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„Flower Boys” czyli feminizacja wizerunku młodego mężczyzny 
w południowokoreańskich mediach 

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest metamorfoza wizerunku współczesnego młodego mężczyzny w me-
diach południowokoreańskich w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Analizie, wprawdzie dość selek-
tywnej, poddane zostaną męskie ikony popularnych seriali telewizyjnych, filmów fabularnych oraz 
programów rozrywkowych.

Zjawisko kkotminam, czyli pojawienie się mężczyzn-kwiatów wynika z połączenia wielu czynni-
ków: zmian w mentalności współczesnych kobiet, upadku norm konfucjańskich oraz mody na wyde-
likaconych, androgenicznych mężczyzn. Cokolwiek doprowadziło do jego powstania, sfeminizowany 
wzór urody męskiej zasługuje na poważne badania kulturoznawcze, medioznawcze i socjologiczne.

Słowa kluczowe: „flower boys”, feminizacja, Korea Płd.

Kody JEL: Z13

Wstęp

Od lat 90. ubiegłego stulecia media południowokoreańskie ukazują interesujące i nie-
kiedy zaskakujące przemiany tradycyjnego wizerunku mężczyzny w nowoczesnej, zurbani-
zowanej i ciągle dynamicznie rozwijającej się Korei Południowej. Potwierdzają one zmia-
nę tradycyjnych ról społecznych koreańskich mężczyzn pod wpływem popularnej kultury 
Zachodu, szczególnie kultury amerykańskiej oraz japońskiej. Do rosnącej popularności ko-
reańskich seriali telewizyjnych, filmów, piosenek, mody oraz programów rozrywkowych 
w kraju i za granicą przyczynili się młodzi idole rodzimej popkultury, aktorzy i wokaliści, 
którzy wykreowali wyidealizowany wizerunek niezwykle przystojnego, zadbanego męż-
czyzny, odmiennego od stereotypu mężczyzny koreańskiego. Wizerunek ten dostarcza od-
biorcom kultury masowej nowych wzorców kulturowych i kształtuje ich styl życia. Jest on 
wypadkową wielu zjawisk społeczno-ekonomicznych zmieniających oblicze kraju. 

Fenomen popularności koreańskich seriali telewizyjnych, filmów i piosenek określany 
jest efektem hallyu czy „koreańskiej fali”. Hallyu odnosi się do wzrastającej popularności 
południowokoreańskiego przemysłu rozrywkowego oraz kultury masowej. Hallyu zdobyła 
popularność w Chinach, na Tajwanie, w Japonii, w krajach Azji Południowo-Wschodniej 
i Ameryki Łacińskiej, a ostatnio dociera do Stanów Zjednoczonych i Europy. Koreańskie 
seriale telewizyjne (K-dramy), filmy fabularne (K-filmy) i muzyka pop (K-pop) stopniowo 
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zdobywają swoich zwolenników także w Polsce, o czym świadczy rosnąca liczba blogów 
poświęcona tematyce seriali koreańskich i ich męskich ikon oraz muzyce K-pop. Autorami 
tych blogów są nie tylko studenci koreanistyki, ale liczni fani hallyu. Należy podkreślić, 
że hallyu nie jest zwykłym zjawiskiem kulturowym, a zawdzięcza swoją wysoką pozycję 
opiekuńczej polityce państwa. Ma bowiem olbrzymi wpływ na rozwój gospodarki koreań-
skiej, szczególnie przemysłu rozrywkowego, a także wywiera znaczący wpływ kulturowy 
na szybko zmieniające się społeczeństwo tego kraju. Pozostaje w zgodzie z polityką pań-
stwa koncentrującą się na badaniu potrzeb kraju i możliwościach zysku w każdym sektorze. 
Rozrywkę traktuje się na równi z badaniami naukowymi czy nowymi technologiami jako 
konkurencyjny towar na rynkach międzynarodowych.

Stereotyp mężczyzny w społeczeństwie koreańskim

Korea jako kraj z głęboko zakorzenionymi wartościami konfucjańskimi posiada jasno 
określone tradycyjne role społeczne przypisywane mężczyznom i kobietom. W patriarchal-
nym społeczeństwie koreańskim mężczyźni odgrywali takie „męskie” role, jak: posłuszny 
syn, dzielny wojownik, władca, mąż, ojciec i mądry starzec itp., zaś koreańskie kobiety 
przybierały role oddanych i uległych córek oraz matek poświęcających się rodzinie i go-
spodarstwu domowemu. W tradycyjnych systemach wartości mężczyzna jawił się jako siła 
pozytywna i aktywna, będąc dostawcą środków życiowych dla swojej rodziny. Kobiety zaś 
przedstawiano jako element negatywny, bezwartościowy, słaby i bierny. Tradycyjne społe-
czeństwo koreańskie akceptowało te schematy ról płci i stawianie kobiet na stanowiskach 
podległych i gorszych od swoich męskich odpowiedników.

Ideologia patriarchalna przyczyniła się do budowy i utrzymania stałej koncepcji społecz-
nych ról kobiet i mężczyzn aż do końca XX wieku. Koreańskie społeczeństwo pod wpły-
wem konfucjanizmu przez ponad 600 lat akceptowało wiele ograniczeń w zachowaniach 
płci pięknej: przede wszystkim fizyczną i psychiczną segregację kobiet i mężczyzn w sferze 
domowej i publicznej, ograniczenie przestrzeni kobiet do domu rodzinnego i niechęć do 
prowadzenia przez nie działalności publicznej. Tradycyjne różnice genderowe nie uległy 
większym zmianom podczas okupacji japońskiej w latach 1910-1945.

W 1948 roku po utworzeniu Republiki Korei, kraj przyjął demokratyczną Konstytucję, 
która gwarantowała równość wobec prawa, a także zapewniała podstawowe prawa człowie-
ka, w tym równość kobiet i mężczyzn. Obecna sytuacja gospodarcza, społeczna i kulturalna 
Korei Południowej stwarza warunki do nowego definiowania ról genderowych.

Tradycyjnie zasady ideologii konfucjańskiej przez długi czas wywierały zasadniczy 
wpływ na zachowania i zwyczaje koreańskiej rodziny. W patriarchalnym społeczeństwie 
mężczyźni dominują nad kobietami, a synowie mają pierwszeństwo przed córkami. Oznacza 
to, że patriarchalny system rodzinny kładzie nacisk na męskie role, takie jak uprawianie 
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kultu przodków, zapewnienie rodzicom spokojnej starości w domu najstarszego syna, mę-
ską przewagę w kwestiach gospodarczych i rodzinnych, gdy podejmuje się fundamentalne 
decyzje wewnątrz rodziny oraz także w sprawach towarzyskich. Wreszcie dominuje prze-
konanie, że mężczyźni „przyjmują” żony do swoich rodzin po ślubie. W patriarchalnym 
społeczeństwie koreańskim ojciec, mądry jak Salomon, wydawał sądy i, według swojego 
mniemania, sprawiedliwie rządził rodziną. Jeszcze do niedawna koreańskie rodziny prefe-
rowały synów, wierząc, że tylko oni mogą kontynuować ród i mają obowiązek opieki nad 
rodzicami. Kiedy matka rodziła syna, czuła ulgę, dumę i radość, bo wierzyła, że spełniła 
swój podstawowy obowiązek wobec teściów. Kiedy rodziła się córka, matka pocieszała się 
myślą, że będzie miała pomoc domową. Z powodu lawiny aborcji żeńskich płodów w 1987 
roku wprowadzono zakaz informowania przyszłych rodziców o płci dziecka. W 2008 roku 
uchylono ów zakaz. Dziś znaczenie synów zmalało, ponieważ coraz więcej ludzi posiada 
wyższe wykształcenie, mają doświadczenie w międzynarodowej wymianie kulturalnej oraz 
świadomość istnienia różnych wartości w społeczeństwie. Koreańczycy zrozumieli, że abor-
cja ze względu na płeć jest zła. Zmiany ekonomiczne wymusiły także odmienne zachowania 
społeczne. Obecnie kobiety pracują i opiekują się rodziną tak samo jak mężczyźni. Niemniej 
jednak wiele matek ma nadzieję, że urodzi syna (Kim, Hoppe-Graff 2000, s. 81-83).

Zachowania dzieci i ich osobowość rozwijają się w obrębie rodziny. Rodzice mają naj-
większy wpływ na myślenie swoich pociech. Koreańscy rodzice, którzy wykazują silną pre-
ferencję dla synów, mogą oczekiwać od nich zachowań odmiennych od zachowań córek. 
Tak jak i w naszej kulturze, w zależności od płci dziecka, odmienne są kolory ubrań czy 
rodzaj zabawek. Wreszcie, różnice wynikające z płci są odnotowane w użyciu słów. „Silny” 
i „odważny” są uważane za męskie, a więc odnoszą się do opisania chłopców. Od dziew-
czynki, z drugiej strony, oczekuje się, aby była miła, pokorna, uległa i kobieca. Dziewczynki 
wychowywane są jako bierne i zależne, podczas gdy ograniczenia te rzadko nakłada się na 
chłopców, którzy powinni być aktywni i niezależni. Koreańskie dziewczęta doświadcza-
ją odmiennych wzorów uspołecznienia od swoich braci, ponieważ rodzice mają przyjęte 
z góry założenia o roli płci i głęboko zakorzenione preferencje dla synów. 

Zazwyczaj obowiązki w koreańskich gospodarstwach domowych są podzielone według 
płci. Mężczyźni mają zarabiać na życie, a kobiety – zajmować się domem. Koreańscy mężo-
wie na ogół wierzą, że praca w domu jest zbyt trywialna, aby była przez nich wykonywana. 
Ci, którzy ją wykonują do niedawna byli pogardzani i wyśmiewani.

Wraz z gwałtownym rozwojem gospodarczym Korei Południowej w latach 70. ubiegłego 
stulecia nastąpiła zmiana autorytetu rodziców. Obecnie autorytet ojca polega na dostarcza-
niu środków na utrzymanie rodziny, matka zajmuje się wykształceniem dzieci. Mężczyźni 
całkowicie zaangażowani w zarabianie pieniędzy utracili swoją władczą pozycję w rodzinie. 
Nie odgrywają aktywnej roli w procesie socjalizacji swoich dzieci. Przebywają w miejscu 
pracy długie godziny, po czym uczestniczą w kilkugodzinnych towarzyskich spotkaniach 
pracowniczych. Być może brak w domu osoby posiadającej patriarchalną władzę ułatwił 
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formowanie się nowej osobowości wśród młodego pokolenia mężczyzn w atmosferze wza-
jemnego zaufania i wolności osobistej. Z pewnością przyczyniły się do tego media koreań-
skie, a szczególnie telenowele, które są oglądane głównie przez kobiety i dzieci obojga płci. 

Do połowy lat 90. XX wieku dominującym obrazem koreańskiej męskości byli silni męż-
czyźni w typie macho, którzy opiekowali się i chronili uległe kobiety-żony. Odzwierciedlali 
oni tradycyjny męski etos żywiciela domu tzw. salaryman. Jednak kryzys finansowy końca 
lat 90. XX wieku miał ogromny wpływ na koreańskie społeczeństwo. Wiele firm zbankru-
towało, w tym Daewoo. Kraj zalała fala samobójstw i wysokiego bezrobocia. Nastąpiły 
drastyczne zmiany na rynku pracy, gdy kryzys uderzył w zarobki koreańskich mężów. Aby 
ratować gospodarkę, rząd nawoływał zamężne Koreanki do oddawania swoich miejsc pracy 
mężczyznom – głównym żywicielom rodziny. Z tego powodu wiele kobiet odczuło zapaść 
gospodarczą bardzo dotkliwie. Jako pierwsze były zwalniane z pracy etatowej. Podejmowały 
więc jakiekolwiek tymczasowe zatrudnienie. Uważa się, że proces ten miał charakter natu-
ralny i odzwierciedlał tradycyjną koreańską kulturę, w której kobieta odgrywała podrzędną 
rolę. 

W ciągu kilku lat po kryzysie finansowym w latach 1997-1998 zaobserwowano ewo-
lucję koreańskiej seksualności i pojawienie się tzw. soft masculity – „miękkiej męskości”, 
będącej importem zachodniej metroseksualności oraz specyficznie japońskiego fenomenu 
estetycznego zwanego bishonen – idealnie pięknego młodego mężczyzny. James Turnbull, 
autor bloga thegrandnarrative.com, przypisuje metamorfozę w wyglądzie młodych męż-
czyzn zmianie postawy zamężnych Koreanek wobec tradycyjnego postrzegania roli płci 
podczas kryzysu, który obnażył niedoskonałości szybko rozwijającej się demokracji w sfe-
rze nierówności między pracującymi kobietami i mężczyznami oraz seksistowskiej postawy 
pracodawców. Kobiety koreańskie, zmęczone patriarchatem swoich mężów i przełożonych 
oraz ograniczeniem ich do roli osoby podległej, przestały zwracać uwagę na tradycyjny 
wzorzec silnej męskości. Nowe pokolenie młodych dziewcząt nie zamierzało już godzić się 
z męską dominacją i powoli zaczęły walczyć o prawo do aktywności zawodowej, o ile miały 
na to ochotę. Współczesna literatura i film zaczęły również kwestionować męsko-damskie 
role w tradycyjnym społeczeństwie konfucjańskim. Media krytykowały masowe zwolnie-
nia zamężnych Koreanek w 1997 roku. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2002 roku 
spowodowały przełamanie tabu dotyczącego kobiecej seksualności. Autorka Skośnookiego 
bloga komentuje: „By zagrzać chłopaków do walki, Koreanki przywdziewały coraz od-
ważniejsze stroje. Nikt ich za to nie ganił, co więcej, przyklaskiwano takim postawom”. 
Urodziwy koreański piłkarz Ahn Jung Hwan otwarcie manifestował uczucie do swojej żony 
na oczach milionów widzów, całując swoją obrączkę po każdym golu. Tym gestem wprawił 
w entuzjazm i zachwyt żeńską część widowni, która go natychmiast pokochała. Te przy-
kłady potwierdzają zmianę w obyczajności Koreańczyków: koniec prohibicji na nadmierne 
odsłanianie kobiecego ciała i publiczne okazywanie uczuć. Ciekawe, że do 2006 roku poli-
cja miała prawo aresztować śmiało ubrane kobiety, obciąć mężczyznom zbyt długie włosy 
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oraz wsadzić do aresztu przedstawicieli obojga płci za niedozwolone tańce w miejscu pu-
blicznym. Z kolei Mari Kotani dodaje, że pojawienie się kkotminam podsyciła popularność 
wśród kobiet komiksów yaoi, czyli gatunku mangi i anime, w którym głównym elementem 
fabuły są związki męsko-męskie. Ich bohaterowie przypominający wyglądem kobiety łączą 
w sobie pożądane przez nie cechy u obojga płci. Są oni urodziwi i delikatni, ale pozbawieni 
zazdrości i innych negatywnych cech przypisywanych kobietom. Jak pisze dalej autorka 
Skośnookiego bloga: „Subtelny, delikatny mężczyzna, który nie koncentruje całej swojej 
uwagi na karierze i wie, jak powiedzieć kocham, jest równie, jeśli nie bardziej pociągają-
cy”. Co więcej, kobiety zauważyły, że mężczyźni są gotowi zrobić wszystko, aby dobrze 
wyglądać, co im też bardzo odpowiadało. Mężczyźni zaczęli używać podkładu i błyszczy-
ku, regulować brwi. Są i tacy, którzy odważyli się stosować permanentny makijaż. Normą 
stały się długie falowane fryzury i przyozdabianie ubrań kolorowymi dodatkami. Ten trend 
został wykorzystany przez przemysł modowy i kosmetyczny. Tym samym zapoczątkował 
wschodzący rynek mody i urody męskiej. Szybko pojawiła się nowa stylizacja koreańskich 
męskich manekinów sklepowych. W Internecie co roku publikowana jest lista stu najpięk-
niejszych mężczyzn – „Super 100 Flower Boys List”. 

Paradoksalnie więc kryzys azjatycki, ku radości Koreanek, przyspieszył dyskusję o rów-
nouprawnieniu i pozycji społecznej kobiet. Jego efektem ubocznym stała się również zmiana 
wizerunku mężczyzny. 

Hallyu i K-dramy

Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone uruchomiły swoje pierwsze sieci telewizyjne 
w latach 30. XX wieku. Japonia – w 1953 roku, a Korea na dobre dopiero w latach 60. 
ubiegłego stulecia. Do lat 80. XX wieku, telewizja koreańska przypominała raczej scenę 
teatralną na której wystawiano głównie zagraniczne produkcje. Przez wiele lat produkcje 
amerykańskie przyciągały uwagę koreańskich widzów, a japońskie filmy z kategorii manga 
i anime zdobywały serca fanów animacji. Seriale koreańskie lat 90. to mieszanina tradycyj-
nych wartości z przeszłości wplecionych do realiów nowej epoki. Oparte są one na uniwer-
salnych pomysłach opracowanych przez twórców, którzy dorastali oglądając amerykańskie 
seriale telewizyjne. Wraz ze zniesieniem zakazu dystrybucji i sprzedaży japońskiej kultury 
popularnej w 1998 roku, szeroki wachlarz japońskich produktów kultury zawitał do Korei, 
gdzie został dostosowany do lokalnych gustów. Oprócz otwarcia na japońską kulturę popu-
larną, okres ten charakteryzował się również popytem na popularne seriale amerykańskie. 
U wielu koreańskich czterdziesto- i pięćdziesięciolatków wychowanych na takich amery-
kańskich produkcjach, jak: The Six Million Dollar Man, A-Team, MacGyver, amerykańska 
telewizja nadal wywołuje nostalgię.
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Wraz z „tygrysim skokiem” w świat nowoczesności w każdej dziedzinie wiedzy w cią-
gu ostatnich trzydziestu lat, koreańska gospodarka dokonała niewiarygodnego postępu, 
który zyskał nazwę „cudu znad rzeki Han”, dostając się do grona dwudziestu wiodących 
gospodarek świata, co przełożyło się również na przemiany społeczne. W przemyśle tele-
wizyjnym zaowocowało to pojawieniem się nowego typu dram spełniających oczekiwa-
nia współczesnego widza. Cechą wspólną K-dram jest mieszanina nostalgii z nowocze-
snością, bardzo silny wątek romantyczny z naciskiem na wartości rodzinne, najczystsza 
miłość oraz historia, w której główny bohater odnosi moralny sukces. Opiekuńcza po-
lityka państwa sprzyja również rozwojowi rodzimego przemysłu filmowego. Jak pisze 
Konrad Godlewski, autor książki pt. Korea szerokopasmowa, w koreańskich kinach istnie-
je system kwotowy, który nakazuje wyświetlanie krajowych filmów przez 73 dni w roku 
(Godlewski 2012, s. 131). 

Po przegłosowaniu ustawy o promocji koreańskiego filmu w roku 1995 oraz koreań-
skiej muzyki pop w roku 1999, stworzono solidny grunt pod rozwój fenomenu „koreańskiej 
fali”. Prezydent Chin Hu Jintao okazał się wielkim fanem koreańskich dram. Podczas wi-
zyty w Korei Południowej w 2005 roku, na jego prośbę, doszło do spotkania z gwiazdami 
jego ulubionego koreańskiego serialu historycznego – The Great Jang Geum (Dae Jang 
Geum) – opowiadającego o losach młodej kobiety, która, mimo niskiego pochodzenia, zo-
stała królewskim lekarzem, a za swoje umiejętności nagrodził ją sam król. Serial ten zdobył 
w Chinach ogromną popularność. 

W 2011 roku dzięki hallyu gospodarka koreańska zanotowała znaczący dochód, bo aż 
3,8 miliarda dolarów. Hallyu wpływa pozytywnie na popularność kultury masowej także 
w takich dziedzinach, jak kuchnia koreańska, moda, gry wideo i język koreański. O popu-
larności kultury koreańskiej mogą świadczyć powstające na całym świecie Centra Kultury 
Koreańskiej oraz Hallyu Fan Clubs. W Korei kultura stała się kołem napędowym gospodar-
ki. Państwo angażuje się bowiem w rozwój kultury popularnej ściśle związanej z Internetem 
i telekomunikacją. Kraj jest liderem na rynku gier komputerowych i video, a „gaming” (gry 
komputerowe) jest już narodowym e-sportem. Najważniejszą zaletą hallyu, k-dram, k-popu 
i gier komputerowych są olbrzymie zyski i rozwój gospodarki teleinformatycznej. 

Efekt hallyu: alternatywne wzorce męskości lansowane przez media

Hallyu odnosi się do bezprecedensowego wzrostu popularności seriali telewizyjnych, 
filmów i piosenek koreańskich począwszy od lat 90. ubiegłego stulecia w Azji, a ostatnio 
także w innych częściach świat. Terminu „koreańska fala” zaczęli używać w połowie 1999 
roku dziennikarze w Pekinie, których zaskoczyła popularność koreańskiej muzyki popular-
nej w Chinach, a następnie w Japonii. Hallyu to przede wszystkim koreańska muzyka pop 
(K-pop), seriale telewizyjne i filmy fabularne. Bezpośrednio pochodzenie terminu „koreań-
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ska fala” łączy się z popularnością koreańskiej telenoweli What is Love? (Sarang-i Mwogille, 
1999). Kiedy pokazano serial w chińskiej telewizji CCTV w czerwcu 1997 jego oglądalność 
wyniosła 16,6%, co oznaczało najwyższą oglądalność serialu zagranicznego. Wkrótce filmy 
koreańskie zdobyły popularność wśród widzów japońskich. Film Shiri oglądało 1,2 miliona 
widzów. Inne filmy koreańskie, np. My Sassy Girl (Yeopgijeogin geunyeo, 2001) oraz My 
Wife is a Gangster (Japok Manura, 2001) zdobyły dużą popularność w kilku krajach Azji 
Południowo-Wschodniej, m.in. w Chinach (Hongkong) i Singapurze. Dzisiaj koreańskie se-
riale znane są niemal w całej Azji Południowo-Wschodniej, osiągając największe sukcesy 
w Japonii i Chinach. Koreańska muzyka pop odegrała znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu 
się „koreańskiej fali”. Dla wielu Koreańczyków zjawisko jest źródłem dumy narodowej. 
Koreańscy gwiazdorzy telewizyjni i filmowi są jednymi z najlepiej opłacanych aktorów 
spoza Hollywood. 

Obraz mężczyzny w kinie i telewizji południowokoreańskiej uległ głębokim przemia-
nom w ostatnich dekadach. Interesującym zjawiskiem jest faworyzowanie młodych męż-
czyzn na niekorzyść płci przeciwnej i przewaga popularności młodych aktorów nad ak-
torkami oraz zespołów muzycznych składających się wyłącznie z młodych chłopców. 
Najpopularniejszymi męskimi zespołami K-popowymi są obecnie: Super Junior, Infinite 
i Big Bang – do niedawna najczęściej oglądany koreański zespół muzyczny w Internecie. 
Członkowie tych zespołów posiadają wspólne cechy: są szczupli, mają duże oczy, regularne 
rysy twarzy na tyle delikatne, że przypominają kobiety; są zadbanymi i wystrojonymi chłop-
cami o nieco zniewieściałym typie urody. Koreański showbiznes kreuje gwiazdki popu na 
grzecznych, poukładanych przystojnych młodzieńców. Tylko idealny wygląd daje szansę 
odniesienia sukcesu. Taki image nieco zaskakuje europejskiego odbiorcę. K-popowe pio-
senki łatwo wpadają w ucho, a ich proste koreańskie teksty są gęsto przetykane angielskimi 
słowami. Jedną z największych gwiazd K-popu jest obecnie artysta o pseudonimie Psy. Jego 
utwór oraz teledysk do piosenki Gangnam Style zrobiły furorę na całym świecie, uzyskując 
ponad 800 milionów wyświetleń w serwisie YouTube.

Choć początkowo „koreańska fala” była sporym zaskoczeniem dla samych 
Koreańczyków, nie wyobrażających sobie, że rodzima kultura może stać się towarem eks-
portowym, rząd koreański szybko zrozumiał, że można na niej osiągnąć wysokie zyski 
i świadomie zaczął ją promować. Rząd koreański konsekwentnie wspiera eksport hallyu, 
godząc się na uboczne skutki społeczne. Zjawisko to jest zgodne z koncepcją amery-
kańskiego politologa Josepha Nye’a, który na określenie perswazyjnych środków oddzia-
ływania politycznego, użył terminu soft power, czyli „miękkiej siły”. Cytując Konrada 
Godlewskiego, tragicznie zmarły prezydent Korei Południowej Roh Moo-hyun twier-
dził, że to właśnie hallyu może pewnego dnia przyczynić się do zjednoczenia Półwyspu 
Koreańskiego (Godlewski 2012, s. 134). 
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Flower boys

Moda na androgeniczne rysy twarzy i smukłą męską sylwetkę generuje masową produk-
cję seriali koreańskich, czyli K-dram. Są to przeważnie krótkie, kilkuodcinkowe komedie 
romantyczne, wyciskacze łez i seriale historyczne skierowane w zasadzie do wszystkich 
grup wiekowych. W Korei androgeniczność staje się kluczem do sukcesu we współczesnej 
popkulturze koreańskiej. Niemniej jednak współczesna kultura koreańska jest nadal silnie 
regulowana przez rygorystyczne konfucjańskie i religijne wartości, które pozostawiają mało 
miejsca dla kontrowersyjnych pomysłów. Ciekawostką jest badanie holenderskiego socjolo-
ga Geerta Hofstede dotyczące wskaźnika kobiecości w różnych krajach. Według tego autora, 
wskaźnik męskości (masculinity index) wynosi w Korei tylko 39 w skali 100 stopniowej, 
co wskazuje na społeczeństwo kobiece. Zgodnie z definicją, jest to stopień, w jakim dane 
społeczeństwo promuje wartości tradycyjnie uważane za męskie: konkurowanie, odnoszenie 
sukcesu, władza i kontrola kosztem wartości kobiecych: harmonii i solidaryzmu społecz-
nego, egalitaryzmu, propagowania idei humanitaryzmu i pokoju na świecie oraz ochrony 
środowiska naturalnego, troska o najbiedniejszych.

Kultowym serialem telewizji południowokoreańskiej jest Winter Sonata (Gyeoul Yeonga) 
z roku 2002. Jest to romantyczna opowieść o miłości nastolatków, która zrobiła furorę nie 
tylko w Korei Południowej, ale także w całej Azji, w kilku krajach europejskich i Stanach 
Zjednoczonych. Sonata zimowa wyniosła koreańskie telenowele na poziom międzynarodo-
wy. W roku 2003 serial wyemitowano w Japonii i od razu stał się sensacją. Pierwsze wyda-
nie DVD sprzedano w ciągu czterech godzin. (Myung Oak Kim 2010, s. 165). 

Międzynarodowy sukces koreańskich dram telewizyjnych spowodował, że liczne gwiaz-
dy ekranu stały się ambasadorami koreańskiego przemysłu turystycznego. Jednym z nich 
jest Bae Yong-Joon, znany pod przydomkiem BYJ i Yonsama – urodziwy południokoreański 
aktor znany z ról w dramach. Najważniejszą rolą w jego karierze była rola Lee Min Hyunga 
w Sonacie zimowej. Bae został zatrudniony w 2008 roku przez rząd koreański w celu pro-
mowania podróży turystycznych do Korei. Jest jednym z najbardziej znanych gwiazd ko-
reańskich w kraju i za granicą. Jest on powszechnie znany i wielbicielki na całym świecie 
pragną go zobaczyć na żywo. Gdy Bae poleciał do Japonii, aby promować książkę w 2004 
roku około 4000 kobiet powitało go entuzjastycznie na lotnisku Narita. Powitanie było tak 
gorące, że lotnisko trzeba było tymczasowo zamknąć (Myung Oak Kim 2010, s. 166). Bae 
i Sonata zimowa nadal przyciągają setki tysięcy fanów, głównie starsze kobiety z Japonii 
i innych krajów azjatyckich, które podróżują do Korei, aby zobaczyć miejsca, w których 
film był kręcony. Korean Airlines oferują specjalne loty tylko dla tych turystów, a oficjalna 
strona koreańskiego rządu zawiera informacje o ponad dwudziestu miejscach znajdujących 
się w popularnej telenoweli.

April Snow (Oechul) w reżyserii Hur Jin-ho z roku 2005 należy do bardziej popularnych 
filmów romantycznych. Mimo, że nie osiągnął natychmiastowego powodzenia w Korei, 



ANNA DINIEJKO-WĄS 87

film stał się kasowym sukcesem w kilku innych krajach azjatyckich, przede wszystkim 
z uwagi na międzynarodową popularność głównego aktora, Bae Yong-Joon. Bohaterowie 
filmu, In-soo i Seo-young spotykają się w szpitalu, gdy dowiadują się o wypadku samocho-
dowym swoich małżonków. Odkrywają, że ich ukochani mieli ze sobą romans. Wkrótce ta 
znajomość także zamienia się w związek uczuciowy. Kwietniowy śnieg (tytuł amerykański) 
przyjmuje tę samą formułę melodramatu co Sonata zimowa. Film przemienił aktora Bae 
Yong-Joona w niemal mityczną postać w Azji.

W 2005 roku wyprodukowano historyczny epos The King’s Man (Wang-ui Namja), opo-
wiadający o królu, który zakochuje się w swoim królewskim błaźnie. Film pokazuje, jak 
potężny despota schodzi z tronu i klęka przed skromnym błaznem o androgenicznym wyglą-
dzie i pyta go: „Czy naprawdę jesteś mężczyzną?”. Siwon Choi, członek popowego zespołu 
Super Junior, który zagrał błazna, jest uważany przez wielu za kwintesencję kkotminam, 
czyli mężczyzny o wyraźnie androgenicznych cechach. Film przyciągnął 1,23 milionów 
Koreańczyków do kina. Jego sukces powszechnie przypisuje się sfeminizowanej urodzie 
aktora. Wydaje się więc słuszne, że przyczyną zainteresowania kkotminam w Korei, Japonii 
i innych krajach azjatyckich jest fakt, że androgeniczni mężczyźni stali się w ostatnich latach 
ikonami kultury popularnej.

Profesor Marvin Chun z Uniwersytetu Yale potwierdza fascynację sfeminizowanymi 
mężczyznami w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Według Chuna, kobiety preferują 
mężczyzn, którzy mogą być dobrymi opiekunami, a sfeminizowane rysy twarzy są postrze-
gane jako jeden z wyznaczników takich cech. Zwiększona ekspozycja wizerunku sfemini-
zowanych mężczyzn w mediach odzwierciedla w Korei dążenie do większej demokratyzacji 
i tolerancji w relacjach między płciami.

Według Sang Yup Lee, producenta i reżysera MBC, w Korei kobiety między 20. a 40. ro-
kiem życia są głównymi konsumentami kultury popularnej. Dzięki niezależności finansowej 
i lepszemu statusowi społecznemu mogą otwarcie wyrażać swoje preferencje w odniesie-
niu do rozrywki medialnej. Kkotminam są dziś przede wszystkim ucieleśnieniem idealnego 
mężczyzny. Koreańskie kobiety są przekonane, że nie stoi to w sprzeczności z konfucjański-
mi ideałami kobiecej uległości. Według Lee, ten trend nie ogranicza się jedynie do młodego 
pokolenia. Nawet kiedy produkujemy programy telewizyjne skierowane do kobiet w wieku 
40-60 lat często pokazujemy kkotminam. Lee widzi to zjawisko jako pozytywny rozwój. 
Dla niego ustalone role płciowe mogą funkcjonować w tradycyjnych społeczeństwach rol-
niczych, ale nie są już przydatne, a nawet pożądane we współczesnym świecie. Oczywiście, 
to co jest rzeczywistością w branży rozrywkowej nie oznacza, że wszyscy ludzie zmienili 
swoje postrzeganie ról płciowych. Telewizja pokazuje fikcję i dlatego nieco wyprzedza swój 
czas. To nowe zjawisko kulturowe odzwierciedla w Korei zmieniający się klimat społeczny, 
w którym mężczyźni i kobiety coraz bardziej odchodzą od odwiecznych i stereotypowych 
norm konfucjańskich. Normy te nadal się liczą, ale dzisiaj Korea podlega globalizacji i stan-
dardy równości płci stają się powszechnie obowiązujące.
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Recepcja hallyu i flower boys na świecie i w Polsce

Popularność koreańskiej fali nadal rośnie. W Internecie można znaleźć tysiące blogów, 
artykułów i komentarzy o męskich ikonach „koreańskiej fali” nie tylko w języku koreań-
skim, ale także angielskim i polskim. W Stanach Zjednoczonych niejaka Theresa Landis, 
czterdziestoczteroletnia urzędniczka z wydziału pomocy społecznej na przedmieściach 
Filadelfii, stworzyła jedną z najbardziej aktywnych stron internetowych poświęconych 
koreańskim telenowelom. Koreandramas.net posiadał w roku 2009 ponad 650 aktywnych 
użytkowników. Większość z nich to starsze kobiety z rejonu York i Filadelfii, a inne pocho-
dzą z Azji, Kanady i Wielkiej Brytanii. W styczniu 2009 r. strona miała 1,6 mln odsłon oraz 
700 tys. widzów otwierających stronę po raz pierwszy. Witryna oferuje obecnie reklamy 
firm koreańskich oraz wypożycza filmy. Landis koordynuje biblioteką telenowel koreań-
skich zawierającą ponad 300 tytułów. Fani z bardziej odległych rejonów USA wypożyczają 
dramy (Myung Oak Kim 2010, s. 167).

W Internecie możemy znaleźć coraz więcej śladów recepcji koreańskiej fali w Polsce. 
Oprócz wcześniej wspomnianego Skośnookiego blogu, innym ciekawym blogiem w języku 
polskim poświęconym koreańskiej popkulturze jest How Gee, który zawiera recenzje dram 
i informacje o koreańskiej popkulturze. W czerwcu bieżącego roku miał prawie 60 tys. od-
słon. Autorka posługująca się pseudonimem Miica pisze o sobie, że jest studentką filologii 
koreańskiej, „która żyje i oddycha k-popem oraz dramami”. 

Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei w Warszawie, które działa z wielkim po-
wodzeniem od stycznia 2010 roku, zajmuje się promowaniem kultury koreańskiej w Polsce, 
w tym także produktów hallyu. Od momentu otwarcia Centrum Kultury Koreańskiej pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne z kultury koreańskiej, między innymi zajęcia z k-popu. Od 
samego początku Centrum cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że tworzone są listy 
oczekujących na wybrane zajęcia. Aby dostać się na wybrany kurs, niektórzy muszą czekać 
nawet 6 miesięcy na wolne miejsce. 

Zjawisko kkotminam, czyli pojawienie się mężczyzn-kwiatów wynika z połączenia wielu 
czynników: zmian w mentalności współczesnych kobiet, upadek norm konfucjańskich oraz 
mody na wydelikaconych androgenicznych mężczyzn. Cokolwiek doprowadziło do jego po-
wstania, sfeminizowany wzór urody męskiej zasługuje na poważne badania kulturoznawcze, 
medioznawcze i socjologiczne.
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“Flower Boys”, or Feminisation of the Young Man Image in the South 
Korean Mass Media

Summary

The subject of the article is metamorphosis of the image of the contemporary young man in the 
South Korean mass media over the last twenty years. An analysis, while quite selective, will cover 
the masculine icons of the popular TV series, feature films and entertainment programmes. The phe-
nomenon kkotminam, i.e. appearance of ‘flower men’, results from a combination of many factors: 
changes in the contemporary women’s mentality, the fall of Confucian norms, and the fashion for 
delicate, androgenic men. Whatever has led to its appearance, the effeminate model of the masculine 
beauty deserves serious cultural studies as well as those related media and sociological ones.

Key words: flower boys, feminisation, South Korea.
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