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Od dnia utworzenia naszej partii minęło 50 lat. 

 

Z okazji 50-lecia Partii Pracy Korei członkowie naszej partii, cały naród - 

patrząc wstecz na drogę okrytą wojenną sławą, na której partia pod 

przywództwem Poważanego Towarzysza Kim Ir Sena odnosiła historyczne 

zwycięstwa i dokonała epokowych przemian - wyrażają Wielkiemu Wodzowi 

Towarzyszowi Kim Ir Senowi - założycielowi i przywódcy partii - swoją 

bezgraniczną wdzięczność i najgłębszy szacunek. 

 

Pod mądrym kierownictwem Towarzysza Kim Ir Sena Partia Pracy Korei 

narodziła się jako partia klasy robotniczej nowego typu, wzmocniła się w ogniu 

półwiekowej walki i wyrosła na zahartowaną, wypróbowaną, dojrzałą partię 

rewolucyjną - na niezwyciężoną partię, cieszącą się całkowitym poparciem i 

zaufaniem narodu. Pod przewodnictwem Towarzysza Kim Ir Sena nasza partia 

zapisała nową, pełną sławy kartę w historii urzeczywistnienia dzieła 

samodzielności mas ludowych, dzieła socjalizmu i dokonała na tej drodze 

nieśmiertelnych i wielkich czynów. 

 

Historia Partii Pracy Korei to zapis dziejów wielkiej rewolucyjnej działalności 

Towarzysza Kim Ir Sena. Surowa walka naszej partii i jej sławne zwycięstwa 

znaczone są nieprzemijającymi osiągnięciami Towarzysza Kim Ir Sena. Wielkie 

zasługi partii, jej niezwyciężona siła i wysoki autorytet są mocno związane z 

drogim imieniem Towarzysza Kim Ir Sena. Partia Pracy Korei to partia 

Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena. Jego drogie imię oraz jego ogromne 

zasługi uświetniają 50-letnią historię naszej partii i są nieśmiertelne, 

nierozerwalnie związane z historią naszej partii. 
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Partia Pracy Korei jest partią pełną chwały, która wytyczała pod przywództwem 

Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena nową drogę budowy partii 

rewolucyjnej w epoce samodzielności i dawała temu wyrazisty przykład. 

 

Towarzysz Kim Ir Sen, uważając tworzenie partii za podstawową kwestię 

rewolucji, od pierwszych dni swojej rewolucyjnej wałki rozwinął energiczną 

działalność w celu budowy rewolucyjnej partii mającej kierować naszą 

rewolucją. Wychodząc z twardego przekonania, że podmiotem rewolucji są 

masy ludowe, prowadził on rewolucyjną walkę wciągając w nią masy ludowe. I 

swoją pracę nad stworzeniem podstaw partii rozpoczął właśnie wśród ludowych 

mas, wykuwając w ich środowisku prawdziwych komunistów i tworząc jej 

podstawowe komórki organizacyjne. 

 

Ideologiczno-organizacyjna baza dla utworzenia naszej partii powstawała i 

umacniała się pod przywództwem Towarzysza Kim Ir Sena w ogniu trudnej 20-

letniej rewolucyjnej walki antyjapońskiej. W wichrach ostrej, pełnej 

poświęcenia walki, pokonując wszelkie trudności i niedostatki, wyrósł i 

umacniał się trzon aktywu komunistycznego, wokół wodza stworzyła się 

prawdziwa jedność i zwartość rewolucyjnych szeregów, powstała silna 

podstawa ruchu komunistycznego wśród mas. 

W toku przewodzenia zwycięskiej rewolucyjnej walce antyjapońskiej 

Towarzysz Kim lr Sen stworzył pełne chwały rewolucyjne tradycje - wieczny i 

niewzruszony fundament naszej partii i rewolucji. 

 

Dzięki stworzeniu mocnych ideologiczno-organizacyjnych podstaw dla budowy 

naszej partii i pełnym chwały tradycjom rewolucyjnym, które narodziły się w 

latach antyjapońskiej walki rewolucyjnej, nasza partia mogła powstać we 

właściwym czasie po wyzwoleniu kraju, mimo skomplikowanej sytuacji 

tamtych czasów, i od pierwszych dni swego istnienia z honorem mogła 
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wypełniać swoją misję jako sztab polityczny kierujący dziełem budowy 

odrodzonej Ojczyzny. 

Nasz naród, uzyskując wraz z utworzeniem Partii Pracy Korei swoją 

niezawodną awangardę, bojowy sztab, rozpoczął pomyślny marsz na drodze do 

decydowania o swoim losie. Utworzenie naszej partii dało początek historii 

nowej rewolucyjnej partii w epoce samodzielności. 

 

Poważany Wódz Towarzysz Kim Ir Sen w sposób oryginalny urzeczywistniał z 

sukcesem dzieło tworzenia partii i mądrze kierował jej budową, w wyniku czego 

nasza partia zdołała się wzmocnić i rozwinąć jako wielka partia rewolucyjna. 

 

Historia budowy naszej partii jest historią skutecznego wprowadzania w życie 

idei Juchę i zbudowanych na ich bazie oryginalnych idei i teorii budownictwa 

partyjnego realizowanego pod przywództwem Towarzysza Kim Ir Sena. 

 

Nasza partia to partia rewolucyjna, wierna zasadom Juchę; tworzyła się, 

umacniała i rozwijała kierując się ideami Juche. 

 

Przewodnia ideologia partii określa jej charakter, cel jej walki, podstawowe 

kierunki jej budowy i działania. Od niej zależy zdolność do walki i sita partii. 

Wielką partią może stać się tylko ta partia, która kieruje się wielkimi ideami. 

 

Najwspanialszą zasługą Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena jest to, że 

opracowując nieśmiertelne idee Juchę wskazał masom ludowym właściwą drogę 

samodzielnego decydowania o swoim losie i po raz pierwszy w historii ruchu 

komunistycznego stworzył partię rewolucyjną nowego typu, kierującą się 

ideami i zasadami Juche. 
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Idee Juchę to nowy, naukowo uzasadniony światopogląd, który wyraźnie 

określa dążenie mas ludowych do samodzielności i nakaz czasu. Jest to wielka 

idea, która przyniosła historyczną przemianę w rozwoju myśli rewolucyjnej 

klasy robotniczej. Idee Juchę stanowią ideologiczną i teoretyczną bazę budowy 

naszej partii, są jedyną wskazówką rewolucji i tworzenia nowego społeczeństwa. 

Tworzenie i działalność naszej partii opierały się niezmiennie na ideach Juchę. 

Dlatego mogła ona wzmocnić się i rozwijać jako potężna rewolucyjna partia, 

posiadająca najsilniejszą bazę, ciesząca się autorytetem, prowadząca rewolucję i 

budowę nowego społeczeństwa od zwycięstwa do zwycięstwa. Główna cecha 

charakterystyczna budowy naszej partii zawiera się w tym, że na kolejnych 

etapach jej powstawania i działalności, kierowała się ideami Juche. 

 

Towarzysz K.im Ir Sen bazując na wielkich ideach Juchę i bogatym 

doświadczeniu zebranym w trakcie przewodzenia kolejnym etapom walki 

rewolucyjnej, na nowo naświetlił podstawowe tezy i zasady tworzenia partii 

klasy robotniczej, metody ich realizacji, a także wszechstronnie 

usystematyzował oryginalne idee i teorie budowy partii. 

 

Mówiąc w skrócie - idee i teorie oparte na podstawowych tezach idei Juchę, w 

centrum swego zainteresowania stawiają człowieka. Wszystkie kwestie 

związane z tworzeniem partii i partyjną działalnością należy rozwiązywać 

stawiając człowieka w centrum zainteresowań oraz poprzez pracę z ludźmi. 

Taka jest istota idei i teorii budownictwa partyjnego opartych na ideach i 

zasadach Juchę. Stabilność i siła partii, wszystkie sukcesy budownictwa 

partyjnego zależą od tego, jak są wychowywane i jednoczone pod względem 

ideologiczno-organizacyjnym kadry kierownicze i szeregowi członkowie partii i 

na ile zacieśniane są wokół partii masy stanowiące jej baz? społeczno-klasową. 

Praca z ludźmi jest fundamentem tworzenia partii, podstawą pracy partyjnej i 

metodą działania właściwą partii klasy robotniczej, której orężem jest ideowość. 
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Jedynie poprzez samą pracę z ludźmi, partia klasy robotniczej może wzmacniać 

swoje szeregi, swoje oparcie w masach i z powodzeniem przewodzić rewolucji i 

budowie nowego społeczeństwa. 

 

Wychodząc z tez o podmiocie rewolucji, idee i teorie budownictwa partyjnego 

oparte na ideiach Juchę na nowo ukazały podstawowe zasady tworzenia partii 

klasy robotniczej. Podmiotem rewolucji jest jedność wodza, partii i mas. Masy 

ludowe tylko pod przewodnictwem partii i wodza mogą zająć swoje miejsce, 

wypełniać swoją rolę jako podmiotu rewolucji. W podmiocie rewolucji wódz 

stanowi najwyższy mózg, centrum jedności i zespolenia, a partia jest organizacją 

polityczną urzeczywistniającą idee i przywództwo wodza. Nie do pomyślenia 

jest istnienie partii jako kierowniczej organizacji politycznej w oderwaniu od 

idei i przywództwa wodza. Partia me zdoła pomyślnie przewodzić rewolucji i 

budowie nowego społeczeństwa bez połączenia się z masami. Gdy wódz, partia 

i masy stanowią jeden monolit z wodzem na czele, kształtuje się najbardziej 

stabilny, najsilniejszy podmiot rewolucji, stający się wielką siłą napędową 

rewolucji i budowy nowego społeczeństwa. Partia klasy robotniczej powinna 

być budowana jako partia wodza, jako organizacja polityczna stworzona do 

realizacji jego idei i przywództwa, powinna tworzyć jedną całość z ludowymi 

masami. Takie są fundamentalne wymogi istnienia i rozwoju partii klasy 

robotniczej, takie są podstawowe zasady, których należy niezmiennie 

przestrzegać i przekazywać je w tworzeniu partii. 

 

Idee i teorie Towarzysza Kim Ir Sena dotyczące budownictwa partii ukazują 

najbardziej naukowo uzasadnione i rewolucyjne tezy i zasady oraz sposoby ich 

realizacji, których należy konsekwentnie przestrzegać i wprowadzać je w życie 

w budowaniu i działalności partii klasy robotniczej. Dlatego właśnie te idee i 

teorie stały się potężną ideologiczno--teoretyczną bronią sprzyjającą ideowemu i 
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organizacyjnemu umacnianiu naszej partii, wzmocnieniu więzi pomiędzy partią 

i masami oraz nieustannemu zwiększaniu kierowniczej roli partii. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen przekształcił naszą partię w organizację 

rewolucyjną, w której utrwalił się jednolity system ideologiczny. 

 

Jednolity system ideologiczny partii to ideologiczny system wodza i system jego 

przywództwa. Ustanowienie jednolitego systemu ideologicznego jest 

podstawową zasadą budowy partii jako partii wodza. Tylko ścisłe przestrzeganie 

jednolitości idei i przywództwa wodza - na drodze przyjęcia sformułowanego 

przez niego systemu ideologicznego i systemu przywództwa - pozwala 

urzeczywistnić ideologiczną jedność szeregów partyjnych i ich organizacyjną 

zwartość oraz skutecznie wypełniać przez partię role kierowniczej organizacji 

politycznej. Partia klasy robotniczej powinna być organizacją czystą 

ideologicznie, monolitem organizacyjnym, uzyskując w całej partii niepodzielne 

panowanie idei wodza i całkowitą zgodność swoich działań pod jedynym 

przywództwem wodza. 

 

Walka naszej partii o ustanowienie jednolitego systemu ideologicznego miała na 

celu zarówno konsekwentne uzbrojenie członkówr partii w idee wodza, 

osiągnięcie jedności ich myśli i woli oraz ścisłe ich skupienie wokół wodza, jak 

i pokonanie obcych nam idei, elementów sekciarstwa, sprzecznych z ideami i 

przywództwem wodza, będących przeszkodą dla jedności i zespolenia szeregów 

partyjnych. Pod przywództwem Towarzysza Kim Ir Sena nasza partia stale 

wzmacniała pracę ideologiczno-wychowawczą polegającą na wyposażeniu 

wszystkich swoich członków w rewolucyjne idee partii, idee Juchę, a także 

energicznie rozwijała walkę z ideologicznymi odchyleniami: służalczością, 

dogmatyzmem, rewizjonizmem, frakcyjnością i z innymi ideologicznymi 

wypaczeniami wszystkich odcieni i maści oraz z elementami sekciarstwa. W ten 

sposób zdołała ona ostatecznie skończyć z frakcyjnością, która wyrządzała przez 
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długi okres w historii wiele szkód naszej rewolucji, oraz uniemożliwić 

przenikanie do nas współczesnego rewizjonizmu i innych oportunistycznych 

nurtów ideologicznych. Nasza partia zlikwidowała w ruchu komunistycznym w 

Korei frakcyjność i służalczość oraz potrafiła konsekwentnie zabezpieczyć 

siebie od przenikania współczesnego rewizjonizmu i oportunistycznych idei. 

Stanowi to historyczne zwycięstwo, odniesione w zapewnianiu jedności i 

zwartości szeregów partyjnych oraz ustanowieniu jednolitego systemu 

ideologicznego partii. 

 

W toku walki o ustanowienie jednolitego systemu ideologicznego nastąpił w 

jedności i zwartości naszej partii dalszy rozwój i wzmocnienie: powstała jedność 

myśli i woli wszystkich członków partii - w oparciu o idee wodza i wokół niego 

- oraz jedność moralności i poczucia obowiązku. Dzisiaj wszyscy członkowie 

naszej partii, uzbrojeni gruntownie w jej jedną ideologię, nie uznają żadnych 

innych idei prócz rewolucyjnych idei Towarzysza Kim Ir Sena. Traktują 

oddanie wobec partii i wodza jako podstawy swych rewolucyjnych przekonań i 

poczucia obowiązku, zdecydowanie bronią i wprowadzają w życie linie i 

politykę partii. Wszyscy członkowie partii zjednoczeni są jak monolit wokół 

wodza jednością idei, przekonań, miłością koleżeńską i poczuciem 

rewolucyjnego obowiązku - to są źródła stałości, trwałości i nienaruszalności 

jedności i zwartości naszej partii. 

 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen wychował naszą partie na waleczną 

organizację wyróżniającą się wysokim zorganizowaniem i zdyscyplinowaniem. 

Zorganizowanie i zdyscyplinowanie są istotnymi wymogami ruchu 

socjalistycznego i komunistycznego opartego na kolektywizmie, są podstawową 

gwarancją rewolucyjnej bojowości walczącej partii. Przestrzeganie zasad 

przyjęcia jednolitych idei oraz jednego przywództwa jest zapewniane przez 

zorganizowanie i zdyscyplinowanie, bez których niewyobrażalne są jedność i 
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zwartość szeregów. Partia klasy robotniczej, która przestała być zorganizowaną 

i zdyscyplinowaną, nie może przewodzić rewolucji - ona sama staje się bezsilną 

grupą, posiadającą wyłącznie nazwę. 

 

Towarzysz Kim Ir Sen dokładnie urzeczywistnił zasady centralizmu 

demokratycznego w budowie partii i jej działalności, co doprowadziło do 

przyjęcia wewnątrz partii systemu jednolitego przywództwa, do ustanowienia 

świadomej dyscypliny rewolucyjnej. Centralizm demokratyczny jako zasada 

organizacyjna naszej partii wymaga rozwoju demokracji pod warunkiem 

przyjęcia dyscypliny centralizmu. Centralizm oznacza rewolucyjną dyscyplinę i 

porządek, które pozwalają na funkcjonowanie całej partii jako jednego 

mechanizmu pod jednym przywództwem wodza. W oderwaniu od niego 

niewyobrażalnym są ani jedność, ani zwartość partii, ani zgodność jej działań. 

Demokracja ma na celu wypracowanie linii i polityki partii poprzez uogólnienie 

woli partyjnych mas i ujawnienie całego ładunku świadomego entuzjazmu oraz 

twórczej inicjatywy członków partii w walce o wprowadzenie tej linii i polityki 

w życie. Kiedy dyscyplina centralizmu ulega osłabieniu i dopuszcza się do 

„demokracji" bez zasad, to następuje w partii bałagan i rozłam. W naszej partii 

surowo przestrzegano i przestrzega się zasad centralizmu demokratycznego. W 

rezultacie przywództwo wodza realizowane jest niewzruszenie na wszystkich 

poziomach - począwszy od centrum do podstawowych organizacji, panuje 

niezachwiana rewolucyjna atmosfera, gdyż wszystkie organizacje partyjne i 

członkowie partii, przyjmując linię i politykę partii jako swoje własne, 

konsekwentnie wprowadzają je w życie z wielkim entuzjazmem i twórczą 

inicjatywą. 

 

Rozszerzenie   funkcji   organizacji   partyjnych, wzmacnianie ich roli i 

aktywizacji życia partyjnego - to kluczowe elementy zwiększania 

zorganizowania i zdyscyplinowania partii. Nasza partia, z jednej strony 
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wzmacniała swoje organizacje i wszelkimi sposobami zwiększała ich funkcje i 

role, aby wszystkie one konsekwentnie wprowadzały w swojej działalności 

organizacyjne zasady partii i system pracy partyjnej, aby zawsze działały 

dynamicznie. Z drugiej zaś - zwracała wielką, uwagę na wzmocnienie 

partyjnego życia. Członkowie partii związani są poprzez swoje organizacje z 

wodzem. Biorąc udział w życiu organizacyjnym i ideowym partii przyswajają 

sobie idee i przywództwo wodza, czują oddech partii. Życie partii to szkoła 

rewolucyjnego wychowania. Przybliża ona członków partii do idei wodza, daje 

im partyjny hart, kształtuje w nich zorganizowanie i zdyscyplinowanie. W 

oderwaniu od życia partyjnego nie można sobie wyobrazić jedności w ideowych 

nastawieniach i w działaniach milionów członków partii. Dzisiaj w naszej partii 

ustanowiony jest przejrzysty system i rewolucyjna atmosfera życia partyjnego, 

gdyż wszyscy członkowie partii, pozostając w swoich organizacjach, stale i 

świadomie uczestniczą w życiu partii zgodnie z jednolitymi normami i traktując 

je jako swoje. W efekcie, życie partii przybrało regularny tryb i stało się 

nieodłączną częścią życia członków partii, tym samym znacznie wzrosło 

zorganizowanie i zdyscyplinowanie partii. Nasza partia stała się najbardziej 

zorganizowaną i zdyscyplinowaną, której wszyscy członkowie - z wysoką 

świadomością i z entuzjazmem - myślą i działają jako jedność. Przejawia całą 

swoją potęgę jako organizacja bojowa. 

 

Wielki Wódz Towarzysz Kim lr Sen przekształcił nasza partie w partię masową, 

która zakorzeniła się w szeregach mas ludowych. 

 

Partia klasy robotniczej może być niezłomną jedynie w przypadku, gdy cieszy 

się ona zdecydowanym poparciem szerokich mas ludowych i tworzy razem z 

nimi spójną całość. Potrzeby klasy robotniczej odpowiadają zasadniczym 

interesom wszystkich mas pracujących; jej historyczna misja to osiągnięcie 

wolności społecznej nie tylko klasy robotniczej, ale również wszystkich ludzi 



 - 11 - 

pracy. Nasze czasy to epoka samodzielności, w której masy ludowe są panami 

historii. Dzieło samodzielności mas ludowych może zwyciężyć tylko poprzez 

aktywną walkę klasy robotniczej i szerokich mas ludowych. 

 

Uwzględniając podstawowe interesy klasy robotniczej, wszystkich mas 

pracujących i nakaz epoki samodzielności oraz wychodząc z konkretnej 

rzeczywistości naszego kraju, Poważany Towarzysz Kim Ir Sen zaproponował i 

pomyślnie zrealizował linię budowy masowej partii ludu pracującego, 

jednoczącej robotników, chłopów i inteligencję pracującą. Sztandar naszej partii, 

na którym przedstawione są w nierozerwalnej jedności młot, sierp i pędzel jest 

dobitnym symbolem pierwszej w historii partii rewolucyjnej w epoce 

samodzielności, jest sztandarem zjednoczenia, sztandarem zwycięstwa mas 

ludowych, samodzielnie wytyczających drogę do decydowania o swoim losie. 

 

Kierując się linią budowy partii masowej, nasza partia przyjmowała w swoje 

szeregi wielu przodujących ludzi ze środowisk robotników, chłopów i 

inteligencji pracującej, właściwie połączyła wzrost szeregów partyjnych pod 

względem liczebności z ich wzmacnianiem pod względem jakości, co dało 

możliwość trwałego zachowania jej proletariackiego i rewolucyjnego charakteru 

wraz z nieustannym jej rozszerzaniem i umacnianiem. W wyniku 

przekształcenia naszej partii w masową oraz konsekwentnego wprowadzania w 

życie linii mas ludowych w działalności partyjnej, umocniła się ona i rozwinęła 

jako partia broniąca i wyrażająca niezależne potrzeby i interesy mas pracujących, 

jako rewolucyjna partia klasy robotniczej, zakorzeniona w szerokich masach 

ludowych i tworząca z nimi jedną całość. 

 

Słuszność i żywotna silą linii naszej partii w budowie partii masowej coraz 

wyraźniej ujawniała się w miarę pogłębiania i rozwoju budownictwa 

socjalistycznego. Proces budowania socjalizmu jest procesem przekształcania 
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wszystkich członków społeczeństwa na wzór i podobieństwo klasy robotniczej, 

procesem wychowywania ich w duchu tradycji klasy robotniczej. Linia budowy 

partii masowej całkowicie odpowiada prawidłowym wymogom budownictwa 

socjalistycznego. Wprowadzenie przez naszą partię tej linii w życie 

doprowadziło do nieprzerwanego rozszerzenia szeregów partyjnych przy 

zachowaniu jej proletariackiego charakteru, do dalszego wzmacniania jej bazy w 

masach i nadawało potężny impuls procesowi wychowania wszystkich 

członków społeczeństwa w duchu tradycji klasy robotniczej. 

 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen zbudował naszą partie z uwzględnieniem 

jej dalszego rozwoju, aby dzieło partii było kontynuowane z pokolenia na 

pokolenie. 

Dzieło samodzielności mas ludowych jest dziełem wodza, dziełem partii. To 

historyczne dzieło urzeczywistniane jest przez wiele pokoleń. Tylko wtedy, gdy 

partia klasy robotniczej trwale przekazuje idee i przywództwo wodza z 

pokolenia na pokolenie, może ona niezmiennie zachować swój rewolucyjny 

charakter, przetrwać jako przewodnia organizacja polityczna. Może do końca 

wypełnić powierzoną jej zaszczytną misje. Aby partia niezmiennie 

przekazywała idee i przywództwo wodza, powinna ona zdecydowanie zapewnić 

dziedziczenie w budownictwie partyjnym. W innym przypadku zostanie 

zerwana wieź pokoleń rewolucji, podniosą głowę renegaci rewolucji i dzieło 

wodza, dzieło partii poniosą klęskę. To są surowe lekcje, których uczy nas 

historia. 

 

Poważany Towarzysz Kim Ir Sen utworzył, umacniał i rozwijał naszą partię 

jako partię niezwyciężoną, lecz także już dawno z dalekowzroczną 

przenikliwością stworzył trwałą podstawę godnego dziedziczenia w realizacji 

dzieła partii. Przewidując daleką przyszłość, Towarzysz Kirn Ir Sen wyraźnie 

wskazał drogę naszej partii i naszej rewolucji, stworzył trwałą ideologiczno-
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organizacyjną podstawę partii, ustalił trwały system jej przewodnictwa w celu 

odziedziczenia i zakończenia dzieła naszej rewolucji. 

Idee i przywództwo Poważanego Towarzysza Kim Ir Sena są niezawodnie 

dziedziczone przez naszą partię. Dzisiaj nasza partia to partia rewolucyjna, 

obdarzona wysokim autorytetem i niezwyciężoną potęgą, cieszy się absolutnym 

poparciem i zaufaniem narodu, zdecydowanie przewodzi rewolucji i budowie 

socjalizmu. 

 

Partia klasy robotniczej jest bronią rewolucji; stworzenie partii i jej ideologiczne 

-organizacyjne wzmacnianie są konieczne do urzeczywistnienia dzieła 

samodzielności mas ludowych. 

 

W ciągu minionych 50-ciu lat od swego powstania nasza partia, prowadząc za 

sobą masy ludowe osiągnęła wielkie zwycięstwa w rewolucji i budowaniu 

nowego społeczeństwa oraz zdobyła cenne i bogate doświadczenie. 

 

Również po odrodzeniu się Ojczyzny w toku krwawej wojny antyjapońskiej, 

nasza rewolucja toczyła się w niezwykle skomplikowanej sytuacji, w warunkach 

trudnej walki. Podział kraju na skutek działania sił zewnętrznych, wyzwoleńcza 

wojna Ojczyzny przeciwko zbrojnej napaści zjednoczonych sił 

imperialistycznych, niekończące się akty agresji i dywersyjne-wywrót owe 

działania imperialistów, gwałtowne zmiany w sytuacji międzynarodowej oraz 

rozpad socjalizmu w różnych krajach, a także następujące za tym nasilenie 

knowań imperialistów i innych reakcjonistów skierowanych przeciwko 

socjalizmowi, przeciwko naszej Republice - w tych okolicznościach z 

powodzeniem zrealizowaliśmy dwa etapy rewolucji społecznej, dokonaliśmy 

dwukrotnej odbudowy, wytrwale broniliśmy suwerenności kraju i zdobyczy 

rewolucji, budowaliśmy socjalizm służący interesom mas ludowych i 

pomnażaliśmy potęgę naszego socjalizmu. Mimo niezliczonych trudności i 
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ciężkich doświadczeń, rewolucja i budowa socjalizmu nabrały potężnego 

rozmachu i następowały' wielkie przemiany we wszystkich sferach życia kraju i 

narodu. 

 

Socjalizm w naszym kraju konsekwentnie broni i zapewnia samodzielność mas 

ludowych, przyczynia się do konsekwentnego urzeczywistniania ich dążeń do 

samodzielności. Wszyscy członkowie społeczeństwa korzystają, z równych 

praw do samodzielności w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym, 

prowadzą pełne i godne życie, pozbawione wszelkiej społecznej niestabilności 

oraz ciężaru trwóg i codziennych trosk. Nasze społeczeństwo jest najbardziej 

stabilnym i trwałym, w którym cały naród, zjednoczony jedną myślą wokół 

partii i wodza, tworzy jedną, dużą, przyjazną rodzinę. W całym społeczeństwie 

panuje zdrowa, żywa atmosfera i rewolucyjny duch. Dziś w naszym narodzie w 

pełni ujawnia się przepiękna komunistyczna moralność: ludzie oddają swoje siły 

dla dobra społeczeństwa i kolektywu, po koleżeńsku wzajemnie pomagają sobie 

i wspierają się. Świadczy to wyraźnie o wyższości i potędze ustroju 

socjalistycznego w naszym kraju i jest dobitnym wyrazem wysokich zalet i dc 

owo-d uch owych naszego narodu. 

 

Pod przywództwem partii nasz naród, śmiało pokonując wszelkie trudności i 

przeszkody szedł drogą zwycięstw. Pełen wiary w swoją przyszłość, 

przepełniony optymizmem, z uporem walczy o nasze zwycięstwa. Bez względu 

na złożoność obecnej sytuacji, nasz socjalizm niezłomnie kontynuuje swój 

zwycięski marsz, nasza socjalistyczna Ojczyzna demonstruje swoja godność i 

honor. 

 

Imperialiści i reakcjoniści podejmowali najróżniejszego rodzaju próby w celu 

powstrzymania rozwoju naszej partii i naszego narodu oraz zduszenia naszego 

socjalizmu, lecz we wszystkich knowaniach nieuchronnie doznali porażki. 
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Praktyczne doświadczenie naszej rewolucji w pełni wykazało, że naród który 

pod przewodnictwem Wielkiego Wodza, wielkiej partii, ściśle zwarty w 

jedności, walczy o swoje słuszne sprawy - jest niezwyciężony, a nasze czasy to 

nowa historyczna epoka, epoka samodzielności, w której masy ludowe są 

panami swojego losu. Pod przewodnictwem naszej partii nasz naród - 

wytyczając nową drogę, drogę do urzeczywistnienia dzieła samodzielności mas 

ludowych, oryginalną drogę socjalizmu - tworzy!, wzmacniał i rozwijał 

socjalizm, służący interesom mas ludowych. Tym samym zadał zdecydowany 

cios wszelkiej reakcyjnej propagandzie, rzucającej na socjalizm oszczerstwa, i w 

praktyce przekonująco wykazał naukowość i prawdziwość socjalizmu, jego 

wyższość i niezwyciężoność. 

 

Już od pierwszego dnia istnienia naszej partii, odpowiedzialnej za los kraju i 

narodu, jej najważniejszym narodowym zadaniem stało się zjednoczenie 

Ojczyzny. W kwestiach zjednoczenia Ojczyzny nasza partia niezmiennie 

prowadziła politykę opartą na trzech zasadach samodzielności, pokojowego 

zjednoczenia i wielkiej narodowej konsolidacji. Odzwierciedlając dążenie do 

zjednoczenia kraju wszystkich naszych rodaków na Północy, Południu i poza 

granicami, partia nasza występowała z najbardziej racjonalną, sprawiedliwą i 

realną propozycją zjednoczenia kraju na drodze utworzenia konfederacji 

Północy i Południa. Obecnie partia walczy o realizację tej propozycji i dokłada 

wszelkich wysiłków, aby osiągnąć wielką konsolidację narodu pod sztandarem 

zjednoczenia Ojczyzny. Polityka naszej partii, nakierowana na zjednoczenie 

Ojczyzny, przesiąknięta jest autentyczną miłością do Ojczyzny oraz narodu i 

dlatego cieszy się ona jednomyślnym poparciem i aprobatą całego narodu. 

 

Dzięki słusznej polityce naszej partii w kwestii zjednoczenia Ojczyzny oraz jej 

nieustannym wysiłkom w tym dziele, niezwykle wzrasta dążenie narodu do 
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zjednoczenia kraju i zmaga się narodowa zwartość wszystkich naszych rodaków 

na Północy, Południu i poza granicami. Siły naszego narodu, dążące do 

zjednoczenia kraju, z każdym dniem coraz bardziej rosną i wzmacniają się. 

Doprowadzą one do przezwyciężania rozłamowych sił zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz do ostatecznego urzeczywistnienia dzieła zjednoczenia 

Ojczyzny. 

Nasza partia potrafiła poprowadzić dzieło samodzielności mas ludowych do 

wspaniałego zwycięstwa i dokonać wielkich czynów dzięki temu, że w toku 

rewolucji i budowy nowego społeczeństwa konsekwentnie wprowadzała w życie 

zasady i metody przywództwa oparte na ideach Juchę. Kierując rewolucją i 

budową nowego społeczeństwa nasza partia zawsze występowała w interesie i 

zgodnie z potrzebami mas ludowych, opierała się na ich sile i tworzyła z nimi 

jedną całość w swojej walce. 

 

Gospodarzem rewolucji i budowy nowego społeczeństwa są masy ludowe i to 

one są ich napędzającą siłą - takie jest podstawowe twierdzenie idei Juchę o 

rewolucji. Najbardziej rewolucyjną i naukowo udowodnioną jest polityka, 

nakierowana na obronę i urzeczywistnienie potrzeb samostanowienia i interesów 

mas ludowych. Podstawowym wymogiem rewolucyjnego przywództwa jest 

oparcie się na siłach ma ludowych i maksymalne ujawnienie ich energii i 

zdolności. Wierzysz w naród, opierasz się na jego siłach - wygrasz po stokroć, 

jeśli natomiast odsuwasz się od narodu, zostaniesz przez niego odrzucony, to po 

stokroć nie unikniesz porażki. Taka jest idea: „Czcić naród jak Boga", którą 

przyjął jako dewizę Poważany Towarzysz Kim Ir Sen. Właśnie to stało się 

głównym, wyjściowym punktem, najwyższą zasadą całej działalności naszej 

partii. 

 

Poważany Towarzysz Kim Ir Sen był Wielkim Wodzeni narodu. Ojcem narodu. 

U podstawy idei, przywództwa i moralności Towarzysza Kim Ir Sena leżały 
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uczucia miłości oraz wiary w naród i cała jego działalność przeniknięta była 

tymi uczuciami. Przez cale życie Towarzysz Kim Ir Sen był z narodem, dzieiac 

z nim gorycz i radość, całkowicie poświęcił się dla jego dobra. Twardo wierzył 

w siłę i mądrość naszego narodu i jego wspaniałe cechy, rozwiązywał wszystkie 

problemy opierając się na ludowych masach, wykazując ich rewolucyjny 

entuzjazm i twórcze siły. 

 

Nasza partia konsekwentnie wprowadzała w całej swojej działalności szlachetne 

idee i rewolucyjne metody przywództwa Towarzysza Kim Ir Sena, traktującego 

naród jak Boga. Partia zawsze wypracowywała linię i politykę prawidłowo 

odzwierciedlając i uogólniając wolę i potrzeby mas ludowych i urzeczywistniała 

je. mobilizując siły i zdolności narodu. Stale stawiała na pierwszym miejscu 

ideologiczną i polityczną pracę, przyczyniając się do ideowego przebudzenia 

mas ludowych i ich organizacyjnej zwartości, wytrwale rozwijała wśród 

działaczy walkę przeciw nadużyciom władzy i biurokracji, o ustanowienie 

rewolucyjnych metod i ludowego stylu pracy. 

 

Wysoko niosąc hasło partii: „Służę narodowi!", stale pogrążać się w gąszczu 

narodu, oddychać 'Ł nim tym samym powietrzem, ofiarnie mu służyć i - 

opierając się na jego sile - realizować rewolucyjne zadania - laka jest 

niewzruszona, żelazna zasada działalności naszej partii i pracy naszych 

działaczy. Nasza partia to partia-matka. z całą odpowiedzialnością troszcząca się 

o los mas ludowych, a polityka naszej partii to polityka o wysokiej moralności, 

polityka przesiąknięta zaufaniem i miłością" do narodu. 

 

Partia i wódz wierzą w naród, kochają go, a naród całkowicie ufa partii i 

wodzowi, wspiera ich swoją wiernością. Na bazie takich szczerych, 

koleżeńskich stosunków i nierozerwalnych więzów krwi rozwijała się i 

wzmacniała jedność i zwartość wodza, partii i mas, wszechstronnie i 
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maksymalnie ujawniał się rewolucyjny entuzjazm i twórcza silą mas ludowych. 

Właśnie w tym. że nasza partia walczyła, opierając się na masach ludowych i 

tworząc z nimi jedność, znajduje się klucz do tego, że pomimo tak złożonej 

sytuacji i ciężkich doświadczeń stalą się ona siłą napędową rewolucji i budowy 

nowego społeczeństwa oraz odnosząc jedno zwycięstwo za drugim 

przekształcała biedę w szczęście, niekorzystną sytuację w korzystną. 

 

Przewodząc rewolucji i budowie nowego społeczeństwa, nasza partia 

konsekwentnie kierowała się zasadami Juchę i niezmiennie podtrzymywała 

samodzielną linie. 

Samodzielność - potrzeba człowieka wywodząca się Z  samej jego natury - jest 

żywotnym czynnikiem istnienia kraju i narodu. Rewolucja i budowa nowego 

społeczeństwa odbywa się w ramach danego kraju i narodu, a sam ten proces to 

walka przeciw wszelkiemu panowaniu i niewoli, walka o zapewnienie 

samodzielności krajowi i narodowi, samodzielności mas ludowych. 

Gospodarzem rewolucji i budowy nowego społeczeństwa w każdym kraju 

powinny być partia i naród danego kraju, realizując je w sposób samodzielny i 

twórczy. Tylko gdy partia klasy robotniczej trwale ustanawia zasady Juchę i 

niezmiennie utrzymuje samodzielną linię, to może' ona bronić godności kraju i 

narodu, zabezpieczać ich samodzielny rozwój i prowadzić do zwycięstwa dzieło 

samostanowienia mas ludowych. W sytuacji, w której znalazł się nasz kraj oraz 

wobec historycznej specyfiki naszej rewolucji, ustanowienie zasad Juchę stało 

się dla naszej partii tym bardziej aktualnym i ważnym zadaniem. 

 

Już od pierwszych dni swojej rewolucyjnej działalności Wielki Wódz 

Towarzysz Kim Ir Sen pod wysoko uniesionym sztandarem samodzielności 

utorował drogę do samodzielnego rozwoju rewolucji koreańskiej. Uważał 

ustanowienie Juchę i przestrzeganie samodzielności za podstawową zasadę 

rewolucji i budowy nowego społeczeństwa oraz doprowadził do 
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konsekwentnego wprowadzania ich w życic. Juchę \v ideologii, niezależność w 

polityce, samodzielność w gospodarce, samoobrona kraju - ta linia nakreślona 

przez Towarzysza Kim Ir Sena jest linią rewolucyjną i samodzielną, 

przenikającą zasady Juchę i duch samodzielności. Nasza partia zdecydowanie 

broniła tej linii i konsekwentnie wprowadzała ją w życie. 

Wszystkie problemy rewolucji i budowy nowego społeczeństwa nasza partia 

rozwiązywała w sposób swoisty, kierując się własnymi ideami i przekonaniami, 

biorąc na siebie odpowiedzialność za swoją prace, zgodnie z zasadami oparcia 

na własnych siłach, z realnymi warunkami naszego kraju i interesami naszej 

rewolucji. Zdecydowanie występowała przeciw służalczości, dogmatyzmowi, 

wszelkiemu poleganiu na siłach zewnętrznych i kategorycznie odrzuciła 

jakiekolwiek naciski oraz ingerencje z zewnątrz. Nie będąc skrępowana 

wszelkimi ramami znanych wcześniej teorii i dawnych formuł, partia 

analizowała, osądzała wszystkie problemy zpunktu widzenia interesów 

rewolucji i pokonywała złożoną, trudną drogę koreańskiej rewolucji według 

własnego przekonania i decyzji, własnymi siłami. Nasza partia, biorąc za 

podstawę wychowanie członków partii i bezpartyjnych ludzi pracy w zgodzie z 

ideami Juchę, aktywnie kształtowała ich w duchu polityki partii, na 

rewolucyjnych tradycjach i w duchu socjalistycznego patriotyzmu. W wyniku 

tego wszyscy oni gruntownie uzbroili się w rewolucyjne idee swojej partii, jej 

linię i politykę, zachowują głębokie poczucie godności i narodowej dumy, 

wykazują wysoki rewolucyjny duch oparcia na własnych siłach i rewolucyjną 

gotowość do życia według naszego stylu. 

 

Dzięki niezachwianemu trzymaniu się własnych pozycji i samodzielnej linii, 

nasza partia i nasz naród nie uległy wahaniom wobec wichrów współczesnego 

rewizjonizmu i innych nurtów oportunizmu. Potrafiły obronić socjalizm naszego 

kształtu i pomnożyć jego siłę także w trudnej sytuacji, gdy w wielu krajach 

nastąpił rozpad socjalizmu. Nasza nieugięta ideowo-polityczna siła, niezawodna 
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socjalistyczna samodzielna gospodarka, niepokonana silą wojskowa do 

samoobrony, stworzone przez naszą partię i nasz naród w efekcie wprowadzenia 

w życie rewolucyjnej linii: niezależności, samodzielności i samoobrony - 

wszystko to służy pewnej gwarancji obrony suwerenności kraju i zdobyczy 

rewolucji, pomyślnemu urzeczywistnianiu rewolucjii budowy socjalizmu, 

kategorycznemu niedopuszczeniu do agresji i ingerencji imperialistów oraz 

innych sił dążących do swego panowania. Praktyka życia wykazała, że ani 

polityczno-dyplomatyczny nacisk, ani ideowo-kulturalne dezorganizacyjne 

akcje, ani blokada ekonomiczna, ani wojenne groźby imperialistów nie są w 

stanie pokonać suwerenności naszego kraju, zburzyć i zdusić naszego 

socjalizmu. 

 

Samodzielność kraju i narodu to podstawa sprawiedliwych stosunków 

międzynarodowych. Niezależna polityka zagraniczna jest najbardziej 

sprawiedliwą i pryncypialną. Wszystkie kraje, wszystkie narody - duże i małe, 

rozwinięte i zacofane - mają niezależne i takie same prawa jako równoprawni 

członkowie społeczności międzynarodowej. Kiedy wszystkie kraje, wszystkie 

narody będą trzymać się samodzielności i szanować ją we wzajemnych 

stosunkach, możliwym stanie się rozwój sprawiedliwych stosunków 

międzynarodowych, budowa rzeczywiście nowego, niezależnego, stabilnego i 

zaprzyjaźnionego świata. Nasza partia i nasze władze realizując swoją politykę 

zagraniczną opartą na ideałach samodzielności, pokoju i przyjaźni, rozwijały 

stosunki przyjaźni i współpracy z różnymi krajami kuli ziemskiej, utrwaliły 

międzynarodową pozycję naszego kraju, wzmocniły międzynarodową 

solidarność z naszą rewolucją i wniosły aktywny wkład w dzieło realizacji 

samodzielności wszystkich państw świata. 

Słuszność i wielka żywotność naszych własnych pozycji i niezależnej linii, które 

stale utrzymywała nasza partia w toku rewolucji i budowy nowego 

społeczeństwa, przekonywująco udowodnione zostały życiową praktyką. 
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Kierując dziełem rewolucji i budowy nowego społeczeństwa, nasza partia 

zdecydowanie broniła zasad rewolucji i niezmiennie wprowadzała w życie 

swoją rewolucyjną Unię i politykę. 

 

   Niezmienne przestrzeganie rewolucyjnych zasad w realizacji dzieła 

samodzielności mas ludowych, dzieła socjalizmu - jest to najważniejsza kwestia 

związana z losem rewolucji. Przestrzeganie rewolucyjnych zasad to droga do 

obrony podstawowych interesów rewolucji, droga prowadząca rewolucję do 

zwycięstwa bez odchyleń i wahań; odstąpienie od nich to marsz ku wyrzeczeniu 

się podstawowych interesów rewolucji, droga wiodąca ją do porażki. Historia 

ruchu rewolucyjnego pokazuje, że jeśli odstąpisz na krok od zasad 

rewolucyjnych, to cofniesz się dwa kroki, jeśli odstąpisz dwa kroki, to odrzuci 

cię na dziesięć kroków w tył i w końcu zaprzepaścisz rewolucję. Brak 

rewolucyjnej pryncypialności, konsekwencji linii i polityki są cechami 

wyróżniającymi wszelkie odmiany oportunizmu. 

 

Rewolucyjna pryncypialnośc w realizacji dzieła socjalizmu gwarantowana jest 

wiernością partii klasy robotniczej sprawie socjalizmu, przekonaniem partii do 

jego słuszności, wolą partii, aby doprowadzić dzieło socjalizmu do końca. 

 

Poważany Towarzysz Kim Ir Sen był wielkim rewolucjonistą, komunistą, 

geniuszem rewolucji i budowy nowego społeczeństwa. Będąc bezgranicznie 

oddanym sprawie samodzielności mas ludowych, sprawie socjalizmu opartego 

na zasadach Juchę, niezachwianymi rewolucyjnymi przekonaniami i stalową 

rewolucyjną wolą prowadził naszą rewolucje przez wszystkie trudności i 

doświadczenia prostą drogą zwycięstwa. Towarzysz Kim Ir Sen natchnął naszą 

partię i nasz naród swoją żywa sztuką przywództwa, broniąc w każdych 

okolicznościach i sytuacjach rewolucyjnych zasad i umiejętnie łącząc w 
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rewolucji i budowie nowego społeczeństwa pryncypialność z wykorzystaniem 

każdej sytuacji dla ich dobra. 

 

Wychodząc z podstawowych interesów rewolucji, nasza partia zawsze 

przestrzegała w rewolucji i budowie nowego społeczeństwa zasad 

samodzielności, zasad klasy robotniczej, zasad socjalizmu, niezmiennie i 

konsekwentnie wprowadzała w życie całą rewolucyjną linię. Stosownie do 

wymogów rozwijającej się rzeczywistości, nasza partia, idąc drogą 

nieprzerwanego tworzenia i postępu, przyspieszała rewolucję i budowę 

socjalizmu, aktywnie i umiejętnie reagowała na gwałtownie zmieniającą się 

sytuację i jednocześnie ani na krok nie zrezygnowała z podstawowych interesów 

i zasad rewolucji, twardo trzymała się rewolucyjnych zasad i linii. Wysokie 

twórcze zdolności i umiejętności, bazujące na rewolucyjnej pryncypialności, 

konsekwencja linii i polityki - takie są ważne zasady i sztuka kierowania przez 

naszą partię rewolucją i budową nowego społeczeństwa oraz cechy 

charakterystyczne jej rewolucyjnej linii i polityki. 

 

Przez cały okres kierowania rewolucją i budową nowego społeczeństwa nasza 

partia ani razu nie odstąpiła od rewolucyjnych zasad, nie pozwoliła na brak 

pryncypialności, na odchyl w prawo lub w lewo, ani razu nie popełniła błędu w 

opracowaniu swojej linii. Dzięki rewolucyjnej pryncypialności naszej partii, 

konsekwencji jej linii i polityki, nasza rewolucja - nie zważając na niezwykle 

trudne warunki - zdołała zwycięsko, bez jakichkolwiek zakrętów i odchyleń, 

posuwać się naprzód na drodze socjalizmu. Socjalizm naszego wzoru, służący 

interesom mas ludowych, stał się twardym przekonaniem naszego narodu, 

zapuścił korzenie w narodzie. Nasz naród bezgranicznie wierzy w swoją partię, 

która tak zdecydowanie kierowała rewolucją i budową nowego społeczeństwa, 

całkowicie powierza jej swój los, rozwija energiczną walkę o zakończenie dzieła 

naszej rewolucji pod przewodnictwem partii. 
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Ogromne zasługi naszej partii i jej bezcenne doświadczenie nagromadzone w 

toku tworzenia partii i partyjnej działalności, w rewolucji i budowie nowego 

społeczeństwa, są wspaniałym owocem rewolucyjnych idei Poważanego Wodza 

Towarzysza Kim Ir Sena i jego rewolucyjnego przywództwa. To wieczna 

skarbnica naszej rewolucji, którą należy strzec i zachować, dziedziczyć i 

rozwijać z pokolenia na pokolenie. 

 

Nasza rewolucja odnosiła wszystkie zwycięstwa pod przywództwem naszej 

partii. I w przyszłości pod jej przewodnictwem będzie zwycięsko kroczyć do 

przodu, wspaniale kontynuowana i zakończona.  

 

Przed nami jest jeszcze daleka droga, a na drodze naszej rewolucji nadal istnieje 

wiele trudności i przeszkód. Jednakże jaką by daleką i trudną nie była droga 

naszej rewolucji, którą rozpoczął i prowadził Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir 

Sen, musimy nieugięcie podążać tylko jedną drogą, pozostając wiernymi jego 

testamentom. Takie jest niezachwiane przekonanie i wola naszej partii. 

 

Musimy bronić socjalizmu stworzonego przez Poważanego Towarzysza Kim Ir 

Sena, socjalizmu naszego wzoru, służącego interesom mas ludowych, jeszcze 

bardziej pomnażać jego potęgę i doprowadzić do zwycięskiego końca dzieło 

socjalizmu kierującego się ideami Juchę. W oparciu o zasady samodzielności, 

pokojowego zjednoczenia i wielkiej narodowej konsolidacji, wysuniętych przez 

Towarzysza Kim Ir Sena, musimy koniecznie osiągnąć zjednoczenie Ojczyzny, 

które jest żywotnym dążeniem całego narodu. Zadanie naszej partii to 

wzmocnienie solidarności z postępowymi narodami świata, rozwijanie aktywnej 

walki o urzeczywistnienie dzieła samodzielności ludzkości poprzez 

wprowadzenie w życie szlachetnych zamiarów Towarzysza Kim Ir Sena. 
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Aby kontynuować z pokolenia na pokolenie i zakończyć święte dzieło 

Towarzysza Kim Ir Sena, nasze rewolucyjne dzieło, konieczne jest dalsze 

wzmacnianie naszej partii – inicjatora i przewodnika we wszystkich 

zwycięstwach naszego narodu. 

 

   Przed nami stoi zadanie wzmacniania i rozwijania naszej partii jako sławionej 

na wieki partii Poważanego Towarzysza Kim Ir Sena, zachowując najgłębszy 

szacunek do niego, wiecznego wodza naszej partii i rewolucji. 

 

Należy bronić i chronić wielkie idee, teorie i rewolucyjne metody przywództwa 

Towarzysza Kim Ir Sena, konsekwentnie urzeczywistniać je w budowaniu partii 

i partyjnej działalności. Wszystkie sprawy rewolucji i budowy nowego 

społeczeństwa trzeba prowadzić tak, jak planował, oczekiwał i w praktyce 

pokazywał swoim osobistym przykładem Towarzysz Kim Ir Sen, trzeba robić 

wszystko na wzór Towarzysza Kim Ir Sena. Jest to droga wzmocnienia i 

rozwoju naszej partii jako partii Towarzysza Kim Ir Sena, droga wspanialej 

kontynuacji i zwycięstwa naszego rewolucyjnego dzieła. 

 

Należy zdecydowanie bronić i ochraniać rewolucyjne idee Wielkiego Wodza 

Towarzysza Kim Ir Sena. konsekwentnie wprowadzać je w życie. 

 

Rewolucyjne idee Towarzysza Kim Ir Sena, idee Juchę są jedynymi 

przewodnimi ideami naszej partii, sztandarem zwycięstwa naszej partii i 

rewolucji. W oderwaniu od jego rewolucyjnych idei nie można mówić o partii 

Towarzysza Kim Ir Sena, bez nich niemożliwy jest triumf dzieła rewolucji. 

 

Wysoko niosąc sztandar przekształcenia całej partii na bazie idei Juchę, 

powinniśmy jeszcze bardziej gruntownie wychowywać członków partii na 

ideach Juchę i dążyć do tego, aby w partii panowała tylko jedna ideologia - idee 
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Juchę - i żeby cała partia żyta duchem, rytmem tych idei. Wszystkich członków 

partii należy wychowywać na komunistów-rewolucjonistów, wiernych ideom 

Juchę, dysponujących niezachwianym rewolucyjnym światopoglądem  

bazującym na ideach Juchę. Należy doprowadzić do tego, aby oni zawsze 

myśleli i działali w zgodne z wymogami idei Juchę. 

 

Powinniśmy bronić czystości idei Juchę oraz stale je zgłębiać i rozwijać. Zmiana 

ideologii doprowadzi do zwyrodnienia partii, do porażki rewolucji i fiaska 

budowy nowego społeczeństwa. Zachowanie czystości idei Juchę oznacza 

zachowanie rewolucyjnego charakteru naszej partii, obron? dzieła partii. Trzeba 

prowadzić nieustanną walkę z przenikaniem rewizjonizmu, burżuazyjnej 

reakcyjnej ideologii i wszystkich innych oportunistycznych nurtów 

ideologicznych; trzeba zamknąć wszelkie chociażby najmniejsze szczeliny, 

przez które obce nam ideologiczne nurty mogą wniknąć i wykiełkować w 

naszym środowisku. Musimy zachować rewolucyjną duszę idei Juchę i ich 

czystość i jednocześnie - zgodnie z wymogami czasów i rozwijającej się 

rzeczywistości pogłębiać, rozwijać i wzbogacać idee Juchę, sławiąc ich 

nieprzemijającą wielkość. 

 

Wysoko wznosząc hasło partii: „Ideologia, technika i kultura zgodnie z 

wymogami Juchę!", powinniśmy prowadzić wszystkie sprawy wynikające z 

realizacji dzieła rewolucji i budowy socjalizmu zgodnie z wymogami idei Juchę. 

Należy konsekwentnie wprowadzać w życie idee Juchę w budownictwie 

partyjnym, wojskowym, gospodarczym i kulturalnym, jeszcze bardziej 

wzmacniać polityczną, gospodarczą i wojskową potęgę kraju, w całej swej 

okazałości rozwijać socjalistyczną narodową kulturę, wszechstronnie i w 

pełnym zakresie ukazywać przewagę socjalizmu naszego wzoru, służącego 

interesom mas ludowych. 
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Należy strzec jak źrenicy oka jedności i zwartości naszej partii osiągniętych 

wysiłkiem Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena i jeszcze bardziej je 

umacniać.   

 

Jedność i zwartość partyjnych szeregów są czynnikami o żywotnym znaczeniu 

dla istnienia partii, w nich zawarta jest jej silą. Jedność i zwartość naszej partii 

są najczystsze, najbardziej trwałe, bazują na jednolitym systemie ideologicznym 

i są gwarancją niezłomnej siły naszej partii. 

 

Powinniśmy niezmiennie przyjmować ustanowienie  jednolitego systemu 

ideologicznego partii za podstawową linię budowy partii, strzec i jeszcze 

bardziej wzmacniać monolityczną jedność i zwartość naszej partii, zespolonej 

jedną myślą i wolą oraz pod względem poczucia moralności i obowiązku dzięki 

jednolitym ideom i jednemu centrum. Musimy doprowadzić do tego, aby 

oddanie partii stało się dla wszystkich kadr kierowniczych i szeregowych 

członków partii podstawą ich przekonań, sumienia, moralności i potrzeb 

codziennego życia, aby oni silnie złączyli się jedną myślą i wolą i gorąco 

wspierali przywództwo partii. 

 

Powinniśmy walczyć przeciw wszystkim niezdrowym elementom, 

przynoszącym szkódę jedności i zwartości partii, konsekwentnie zapewniać 

czystość partyjnych szeregów. Jedność i zwartość naszej partii osiągnęły wysoki 

poziom, ale w żaden sposób nie można się tym zadowalać. Jedność i zwartość 

partii zachowują się i umacniają jedynie poprzez nieprzerwane ideologiczne 

wychowanie i walkę z ideologicznymi odchyleniami. Powinno się nie 

dopuszczać i w swoim czasie pokonywać także mniejsze przejawy kumoterstwa, 

partykularyzmu, frakcyjność i innych elementów przynoszących szkody 

jedności i zwartości partii. Trzeba doprowadzić do tego, aby wewnątrz partii 

zawsze panowały duch i atmosfera zwartości. 
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Konsekwentnie wprowadzając w życie ideę Wielkiego Wodza Towarzysza Kim 

Ir Sena: „czcić naród jak Boga", trzeba jeszcze bardziej pogłębiać więzy krwi 

partii i narodu, nieustannie wzmacniać i rozwijać jednomyślność i zwartość 

całego społeczeństwa. 

 

Nasza partia istnieje w imię interesów narodu. Uważa za swój obowiązek walkę 

o urzeczywistnienie potrzeb samodzielności i interesów narodu. Kochać naród, 

służyć mu i stanowić z nim jedną całość - takie są natura i podstawowe cechy 

charakterystyczne partii Towarzysza Kim Ir Sena. 

 

Nasz naród jest wielki i rewolucyjny. Wychował go Poważany Towarzysz Kim 

Ir Sen. Pod jego przywództwem naród przeszedł przez burz? rewolucji. To 

wspaniały naród, obdarzony szlachetnymi ideowo-duchowymi cechami, dzięki 

nakierowanej na dobro ludzi polityce naszej partii i socjalistycznemu ustrojowi 

naszego kraju. Nasza partia silnie wierzy narodowi, który jest bezgranicznie 

oddany partii i rewolucji, i - opierając się na bezprzykładnym bohaterstwie i 

niewyczerpanych siłach twórczych - pokonuje wszelkie trudności i próby. 

Absolutne zaufanie naszego narodu do partii i jego jednomyślne poparcie 

stanowią źródło niezniszczalnej siły naszej partii. Służyć naszemu znakomitemu 

narodowi Ło wielki honor i duma dla naszej partii. 

 

Musimy konsekwentnie wprowadzać w życie niezmienne idee i kurs naszej 

partii, która kocha naród, broni potrzeb i interesów mas ludowych i walczy o ich 

samodzielność i twórcze życie. Trzeba jeszcze bardziej rozwijać naszą partię 

jako prawdziwą partię-matkę, powołana aby prowadzić za sobą naród i 

troszczyć się o niego z pełna odpowiedzialnością za jego los, podwyższać ducha 

służenia narodowi u działaczy tak, aby w pełnym zakresie wprowadzali w życie 

wysokie morale politykę partii nakierowana na dobro ludzi. Trzeba wymagać od 
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wszystkich działaczy, aby byli w pełni oddanymi narodowi, obrońcami jego 

interesów i ofiarnie służyli jego interesom. 

 

Powinniśmy konsekwentnie wprowadzać w życie ducha i metodę Chongsanri. 

stworzoną przez Towarzysza Kim Ir Sena i niezmiennie nieść w silnych rękach 

hasło partii: ,,Cała partia w masy!". Wszyscy działacze powinni w pełnym 

zakresie opanować rewolucyjny i ludowy styl pracy;. stale wchodzić w gąszcz 

mas ludowych, dzielić z nimi smutek i radość, uczyć ich i uczyć się od nich, 

rozwiązywać rewolucyjne zadania opierając się na ich rewolucyjnym 

entuzjazmie i twórczej aktywności. Działacze powinni zdecydowanie 

występować przeciwko nad użyciom władzy, przejawom biurokratyzmu, 

korupcji i aferom, wyróżniać się skromnością i prostotą, być w życiu 

bezinteresownymi i nieprzekupnymi. 

Partia powinna wierzyć w naród, a naród - w partię. Powinny prowadzić 

energiczną walkę, tworząc jedną całość i jeszcze bardziej umacniać 

jednomyślność i zwartość całego społeczeństwa. Podobnie do tego jak my 

wytyczaliśmy drogę, pokonując trudności silą jedności i zwartości partii i 

narodu, również w przyszłości powinniśmy iść naprzód drogą zwycięstw i sławy, 

opierając się na tej sile. 

 

Dzisiaj nasza partia i naród weszły na drogę nowego historycznego marszu. 

Nasza partia będzie wiernie kontynuować i pomnażać idee i dokonania 

Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena, doprowadzi do zwycięskiego końca 

rozpoczęte przez niego dzieło, kontynuując je z pokolenia na pokolenie. 

Partia Pracy Korei na zawsze będzie sławiona jako partia Towarzysza Kim Ir 

Sena. 


