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Kim Jong Il i dzieło samodzielności 

 

 

 16 lutego to dzień urodzin przywódcy Korei, Kim Jong Ila, powszechnie uznanego 

przez społeczeństwo międzynarodowe wybitnego, światowego polityka. Ten dzień 1942-

go roku stał się dla narodu koreańskiego i postępowej ludzkości dniem o znaczeniu 

historycznym, zapowiadającym im świetlaną przyszłość i wspaniałe zwycięstwo dzieła 

samodzielności. 

 Dzięki Kim Jong Ilowi dzieło samodzielności ludzkości zyskało wytyczne, 

których niezmiennie trzyma się w całym procesie jego urzeczywistniania. 

 Kontynuowanie i rozwój idei Juche Prezydenta Kim Il Sunga, twórcy dzieła 

samodzielności, dla ukształtowania ich jako przewodniej ideologii epoki samodzielności, 

było ważnym zadaniem podjętym w drugiej połowie minionego wieku. Potrzeba ta 

została wspaniale zrealizowana przez Kim Jong Ila, całkowicie oddanego dziełu Kim Il 

Sunga i żarliwie wierzącego w słuszność jego ideologii. 

 Na podstawie analizy stuletniej historii rozwoju rewolucyjnej ideologii klasy 

pracującej i wszechstronnego poznania zasad i istoty idei Juche, Kim Jong Il wyjaśnił, że 

przewodnią ideologią dzieła samodzielności mogą być tylko idee Juche.   

           Wraz z okryciem historycznego miejsca idei Juche, Kim Jong Il sformułował idee  

Kim Il Sunga jak całościowy system idei, teorii i metod opierających się na zasadach 

Juche. 

 Poprzez działalność ideowo-teoryteczną, wyróżniającą się niezwykłą 

oryginalnością w nowej epoce i głębią filozoficzną, Kim Jong Il wystąpił z ideami i 

teoriami dającymi wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie nowe praktyczno-teoretyczne 

zagadnienia powstające w obszarach polityki, spraw wojskowych, gospodarki i kultury i 

tym samym jeszcze bardziej rozwijał i wzbogacał idee Juche. Jego filozofia o rewolucji, 

teorie o przekształceniu całego społeczeństwa na bazie idei Juche, o kontynuowaniu 

dzieła rewolucji klasy robotniczej, o socjalizmie służącym interesom mas ludowych, o 

budownictwie partii rewolucyjnych i sił zbrojnych, o metodach polityki socjalistycznej 

opartej na polityce o wysokiej moralności i polityce Songun, o budownictwie silnego, 

rozkwitającego mocarstwa i wiele innych, swoją naukowością i rewolucyjnym 

charakterem są sztandarem zwycięstwa w urzeczywistnieniu dzieła samodzielności. 

Postępowa ludzkość zachwala jego idee i teorie jako cenne skarby myśli epoki. 

 Kim Jong Il przygotował również potężny podmiot urzeczywistniający dzieło 

samodzielności. 

 Już wcześniej określając jednomyślność i zwartość jako najwazniejsze podstawy 

rewolucji, Kim Jong Il wyniósł w Korei jednomyślność i zwartość wodza, partii i mas na 

wyższy poziom. Wzmacniając i rozwijając Partię Pracy Korei w niepokonaną partię 

rewolucyjną, przyspieszył przekształcenie całej partii i całej armii na bazie idei Juche i 

wszechstronnie wzmocnił jedność partii i armii. Na tej podstawie dogłębnie pracował nad 

przekształceniem całego społeczeństwa na bazie idei Juche i silnie zjednoczył cały naród 

wokół partii i wodza. 
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 Wiernie trzymając się zasady nadawania pierwszeństwa znaczeniu świadomości 

socjalnej człowieka, Kim Jong Il zawsze stawiał na pierwszym planie pracę ideologiczną 

oraz polityczną i na drodze mobilizacji ludzi, w pełnym zakresie ukazywał siłę podmiotu 

rewolucji. Jeśli mobilizować świadomość ludzi i ożywić och serca, to nie ma trudności i 

doświadczenia nie do pokonania, nie ma niewykonalnego dzieła – takie jest kredo Kim 

Jong Ila. Hasłami, chwytającymi za serca ludzi, podnosił całą partię, całą armię i cały 

naród; ruchem masowym z sukcesem wypełniał trudne i ponad siły zadania. 

 Zawsze znajdując się wśród narodu i dzieląc z nim smutki oraz radości, 

energicznie prowadzi go przez rewolucję i budownictwo – oto właściwa dla Kim Jong Ila 

metoda kierowania masami. Zapominając o śnie i odpoczynku, wyjeżdżał na posterunki 

wojskowe, do zakładów pracy, do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, miast i wsi, 

dzielnic mieszkaniowych i ośrodków społeczno-kulturalnych – do narodu. To, że w 

końcu minionego wieku, w najgorszych warunkach, naród koreański potrafił stworzyć 

cud historii, kiedy obroniono sztandar socjalizmu i przygotowano odskocznię do budowy 

potężnego i rozkwitającego państwa, było możliwe tylko dzięki temu, że Kim Jong Il 

zawsze znajdował się wśród narodu, wszechstronnie wzmacniał społeczno-polityczny 

potencjał Korei i w pełnym zakresie ukazał swoją siłę. 

 Kim Jong Il przygotował mocne gwarancje i wszechpotężne narzędzia do 

osiągnięcia zwycięstwa dzieła samodzielności. 

 Zgłębiając znaczenie armii i broni w urzeczywistnieniu dzieła samodzielności i 

surową rzeczywistość walki antyimperialistycznej, Kim Jong Il wypracował oryginalną 

metodę polityki Songun. 

 Wyznaczając Koreańską Armię Ludową opoką rewolucji koreańskiej i wiodącą 

siłą w urzeczywistnieniu dzieła samodzielności, Kim Jong Il zwracał w pierwszej 

kolejności uwagę na wzmocnienie armii. Wychował armię ludową na niepokonaną, 

silniejszą przekonaniami ideowymi, przygotowaną do ataku i obrony. Dzięki nowej linii 

budownictwa gospodarczego epoki Songun, samodzielny przemysł obronny stał się tak 

silny, że może produkować dowolne wyposażenie wojskowe.  

 Nazywając szlachetny i niezachwiany duchowy nastrój, okazywany przez 

żołnierzy armii ludowej „rewolucyjnym duchem bojowym”, Kim Jong Il kierował 

dziełem tak, aby żołnierze jeszcze bardziej ukazywali ten duch i przejmował go cały 

naród. W ten sposób armia stała się prawym skrzydłem w tworzeniu wyłomu dla 

pokonania trudności gospodarczych, a cały naród za jej przykładem zdecydowanie wziął 

się do pracy, w całym społeczeństwie nieprzerwanie rozprzestrzeniała się zdrowa, 

rewolucyjna kultura wojskowa.  

 Burzliwa rzeczywistość dzisiejszej Korei, która zdecydowanie odpierając 

niepraworządność i samowolę chełpiących się „jedynym supermocarstwem” na świecie 

Stanów Zjednoczonych podąża na spotkanie łuny potężnego, rozkwitającego państwa, 

namacalnie udowadnia, że tylko polityka Songun jest wszechpotężnym narzędziem, 

trwale gwarantującym zwycięskie kontynuowanie dzieła samodzielności w każdych 

warunkach. 

 Z okazji dnia urodzin Kim Jong Ila – wielkiego obrońcy dzieła samodzielności – 

cały naród przesyła mu gorące pozdrowienia i życzenia wszystkiego najlepszego. 

 


