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Biuletyn Ambasady KRL-D 

 

 

Wielka matka dowódcy songun 

 

Od dawna powiadają, że wielki człowiek ma wspaniałą matkę.  

Matką Kim Jong Ila, przywódcy Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej, na którego jako „dowódcę songun” zwrócona jest uwaga całej 

światowej społeczności, jest wielka Kim Jong Suk (24 grudnia 1917 – 22 wrzesień 

1949). 

W pierwszej połowie XX wieku, kiedy Korea znajdowała się pod władaniem 

japońskiego imperializmu, Kim Jong Suk z bronią w rękach walczyła w obronie  

Kim Il Sunga dowodzącego oddziałem antyjapońskich partyzantów, co jest ogromną 

zasługą w historii współczesnej Korei.  W trakcie tych ciężkich dni oraz w czasie 

budownictwa odrodzonej Korei wychowywała  Kim Jong Ila – przyszłego dowódcę 

songun. 

Kim Jong Suk wykształcała w młodym Kim Jong Ilu idee priorytetu oręża i 

kwestii wojskowych. 

Kim Jong Il urodził się w szczególnych warunkach 16 lutego 1942 roku; w 

punkcie oporu partyzantów w najbardziej szczytowym momencie zbrojnej walki 

antyjapońskiej, na Górze Paektu – najwyższej w Korei. 

Kim Jong Suk urodziła syna nie w jakimś bezpiecznym i spokojnym miejscu, 

ale na Górze Paektu, gdzie trwała burza śnieżna i nie milkła artyleryjska kanonada 

wroga.  Kim Jong Il od swojego pierwszego dnia słyszał strzały antyjapońskich 

partyzantów i przywykł do widoku ukochanej matki i innych partyzantów ubranych 

w wojskowe mundury.  Jego zabawkami były drewniany pistolet i miecz zrobione 

przez partyzantów.  Kim Jong Suk śpiewała synowi ułożoną przez siebie kołysankę, 

życząc mu, aby szybko dorósł i z bronią w rękach walczył z „Japońcami”.  W 

efekcie, od pierwszych chwil życia przywódcy Kim Jong Ila, zostały mu głęboko 

zakorzenione w umyśle idee przekazania priorytetu orężowi i sprawom wojskowym i 



 2 

w tym należy dopatrywać się zwycięstwa rewolucji koreańskiej i jej obrony przed 

zbrojnym podbojem. 

Po wyzwoleniu Korei (sierpień 1945) Kim Jong Suk uszyła synowi mundur 

generalski i życzyła mu, aby w przyszłości został tak znakomitym dowódcą, jak Kim 

Il Sung. 

Kiedy Prezydent Kim Il Sung odwiedzał liczne jednostki Koreańskiej Armii 

Ludowej, szkoły wojskowe różnych szczebli, lotniska, poligony czołgowe i inne 

miejsca, aby osobiście przygotować siły zbrojne do wielkich zadań budownictwa 

wyzwolonej Korei i dowodzić nimi na miejscu, Kim Jong Suk, z dalekowzrocznym 

zamysłem, towarzyszyła mu w tych wyprawach z synem. 

I Kim Jong Il od dzieciństwa przyzwyczajał się do kwestii związanych z 

wojskiem i tworzył w umyśle ideę przyznania priorytetu orężowi. 

21 września 1949 roku, dzień przed swoją śmiercią z powodu choroby, Kim 

Jong Suk dała synowi wojenny mundur dowódcy Kim Il Sunga, który nosił w dniach 

ostatniej zbrojnej kampanii o wyzwolenie Ojczyzny (9-15 sierpnia 1945 roku) i 

nakazała mu pomagać we wszystkim Prezydentowi Kim Il Sungowi w jego pracy. 

Kontynuować dzieło songun Prezydenta Kim Il Sunga – takie było święte 

zobowiązanie młodego Kimm Jong Ila podjęte w ostatnich chwilach życia jego 

matki. 

Kim Jong Suk ze wszystkich sił starała się, aby Kim Jong Il posiadał 

niezrównaną odwagę i zuchwałość. W młodości Kim Jong Il wiódł razem z matką 

partyzanckie życie w górach Paektu. Było to ciężkie życie; trzeba było 

podporządkować się wojskowym przepisom i surowej dyscyplinie, przezwyciężać 

chłód i głód. Można powiedzieć, że pobyt w górach Paketu był pierwsza szkołą życia 

i miejscem wojskowej edukacji, które pozwoliły wychować Kim Jong Ila na 

wybitnego dowódcę, posiadającego niezłomną wolę i odwagę. 

Wielka była potrzeba Kim Jong Suk wychowania Kim Jong Ila jako syna 

Paektu, sprawiedliwego, męskiego i bystrego. Pewnego razu Kim Jong Il próbował 

wspiąć się na wysoką skałę. Jedna z partyzantek zauważyła to i chciała mu pomóc. 

Kim Jong Suk powstrzymała ją i powiedziała, że skoro sam tego chciał, to nie można 
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mu pomagać, bowiem syn partyzancki powinien wspinać się sam. I Kim Jong Il 

wspiął się sam na szczyt. 

Dzięki wielkiej miłości i troskliwej opiece matki, Kim Jong Il od dzieciństwa 

umiał jeździć na nartach, koniach i strzelać. 

Także po wyzwoleniu Ojczyzny Kim Jong Suk ubierała i karmiła syna 

skromnie. Powiedziała mu: Dowódca Kim Il Sung, kiedy był partyzantem, w trakcie 

srogiej zimy chodził lekko ubrany i dlatego jego syn nie powinien ubierać się ciepło, 

kiedy jest zimno, ale rzucać na ulicy śnieżkami, żeby się zahartować. Kim Jong Il od 

dzieciństwa lubił bawić się w wojnę. Matka mówiła mu, żeby w pełni przygotował 

się do pokonania amerykańskich imperialistów, którzy podzielili naród koreański i 

okupowali Koreę Południową i już w młodości Kim Jong Il postanowił zostać 

zwycięskim dowódcą w zmaganiach ze Stanami Zjednoczonymi. 

Życzenie Kim Jong Suk spełniło się.  Przywódca Kim Jong Il słynie jako 

wielki dowódca songun, który broni suwerenności Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej i kieruje dziełem samostanowienia na całym świecie, realizując 

dzieło Prezydenta. Tak jak chciała jego matka – Kim Jong Suk. 

 


