcioleci. 
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Summary 

Economic situation and the standard 
of living in North Korea 

- result of policy actions of the regime 

Against the background of East Asian countries, The 
Democratic People's Republic of Korea stands out not only for 
its totalitarian system, but also for economic solutions that di-
rectly affect the problems, realities and The standard of living 
in this country. There is no doubt that the contemporary situ-
ation of PDRK is the result of historical conditions that directly 
contributed the choice of the North Korean way of political and 
economic development. Hunger, Natural disasters, economic 
decline are just some of the factors affecting the standard of liv-
ing in PDRK. In the light of the recent developments on the 
Korean Peninsula the question about the future of North Korea 
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remains open, economic attempts to extract North Korea from 
isolation along with the raising globalization process may initi-
ate the transformation in the  analyzed country. 
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