
Biuletyn Ambasady KRL-D w RP 

Prezydent Kim Ir Sen 

wiecznie żyje razem z narodem 
(z okazji 9 rocznicy śmierci Prezydenta Kim Ir Sena) 

    Minęło już dziewięć lat od śmierci Kim Ir Sena, Prezydenta Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej - największego człowieka XX wieku. Dziewięc lat to niemały 
okres czasu, w trakcie którego rozpoczęło się nowe tysiąclecie i zaszło wiele poważnych 
zmian społecznych i politycznych na całym świecie. 
    Jednak Prezydent Kim Ir Sen nawet teraz jest razem z narodem koreańskim. 
    W całej Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej - w domach i urzędach - wiszą 
jego portrety. Na piersiach Koreańczyków można zobaczyć jego portrety-znaczki. Jego 
portrety wiszą na frontowych ścianach sal zebrań. Na ulicach rzucają się w oczy jego 
ogromne portrety ze słonecznym uśmiecham na twarzy. 
    To nie wszystko. Radio i telewizja Korei rozpoczynają swoje audycje od melodii "Pieśń 
o Generale Kim Ir Senie". Koreańczycy studiują jego prace i wyciągają z nich ideologiczną 
i duchową pożywkę, uczą się z nich jak żyć. 
    Jednym słowem, koreańskie doświadczenie pokazuje, że w KRLD nadal trwa - jak w XX 
wieku - "era Kim Ir Sena", jest on z narodem mimo swojej śmierci. 
    Jaka jest tego przyczyna? Jak to się dzieje, że jest on najbardziej żywym ze 
wszystkich żywych i zawsze jest ze swoim narodem? 
    Składają się na to trzy aspekty: 
    Po pierwsze - bierze się to stąd, że idee Prezydenta Kim Ir Sena przedstawiają wieczne 
przywódcze idee narodu koreańskiego. 
    Jest on twórcą podstaw znamienitych idei Dżucze, przedstawiających przywódczą 
ideologię KRLD i mających niezliczonych wielbicieli na całym świecie. Idee Dżucze 
stworzone na filozoficznej zasadzie głoszącej, że człowiek jest gospodarzem wszystkiego i 
decyduje o wszystkim, dają oryginalne odpowiedzi na wiele teoretycznych i praktycznych 
pytań powstających w ruchu rewolucyjnym, takich jak prawidłowość społecznego i 
historycznego rozwoju, zachowanie samodzielności, wdrażanie w życie twórczych metod i 
wiele innych. 
    Ze swoją rewolucyjnością, naukowością i nieskazitelnością idee Dżucze ukazały wielki i 
decydujący wpływ na los narodu koreańskiego. Bazując na tych ideach, w pierwszej 
połowie ubiegłego wieku koreańscy rewolucjoniści prowadzili antyjapońską rewolucyjną 
walkę i doprowadzili do odrodzenia Ojczyzny. W odrodzonej Ojczyźnie przystąpili do 
budowy nowego społeczeństwa w zgodności z istniejącymi warunkami swojego kraju i 
potrzebami swojego narodu. Stany Zjednoczone w celu zduszenia w kolebce KRLD, która 
nie miała jeszcze dwóch lat - wywołały wojnę koreańską (1950-1953), ale wobec 
bohaterskiego oporu narodu koreańskiego przyszło im paść na kolana. Po wojnie, pod 
hasłem oparcia na własnych siłach, naród koreański w trzy lata zakończył powojenną 
odbudowę i ciągu czternastu lat osiągnął socjalistyczne uprzemysłowienie i tym samym 
przekształcił kraj w rozwinięte socjalistyczne państwo. Pod koniec minionego stulecia 
socjalizm upadł w niektórych krajach, ale socjalizm koreański, powstały na bazie idei 
Dżucze, istnieje bez żadnych zachwiań. 
    Na bazie wieloletniej praktyki naród koreański jest głęboko przekonany, ze to właśnie 
idee Dżucze stanowią symbol zwycięstwa i chwały. I dlateo po śmierci Prezydenta Kim Ir 
Sena jeszcze wyżej podnieśli transparenty z hasłem: "Jeszcze silniej uzbrojeni 
rewolucyjnymi ideami Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena!" 
    Po drugie - bierze się to stąd, że niezrównanie wielkie i nieśmiertelne są zasługi 
Prezydenta Kim Ir Sena. 
    Wielkie są jego zasługi co do skali i treści. 
    Jest on twórcą najsilniejszej w świecie Partii Pracy Korei, Koreańskiej Armii Ludowej i 
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 
    Prowadził on do zwycięstwa w dwóch wojnach (wojnie antyjapońskiej w latach 1930-
45 i wojnie koreańskiej przeciw amerykańskiemu imperializmowi w latach 1950-53) i 
rozgromił dwa silne kraje imperialistyczne, poprowadził do zwycięstwa w dwóch 



ogromnych i złożonych rewolucjach socjalnych - rewolucji antyimperialistycznej i 
antyfeudalnej oraz rewolucji socjalistycznej. 
    Pod jego przywództwem Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna - byłe 
kolonialno-feudalne społeczeństwo i zacofane rolniczo państwo - w najkrótszym czasie 
przekształciła się w niezależne w polityce, samodzielne w gospodarce i zdolne do 
samoobrony potężne socjalistyczne uprzemysłowione państwo. I po raz pierwszy w 
historii oryginalny socjalistyczny system, w centrum którego znajdują się ludowe masy, 
zapuścił swoje korzenie głęboko w ziemię Korei. 
    We wszystkich sferach społecznych: w polityce, gospodarce, kulturze, sztuce wojennej 
i wielu innych wyczuwa się jego ręce. Wszystkie sukcesy i dzieła KRLD, które w 
przeszłości okryły się sławą w świecie, jako "skuteczna wieża socjalizmu" i "cud XX 
wieku" były osiągnięte dzięki jego inicjatywie i przywództwu. 
    I dlatego po jego śmierci naród koreański wypracował nowy zapis w Konstytucji, w 
którym Kim Ir Sen został uznany wiecznym prezydentem Korei, nazywając go 
"założycielem socjalistycznej Korei". 
    Po trzecie - z tego powodu, że Prezydent Kim Ir Sen posiadał niezwykle zdumiewające 
cechy. 
    Był najświętszym ze świętych, kierując się dożywotnią dewizą: "pokłonić się przed 
narodem, jak bogu", zawsze dzielił z narodem gorycz i radości, poświęcał się całkowicie 
dla narodu. 
    Od dnia odrodzenia Ojczyzny w sierpniu 1945 roku do lipca 1994 roku, do końca życia, 
pokonał 578 tyś. km podróży, dokonał inspekcji ponad 20600 jednostek. Mówiąc w 
przenośni, całe swe życie spędził w gąszczu narodu. 
    Zawsze myślał i starał się zabezpieczyć narodowi szczęście, dokładał wszelkich starań, 
aby Ojczyzna rozkwitała. Był ojcem wszystkich koreańskich rodzin, chronił je, 
przygotowywał dla nich szczęście i na każdej stronicy życia Koreańczyków została 
zapisana jego dobroć.  
    Wszyscy Koreańczycy kochali i kochają Kim Ir Sena jak rodzonego ojca. Nigdy nawet 
nie myśleli o życiu bez niego. I dlatego dziewięć lat temu, kiedy zmarł, cała Korea 
utonęła w morzu ogólnonarodowego smutku i morzu krwawych łez. 
    I teraz potok tęskniących za nim ludzi płynie do Pałacu Pamięci Kumsusan, gdzie 
spoczywa, pod jego pomnik na wzgórzu Mansu i do wielu innych miejsc w całej Korei. 
    Prezydent Kim Ir Sen żyje wiecznie z narodem. 

 


