
Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce 

Wielki człowiek i prezenty 

   W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej znajduje się oryginalna, 
niepowtarzalna w innych krajach, wystawa pod nazwą "Wystawa przyjaźni pomiędzy 
narodami". 
   Przechowywane są tam prezenty dla Prezydenta Kim Ir Sena i Przewodniczącego 
Państwowego Komitetu Obrony Kim Dzong Ila przekazywane przez szefów państw i partii 
politycznych, znanych działaczy politycznych, społecznych biznesmenów i uczonych z 
wielu krajów, rodaków mieszkających za granicą i Koreańczyków z Korei Południowej. 
   Przywódca Kim Dzong Il otrzymał 51500 prezentów z ponad 160 krajów wszystkich 
kontynentów i od wielu organizacji międzynarodowych. 
   W stosunkach międzynarodowych prezenty uważa się za wyraz przyjaźni i wzajemnego 
szacunku. 
   Wśród prezentów znajdują się wspaniałe wazy przesłane Kim Dzong Ilowi przez liderów 
partii i państwa Chińskiej Republiki Ludowej. Tradycja tych waz sięga XV wieku i nazwane 
zostały niebieskimi wazami "Tsintairan" z powodu polewy w kolorze indygo. Wazy te 
wykonuje się w drodze skomplikowanych procesów technologicznych jak nadawanie 
kształtu, nakładanie wzorzystego paska, lakierowanie, wypalanie, polerowanie, złocenie 
itp. 
   Te rzadkie i delikatne wazy mają wartość skarbu narodowego, a w ChRL symbolizują 
zdrowie i długowieczność. 
   Rzadkim okazem sztuki użytkowej jest również drewniana waza lakierowana naturalną 
żywicą wręczona przez reprezentantów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 
Ludowych. Podstawa wazy opatrzona jest napisem "Dainin" ("wykonano za panowania 
dynastii Ching") 
   Ten skarb narodowy rzadko stanowi prezent dla obcokrajowców. 
   Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, wręczał Kim Dzong Ilowi cenne 
prezenty przy wielu okazjach. Wśród nich znajdują się: broń myśliwska wykonana w 
okręgu Tulskim, kłusaki światowej klasy i obrazy olejne. W. Putin podarował Kim Dzong 
Ilowi z okazji jego urodzin obraz olejny "Niebo nad Newą" z życzeniami, aby nie 
zapomniał dni spędzonych w Sankt-Petersburgu. 
   Pewien Jemeńczyk podarował muszkiet. W Jemenie symbolizuje on godność narodu i 
patriotyzm, a ten muszkiet przetrwał w jego rodzinie ponad 500 lat. 
   Prezenty, prócz swojej wartości, mają również swoje znaczenie. 
   Nina Adrejewa, sekretarz generalny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
Bloszewików, podarowała Przewodniczącemu Kim Dzong Ilowi z okazji 55. urodzin 
szklanego jeża. Przygotowała ten prezent myśląc, że jeż, który kilkakrotnie ukarał 
tygrysa - króla lasu, przypomina KRL-D. Chociaż jest to niewielki kraj pod względem 
powierzchni i liczby ludności, to odpowiada twardą polityką na twardą linię 
supermocarstwa - Stanów Zjednoczonych. W liście dołączonym do prezentu napisała: 
"Wielce Szanowny Towarzyszu Kim Dzong Il, z okazji wspaniałej rocznicy Pana urodzin 
mam zaszczyt wręczyć Panu skromny i symboliczny prezent - jeża przedstawiającego 
bohatera koreańskiej opowieści. Mądry jeż zmusił złego tygrysa - króla zwierząt 
(amerykański imperializm) do czołgania się na brzuchu i proszenia o wybaczenie. 
   Była sekretarz stanu USA M. Albright, która odwiedziła KRL-D jako oficjalny 
przedstawiciel wrogich Stanów Zjednoczonych, też wręczyła Kim Dzong Ilowi prezent. 
Wiedziała, że przewodniczący jest wielbicielem koszykówki - sportu, który wymaga 
mistrzowskiej oceny sytuacji, inicjatywy, zuchwalstwa, zręczności. Dlatego też 
podarowała mu zestaw srebrnych naczyń i piłkę do koszykówki z autografem znanego 
koszykarza Micheala Jordana - mistrza sportu XX wieku. Na piłce odbito godło Stanów 
Zjednoczonych i pieczęć prezydenta, aby w ten sposób podkreślić, że jest to prezent 
państwowy. W wywiadzie udzielonym po powrocie z KRL-D, M.Albright powiedziała: 
"Przewodniczący Kim Dzong Il, rzeczywiście jest realistyczny i zdecydowany, 
doświadczony i zawsze gotowy do wszystkiego. Innymi słowy - jest doświadczonym 
przywódcą z jasną teorią dotyczącą wszystkich dziedzin: polityki, ekonomii, kultury, 



wojskowości, dyplomacji i mocną wiarą, wielkodusznością, niezwykłymi zdolnościami i 
skrupulatnością:. 
   Wielu gości tłumaczy sens tego podarku w następujący sposób: w koszykówce 
przekazanie piłki graczowi oznacza upoważnienie go do dokończenia. Piłka od Stanów 
Zjednoczonych jest znakiem, że przekazują oni wszystkie prawa do decydowania i 
inicjatywy w rozwiązywaniu problemów koreańsko-amerykańskich, w szczególności na 
arenie międzynarodowej. 
   Wydawca gazety "New York Times" podarował Kim Dzong Ilowi negatyw drukarski 
wykorzystany przy druku numeru specjalnego z 12 grudnia 1997 roku, pod tytułem "Kim 
Dzong Il - gwiazda przewodnia XXI wieku". Wydawnictwo uważa za najwiekszy honor 
fakt, że gazeta jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych zamieściła artykuł o największym 
z wielkich ludzi, jakim jest Przywódca Kim Dzong Il. I dlatego oto w wydawnictwie 
zdecydowano o takim pamiątkowym prezencie. 
   Wiele prezentów mówi samo za siebie: porcelanowy parawan "Dowódca Kim Dzong Il - 
słońce XXI wieku", wyrób drewniany "Wielki Przywódca Towarzysz Kim Dzong Il 
przemienia świat w niepodległy", złoty i srebrny przedmiot "Towarzysz Kim Dzong Il w 
sercach narodów świata", przedmiot wykonany ze skrzydełek motyli "Uczucie uwielbienia 
dla Przywódcy wszystkich narodów". 
   Zwiedzający zachwycają się tym, że każdy z dziesiątków tysięcy prezentów jest 
jedynym w swoim rodzaju i posiada głęboki sens.  

 


