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Kim Ir Sen - wieczny Wódz narodu koreańskiego (2005-04-15) 

   15 kwietnia 2005 roku obchodzona będzie 93. rocznica urodzin Prezydenta Kim Ir Sena 
(1912-1994). Rozpoczął się nowy wiek, lecz żywa jest o nim pamięć społeczności 
międzynarodowej, o gwieździe-gigancie międzynarodowych kręgów politycznych XX 
wieku. Koreańczycy szanują go jako wiecznego Wodza. 
   Prezydent Kim Ir Sen jest wiecznym Wodzem, który stworzył idee Juche. 
   Idee Juche ze swoją misją mają bronić samodzielności mas ludowych, jasno pokazują 
metodę jej urzeczywistnienia. Dlatego idee Juche żyją wiecznie. 
   Samodzielność — życie człowieka jako istoty społecznej i naturalna potrzeba mas 
ludowych, aby żyć jako gospodarz świata. 
   Sukces w walce mas ludowych o urzeczywistnienie samodzielności zależy od tego, jak 
będą one przygotowane do walki i jak będą masy ludowe występować - gospodarze 
rewolucji i budowy nowego społeczeństwa. Gdy masy ludowe będą mocno złączone, a ich 
rola zwiększona, wtedy dzieło samodzielności mas ludowych zawsze będzie zakończone 
sukcesem. 
   W minionym wieku, kierując przez dfugie lata rewolucją koreańską, Prezydent Kim Ir 
Sen w praktyce udowodnił prawdę idei Juche. 
   Rewolucja koreańska w swoim procesie połączyła masy ludowe i opierając się na nich 
okazała się niezwyciężoną, pomimo trudności i niesprzyjających warunków. Ten proces to 
wcielanie w życie idei Juche i jednocześnie ujawnianie jej niewyczerpanej żywotności. Na 
całym świecie szeroko rozpropagowane są idee Juche i rozpoczęła się nowa historyczna 
era - era samodzielności, w której masy ludowe będące w przeszłości ofiarą ucisku i 
supremacji, występują jako gospodarze społeczeństwa i swojego losu. 
   Dopóki na ziemi istnieją masy Ludowe i nie zmienia się ich cecha samodzielności, idee 
Juche są nieśmiertelnym znakiem epoki samodzielności, niezależnie od tego, że zmieni 
się sytuacja i pokolenie. 
   Prezydent Kim Ir Sen stał się wiecznym Wodzem po stworzeniu mocnych fundamentów 
koreańskiej rewolucji. 
   W trudnych okolicznościach i warunkach, gdy przyszło walczyć z dwoma najsilniejszymi 
imperialistycznymi wrogami — Japonią i Stanami Zjednoczonymi - prowadził on 
koreańską rewolucję do zwycięstwa, bez ponoszenia nawet jednej klęski czy 
niepowodzenia. We współczesnej historii znaczące miejsce zajmuje fakt, że mała Korea, 
podzielona na dwie części pokonała silniejszych imperialistycznych wrogów i 
przekształciła zacofane kolonialne, półfeudalne społeczeństwo w społeczeństwo 
socjalistyczne - niezależne w polityce, samodzielne w gospodarce i zdolne do samoobrony. 
A zatem w Koreańskiej Republice Ludowo-De mokra ty cznej stworzono zwycięską 
tradycję; niepokonaną partię, siły zbrojne i władza oraz trwale wzmacniana baza 
niezależnej gospodarki narodowej. 
   Za życia Kim Ir Sen przewidział odległą przyszłość koreańskiej rewolucji, osiągnął 
jednomyślność i jedność wodza, partii i mas ludowych i w rzeczywistości umocnił glebę 
dla dziedziczenia i rozwoju. W warunkach, gdy szereg krajów socjalistycznych przeżyło 
upadek, socjalizm w Korei rozwija się znakomicie i gdy okrutnie depcze się suwerenność 
różnych krajów z winy nacisków i gwałtów .jedynego światowego supermocarstwa", 
Korea pewnie tworzy ostoję antyi imperia listy czneg o frontu, jako niepokonanej 
twierdzy samodzielności. Nie można sobie wyobrazić tego wszystkiego w oderwaniu od 
najlepszej tradycji, mocnej bazy i bogatego doświadczenia, stworzonych przez niego 
jeszcze za życia. 
   Naród koreański szanuje Kim Ir Sena jako swego wiecznego Wodza. Wynika to z jego 
pojęcia o wiecznym życiu. 
   Koreańczycy wierzą, że u człowieka istnieje granica życia fizycznego, lecz nie kończy 
się życie społeczno-polityczne. Pod pojęciem życia społeczno-po litycznego człowieka 
rozumie się: żyć i walczyć o samodzielność ludowych mas, kierując się ideami Juche. Dla 
tego wspólnego dzieła wódz, partia i masy ludowe tworzą jedną społeczno-polityczną 
istotę, która jest wiecznym społecznym kolektywem. Wierzą oni, że jednocześnie z owym 



wiecznym społeczno-politycznym organizmem każda jednostka żyje wiecznie. Stąd też 
nieprzypadkowo, troszczą się oni przede wszystkim nie o siebie, a o innych, gotowi bez 
wahania poświęcić swoje życie w imię społeczeństwa i kolektywu, a szczególnie dla 
swojego Wodza. 
   Koreański naród szanuje Prezydenta Kim Ir Sena jako swojego wiecznego Ojca i Słońca, 
który podarował mu drogocenne i godne życie samodzielnego człowieka i możliwość życia 
wiecznego razem ze społeczno-polityczną istotą. 
   Koreańczycy szanują Prezydenta Kim II Sena jako swego wiecznego Wodza. To 
nierozerwalnie łączy się z działalnością jego kontynuatora Kim Jong lla. 
   Kim Jong II, Przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, po raz 
pierwszy w historii całkowicie rozwinął na wysokim poziomie zadania dotyczące 
wiecznego szacunku dla Wodza. Starał się o to, aby Wódz żył wiecznie w pamięci narodu, 
a idee i dzieło Wodza stały się nieśmiertelne. 
   Wkrótce po śmierci Prezydenta Kim ii Sena (8 lipca 1994 r), Kim Jong II wysunął hasła: 
„Wielki Wódz, Towarzysz Kim Ir Sen zawsze z nami!", „Jeszcze mocniej uzbrójmy się w 
rewolucyjne ideały Wielkiego Wodza, Towarzysza Kim II Sena!". Z jego inicjatywy 
ustawiono sarkofag z ciałem Kim II Sena w Pałacu Kumsusan, gdzie za życia pracował 
Prezydent Kim II Sen. Pałac przekształcił się w najwyższą świątynię idei Juchę i Dom 
Słońca i zmienił nazwę na Pałac Pamięci Kumsusan. Z inicjatywy Kim Jong Ila w 
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ustanowiono styl liczenia lat według 
Juche oraz Dzień Słońca, związany z dniem urodzin Prezydenta Kim II Sena (15 kwietnia 
1912 r), przyjęto Konstytucję Kim Ir Sena, w której dokładnie napisano, że Koreańska 
Republika Ludowo-Demokratyczna szanuje Prezydenta Kim Ir Sena jako jej wiecznego 
Prezydenta. 
   1 listopada 1994-roku, gdy po śmierci Prezydenta cały świat z zapartym tchem śledził 
rozwój wydarzeń w nadziei na możliwą zmianę w KRLD, Kim Jong II opublikował 
znaczącą pracę „Socjalizm to nauka", w której stwierdził, że w Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna dalszym ciągu będzie rozwijać rewolucję i budowę nowego 
społeczeństwa bez najmniejszych wahań, zgodnie z założeniami Prezydenta. I przez 
ostatnie 10 lat udowodnił, że nie są to puste słowa. Nie jest tego wyjątkiem polityka 
songun stworzona i realizowana przez Kim Jong Ila. Polityka songun puszcza swoje 
korzenie w ideach Juchę i jest metodą polityczną kontynuującą idee i linię priorytetu 
kwestii wojskowych, których trzymał się Prezydent za życia, pogłębione i rozwijające się 
zgodnie ze zmieniającą się sytuacją. Również można powiedzieć, że to metoda polityki 
odzwierciedlająca twardą wolę Kim Jong Ila, aby przejąć z bronią sztafetę wielkiego 
dzieła Prezydenta, które rozpoczęło się i rozwijało z bronią. Oto właśnie dzięki polityce 
songun socjalizm w Korei, któremu poświęcił całe swoje życie Prezydent mógł, święcić 
triumf nawet w warunkach najsurowszych doświadczeń i rozpoczęła się nowa epoka 
budownictwa potężnego, kwitnącego mocarstwa. Na to miał nadzieję Kim It Sen. 
   Drogie imię Prezydenta Kim Ir Sena będzie sławione na wieki jako wiecznego Wodza 
narodu Koreańskiego. 

 


