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Dzisiaj, przed partiami rewolucyjnymi i narodami stoi najważniejsze zadanie 
- obrona i rozwój wielkiego dzieła socjalizmu. Przeżywa ono obecnie próby, ale 
socjalizm, nadal pozostaje celem walki partii rewolucyjnych, ideałem 
postępowej ludzkości. Wyrazistym świadectwem tego jest fakt, że wiele partii 
rewolucyjnych na świecie podpisało Deklarację o obronie i posuwaniu naprzód 
dzieła socjalizmu, przyjętą w Pyongyangu w kwietniu tego roku. 

Postęp dzieła socjalizmu zależy od rozwiązania problemów: jak zbudowad 
partię prowadzącą owe dzieło, jak podnieśd jej rolę kierowniczą. Historia walki o 
socjalizm, można powiedzied, jest historią tworzenia i działalności partii klasy 
robotniczej. Cały proces krwawej walki klasy robotniczej, wszystkich pracujących 
mas ludowych o socjalizm, pokazuje i klucz do zwycięstwa, i to, że przyczyny 
klęski kryją się w budowaniu i działalności partii. 

Obecnie, kiedy partie rewolucyjne, wysuwając Deklarację z Pyongyangu jako 
wspólny program walki, włączają się w nową walkę o socjalizm, szczególnie 
ważne znaczenie przybiera prawidłowe podsumowanie historycznego 
doświadczenia i lekcji budowania partii. Aktualnośd tego problemu wzrasta i 
dlatego, żeby nasze kadry kierownicze, wszyscy członkowie partii zachowali 
podwyższoną czujnośd w stosunku do prób wrogów klasowych wszelkiego 
autoramentu zmierzających do podkopania rewolucyjnej partii klasy robotniczej, 
należy nieprzerwanie wzmacniad partię, jeszcze bardziej podwyższad jej rolę 
kierowniczą i kontynuowad z potężną siłą posuwanie naprzód dzieła socjalizmu. 

 

1. HISTORYCZNA LEKCJA BUDOWY PARTII RZĄDZĄCEJ SOCJALIZMU 

 

Upadek socjalizmu w wielu krajach jest poważną nauczką. W związku z tym, 
najważniejsze dla nas jest to, aby jasno zrozumied, dlaczego w jeden piękny 
dzieo runęły te partie, które w przeciągu wielu dziesiątek lat prowadziły trudną 
walkę i kierowały wielkim dziełem socjalizmu. Gdyż to zrozumiałe: przywództwo 
partii jest życiową arterią dokonania dzieła socjalizmu. 

Socjalizm - to przodujące społeczeostwo, w którym wcielono potrzeby mas 
ludowych wynikające z samodzielności, posuwanie ludzkości do socjalizmu - to 
tendencja rozwoju historii. Pochód historii ludzkości dążącej do socjalizmu jest 
kierowany przez partię klasy robotniczej; jej nieprzerwanego wzmocnienia i 



rozwoju wymaga postęp społeczeostwa socjalistycznego. W ostatnich latach w 
niektórych krajach upadły partie rządzące socjalizmu i przeszedł proces 
odbudowy kapitalizmu. Z punktu widzenia całej historii ludzkości, ten fakt 
można uznad za czasowe zjawisko odejścia od normalnego toru. 

Katastrofa partii, które wcześniej prowadziły budownictwo socjalizmu - to 
nienormalne zjawisko z punktu widzenia sytuacji i warunków budowania partii 
oraz jej działalności. W społeczeostwie socjalistycznym owe warunki i sytuacja są 
nieporównanie korzystne niż w społeczeostwie kapitalistycznym. W socjalizmie 
likwidowane są socjalno-ekonomiczne i klasowe uwarunkowania, krępujące 
tworzenie i działalności partii klasy robotniczej, jeszcze bardziej rozszerzają się 
społeczno-klasowe podpory partii i wzrasta jej możliwośd korzystania ze 
wsparcia i zaufania mas ludowych, dzięki przedsięwzięciom prowadzonym przez 
nią w interesie narodu. Nie bacząc na to, partie rządzące socjalizmu przerwały 
swoje istnienie. Związane jest to z tym, że błędnie prowadzono budowanie partii 
i jej działalnośd. 

Najważniejszą kwestią w budowaniu i działalności partii klasy robotniczej 
jest wzmocnienie jej podstawy ideowo-organizacyjnej. 

Partia klasy robotniczej jest organizację polityczną, powstałą na bazie idei 
klasy robotniczej. Dlatego zakładanie ideowo-organizacyjnej bazy partii jest 
podstawowym czynnikiem, od którego zależy jej los. Partia klasy robotniczej w 
całym procesie jej budowy, poczynając od okresu przygotowao i jej stworzenia, 
powinna wzmacniad ide- owo-organizacyjną podstawę. Jest to szczególnie 
ważne, kiedy na porządku dnia pojawia się kwestia dziedziczenia przywództwa 
partii. Właśnie w tym czasie jeszcze bardziej zwiększają się intrygi wewnętrznych 
i zewnętrznych wrogów klasowych, spiskowców i żądnych panowania, 
oślepionych żądzą-władzy. 

Trwała podstawa ideowo-organizacyjna partii pozwala w porę zerwad każde 
intrygi imperialistów i wrogów klasowych nakierowanych na zniszczenie 
rządzących partii socjalizmu. Oczywiście zdrada wewnątrz partii stwarza większe 
niebezpieczeostwo dla jej losu, aniżeli wybuchowe akty z zewnątrz. Jednak 
zapobieżenie renegactwu zależy od tego, na ile trwała jest ideowo-organizacyjna 
baza partii. Kiedy partia konsekwentnie trzyma się pryncypiów rewolucyjnych i 
dąży do swojego ideowo-organizacyjnego wzmocnienia jej przywództwo nie 
znajdzie się w rękach renegatów rewolucji, a jeśli nawet zajdzie taka sytuacja, 
nie będą oni mogli tak swobodnie narzucad organizacjom partyjnym i członkom 
partii swojej kontrrewolucyjnej linii. Jednakże w wielu partiach, w ślad za 



przenikaniem jadu burżuazyjnej liberalizacji, osłabiła się ideowo-organizacyjna 
podstawa. Korzystając z tej szansy, renegaci rewolucji zaczęli otwarcie narzucad 
kontrrewolucyjną linię. Szczególnie trzeba zaznaczyd, że niepożądany zestaw 
kadr kierowniczych, będących trzonem ide- owo-organizacyjnej podstawy partii i 
ich ideowe przeobrażenie pozbawiły wiele kadr kierowniczych zdolności 
dokładnego odróżnienia rewolucji od kontrrewolucji. Nawet po rozpoznaniu 
kontrrewolucyjnej istoty zdrajców, ideowo ich aprobowali i ślepo podążali za 
nimi, albo troszcząc się przede wszystkim o własne dobro, przystosowywali się i 
ulegali. Oczywiście niezachwiani komuniści zachowywali partyjne sumienie, 
walczyli w obronie partii i socjalizmu. Ale ich walka nie mogła pokonad 
kontrrewolucyjnego nurtu, stworzonego przez długotrwały proces 
przeobrażania partii. 

Druga ważna kwestia budowania partii klasy robotniczej i jej działalności - to 
wzmocnienie bazy partii w masach. 

Partia klasy robotniczej, jako przedstawicielka interesów mas ludowych, 
wnika głębokimi korzeniami w gąszcz mas - to niezbędne założenie jej istnienia. 
W oderwaniu od wsparcia mas, partia klasy robotniczej nie może chronid swego 
istnienia. 

Dla wzmocnienia swojej bazy w masach, rządząca partia socjalizmu powinna 
pomyślnie prowadzid budownictwo socjalistyczne i maksymalnie ujawniad zalety 
ustroju socjalistycznego, dobrze organizując równocześnie pracę z masami, 
gruntownie uzbrajad je w socjalistyczne idee. Na ogół partia klasy robotniczej - 
to partia samych mas ludowych, której przeznaczeniem jest walka w obronie ich 
interesów. W takiej sytuacji wystąpienie pracujących mas ludowych przeciw 
partii klasy robotniczej oznaczałoby, w koocowym efekcie, działanie przeciwko 
samemu sobie. Nie patrząc na to, w socjalizmie może mied miejsce oderwanie 
partii rządzącej od mas, jeśli nie umie ona prawidłowo kierowad budownictwem 
socjalistycznym i w pełni ukazywad wyższośd ustroju socjalistycznego, jeśli nie 
usuwa ona biurokracji i jej podobnych przestarzałych metod i stylów pracy, a 
także wszelkiej korupcji i afer, w tym i łapownictwa. Co tyczy się biurokracji, to 
występowała ona także w pierwszych latach budownictwa socjalistycznego. W 
warunkach, kiedy w świadomości kadr kierowniczych żywe były przeżytki 
starego, nie miały one doświadczenia w kierowaniu społeczeostwem 
socjalistycznym, było w pewnej mierze nieuchronne pojawienie się nawyków 
starych metod i stylu pracy. Jednakże w tamtych czasach robotnicy i chłopi 
okazywali pełne poparcie wobec partii klasy robotniczej i władzy socjalistycznej, 



które wyzwoliły ich z okopów ucisku i wyzysku, i dlatego stare metody i styl 
działania kadr kierowniczych nie pociągnęły za sobą takich zgubnych następstw, 
które zagroziłyby zdobyczom rewolucji. Ale z upływem czasu zachodziło 
stępienie klasowej świadomości ludzi, wszyscy bardziej uświadamiali sobie ich 
życiowe potrzeby i jednocześnie ulegał nowej zmianie skład kadr, w której 
niedostateczne było zahartowanie rewolucyjne. Rozkwitały biurokracja, a także 
korupcja i afery, które rzadko spotykało się w pierwszych latach budownictwa 
socjalizmu. Takie zjawisko nie wynika z natury partii klasy robotniczej i 
socjalistycznego społeczeostwa, rodzi się raczej na bazie przeżytków starej 
ideologii i ideologii burżuazyjnej. Dlatego owo zło w pełni można przezwyciężyd, 
jeśli partia wzmacnia ideowo-organizacyjną pracę i prowadzi z nim walkę. 
Jednak wiele partii nie zwracało na nie należytej uwagi, w ślad za tym, 
niemożliwe było przezwyciężenie takich negatywnych zjawisk, takich jak 
biurokracja, korupcja i afery. Jednocześnie, na nieodpowiednim poziomie 
prowadzona była praca wychowawcza związana z uzbrojeniem mas ludowych w 
idee socjalistyczne i zostawiono otwarte drzwi dla ideowo-kulturowej ekspansji 
imperialistów. I, naturalnie, przytępiona była polityczna świadomośd wielu ludzi, 
którzy byli oszukani antysocjalistycznymi intrygami imperialistów i 
reakcjonistów. Zdrajcy socjalizmu i reakcjoniści wykorzystywali pod szyldem 
„demokracji” i „głasnosti” niedostatki rządzącej partii socjalistycznej w celu 
skierowania opinii społecznej na błędne tory. Ale jeśli masy ludowe gruntownie 
byłyby uzbrojone w idee socjalistyczne, to sprawy nie doszłyby do tego, że wiele 
z nich, oszukanych zdradzieckimi intrygami kontrrewolucjonistów, występowały 
przeciw partii i rządowi. 

Proces przeistaczania rządzących partii paostw socjalistycznych, co 
doprowadziło do odrzucenia socjalizmu, rozpoczął się' od chwili, kiedy zaczęły 
one rezygnowad z rewolucyjnych zasad budownictwa partii klasy robotniczej. 
Rewolucyjne zasady budownictwa partii klasy robotniczej były wysunięte już 
wcześniej przez marksizm- -leninizm. Twórcy marksizmu, wychodząc z tego, że 
dla osiągnięcia zwycięstwa w walce rewolucyjnej klasy robotniczej powinna 
istnied jej awangarda, organizowali Związek Komunistów jako polityczną 
organizację klasy robotniczej, stworzyli Pierwszą Międzynarodówkę i pod kiero-
wnictwem partii prowadzili aktywną działalnośd w celu rozwoju 
międzynarodowego ruchu komunistycznego. W tym czasie twórcy marksizmu 
wyznaczyli niektóre zasady budownictwa partii. Broniąc marksistowskich zasad 
budownictwa partyjnego, Lenin rozwinął tę teorię zgodnie z nową sytuacją 
historyczną, w której kapitalizm przeszedł w fazę imperializmu i dojrzała 
rewolucja proletariacka. Lenin określając klasę robotniczą i chłopów ma-



łorolnych napędowymi siłami rewolucji, stworzył partię rewolucyjną na nowej, 
klasowej podstawie. Pod przywództwem partii leninowskiej w Rosji zwyciężyła 
socjalistyczna Rewolucja Październikowa, dzięki czemu marksistowsko-
leninowskie zasady budownictwa partyjnego stały się powszechnie uznanymi dla 
komunistycznych i robotniczych partii. 

Nowa epoka, epoka samodzielności, w której masy ludowe w sposób 
samodzielny i twórczy rozstrzygają swój los, wymagała również nowego rozwoju 
teorii budownictwa partyjnego. Marksistowsko-leninowska teoria budownictwa 
partyjnego była teorią, głównie tych czasów, kiedy partia klasy robotniczej 
prowadziła walkę o zdobycie władzy. Nie był w niej konkretnie wyjaśniony 
problem  - jak należy prowadzid budownictwo i działalnośd partii klasy 
robotniczej, która przejęła władzę w swoje ręce. Po przejęciu przez partię władzy 
i ustanowienia ustroju socjalistycznego w obszarze budownictwa i działalności 
partii jako przewodniej organizacji politycznej w społeczeostwie, wysunięto 
liczne teoretyczne i praktyczne problemy, które powinno na nowo rozwiązad. I 
chociaż wiele partii głosiło, że kierują się marksizmem-leninizmem w swojej 
działalności, to w praktyce odnosiły się do niego w sposób dogmatyczny, i z tego 
powodu nie potrafiły rozwinąd teorii budownictwa partyjnego zgodnie z fak-
tycznymi potrzebami budownictwa socjalistycznego. W rezultacie partia nie 
mogła prawidłowo rozwiązad nowych problemów budownictwa partyjnego i 
partyjnej działalności, w tym również i problemów ideowo-organizacyjnego 
wzmocnienia szeregów partyjnych i utrwalenia jej podstawy w masach zgodnie 
ze swoją rządzącą pozycją. Motywowani ujawnieniem ograniczenia marksi-
stowsko-leninowskiej teorii budownictwa partii współcześni rewizjoniści zaczęli 
prowadzid partię klasy robotniczej do jej przeistoczenia. Pod pretekstem 
rozwoju tej teorii zgodnie z zmieniającymi się okolicznościami i warunkami 
wyjaławiali jej istotę rewolucyjną, systematycznie osłabiali partię i paraliżowali 
jej funkcje kierownicze. 

Społeczeostwo socjalistyczne potrzebuje stałego wzmocnienia partii klasy 
robotniczej i podnoszenia jej kierowniczej roli. Bez prawidłowego przywództwa 
politycznego ze strony partii, społeczeostwo socjalistyczne, stworzone na 
kolektywizmie, nie może bronid swego istnienia i pomyślnie przeprowadzad 
przez nikogo nie utorowaną drogą budownictwa socjalizmu i komunizmu. W 
miarę długoletniego trwania stabilnego życia w społeczeostwie socjalistycznym 
w niemałej grupie ludzi, a przede wszystkim wśród przedstawicieli nowego 
pokolenia, nie narażonych na eksploatację i ucisk oraz nie- przeżywających 
nędzy, może stopniowo zniknąd rewolucyjnośd i dad o sobie znad beztroska i 



niemrawośd. Wszystko to dyktuje koniecznośd wzmocnienia partii, podniesienia 
jej kierowniczej roli i jeszcze bardziej aktywnego prowadzenia wychowania 
rewolucyjnego członków partii, całego narodu. Jednak wiele partii rządzących 
paostw socjalistycznych, licząc, że po ustanowieniu ustroju socjalistycznego 
wszystkie kwestie będą szybko rozwiązane, jeśli tylko będą zajmowad się jak 
należy budownictwem gospodarczym, lekceważyli kwestie wzmocnienia partii i 
wychowania w rewolucyjnym duchu członków partii, całego narodu. 
Rzeczywiście, po ustanowieniu ustroju socjalistycznego przed rządzącymi 
partiami paostw socjalistycznych staje ważne zadanie budownictwa 
ekonomicznego, ale jeśli oddają one priorytet rozwiązaniu tego zadania i nie 
poświęcają odpowiedniej uwagi kwestii wzmocnienia partii i wychowania w 
duchu rewolucyjnym członków partii, całego narodu, to nie mogą z sukcesem 
prowadzid także budownictwa gospodarczego i mogą również utracid zdobycze 
socjalizmu. 

To, że rządzące partie paostw socjalistycznych i ustrój socjalistyczny upadały 
jedne za drugimi nie w jednym czy drugim, a w wielu krajach, związane było z 
tym, że nie utrwaliły one zasad Juche w budownictwie partyjnym i partyjnej 
działalności. 

Ustanowienie zasad Juche - to podstawowe wymogi budownictwa partii 
rewolucyjnej i jej działalności. Rewolucyjna partia klasy robotniczej reprezentuje 
sobą samodzielną organizację polityczną, powołaną do walki z wszelkimi 
formami panowania i niewoli, o urzeczywistnienie samodzielności pracujących 
mas ludowych. Znaczy to, że powinna ona posługiwad się swoim rozumem i 
rozwiązywad własnymi siłami wszelkie problemy, pojawiające się w 
budownictwie partyjnym i partyjnej działalności. Oczywiście w początkowym 
okresie międzynarodowego ruchu komunistycznego, te paostwa, w których nie 
było przygotowane jądro komunistyczne, potrzebowały w urzeczywistnieniu 
dzieła budownictwa partyjnego przywództwa i pomocy centrum 
międzynarodowego. 

W miarę rozwoju historii i posunięcia do przodu rewolucji w wielu krajach 
świata powstały jądra komunistyczne i siły rewolucyjne, a partia każdego 
paostwa zaczęła samodzielnie prowadzid rewolucję zgodnie z jej konkretnymi 
warunkami. W tych historycznych warunkach taka praktyka, kiedy jedno 
centrum międzynarodowe w jeden sposób kierowało działalnością wielu paostw 
świata i ich ruchem rewolucyjnym, przestała odpowiadad istniejącej 
rzeczywistości i, w następstwie, Komintern zakooczył swoje istnienie. 



Jednak po rozwiązaniu Kominternu w stosunkach pomiędzy partiami 
komunistycznymi i robotniczymi w dalszym ciągu doszły do głosu recydywy 
starego porządku, co znalazło swoje odbicie w mechanicznym stosowaniu linii i 
polityki partii dużego paostwa, które jako pierwsze utorowało drogę ku 
socjalizmowi. Oczywiście, można przejmowad pożyteczne doświadczenie innych, 
ale i w tym przypadku trzeba je stosowad w sposób twórczy, zgodnie z 
rzeczywistymi warunkami swego kraju. Każde paostwo ma swoje konkretne, 
realne warunki i dlatego nie można prowadzid budownictwa socjalizmu według 
tej samej drogi, dogmatycznie wprowadzając doświadczenia innego paostwa. 
Nie zważając na to, wiele partii nie potrafiło wyrzec się wcześniejszego nawyku 
mechanicznego przejmowania linii i polityki partii innego paostwa. W wypadku, 
kiedy inni, porzuciwszy zasady socjalizmu, poszli kursem rewizjonizmu, 
bezmyślnie przejmowali to zło i, koniec kooców, doszło także do tego, że przyjęli 
linię kontrrewolucyjną, narzuconą im przez renegatów socjalizmu. To znaczy, że 
w Związku Radzieckim i w szeregu paostw socjalistycznych Europy Wschodniej 
powstała taka sytuacja, że jedno za drugim uległy upadkowi partie rządzące i 
prawie jednocześnie rozpadł się ustrój socjalistyczny. Gdyby partie rządzące, 
budujące socjalizm, z odpowiedzialnym, gospodarskim podejściem do kwestii 
rewolucji w swoich krajach, rozwiązałyby wszystkie problemy budownictwa i 
działalności partii, wychodząc z własnych pozycji, zgodnie z potrzebami swoich 
narodów i realnymi warunkami swoich paostw, to nie zaszedłby w wielu 
paostwach socjalistycznych niepowstrzymany proces rozpadu partii rządzących 
socjalizmu i ustroju socjalistycznego. 

Te partie, które swoją ciężką walką rewolucyjną przejęły władzę i przez 
dziesiątki lat budowały socjalizm - upadły. Upadł ustrój socjalistyczny. Proces ten 
daje poważną nauczkę. 

Lekcja historii wynikająca z faktu rozpadu w wielu krajach socjalistycznych 
partii rządzących oraz ustroju socjalistycznego uczy nas: aby dokooczyd dzieło 
socjalizmu należy starannie chronid czystośd socjalistycznych idei. 

Historyczne doświadczenie pokazuje, że zniekształcenie idei doprowadzi do 
zwyrodnienia partii klasy robotniczej i ustroju socjalistycznego, do przerwania 
ich istnienia. Pojawienie się zdrajców w szeregach partii, jej rozkład ideowo-
organizacyjny, zmiana w nastrojach ludzi - wszystko to miało swoje źródło w 
zwyrodnieniu ideologii. Zwyrodnienie ideologii osłabia nawet najpotężniejszy 
potencjał ekonomiczny oraz militarny, doprowadza zwykle nawet do rozpadu 
ustroju socjalistycznego, którego proces rozwoju trwał dziesiątki lat. 



Najniebezpieczniejszymi nurtami ideologicznymi trawiącymi socjalizm są 
rewizjonizm, dogmatyzm i służalczośd wobec wielkiego kraju. 

Ideom socjalistycznym bezpośrednio przeciwstawia się ideologia 
burżuazyjna, lecz nie jest ona w stanie pokonad przyciągającej siły idei 
socjalizmu. Idee burżuazyjne będące odzwierciedleniem klasowej chciwości 
wyzyskiwaczy nie są w stanie ukryd charakterystycznej dla nich reakcyjnej istoty, 
niezależnie od tego, jakich frazesów maskujących by użyto. I oczywiście, że masy 
pracujące przyjmują idee socjalistyczne, które zawierają ich dążenia do 
samodzielności, a nie burżuazyjne, które odzwierciedlają potrzeby klas 
wyzyskiwaczy, depczących samodzielnośd klasy pracującej. Dlatego też 
imperialiści i kapitaliści jako swój ideologiczny instrument wykorzystali 
rewizjonizm przekształcający do ich gustu idee socjalizmu. Tak jak wcześniej, tak 
i teraz rewizjonizm stanowi główne niebezpieczeostwo w dokonaniu dzieła 
socjalizmu. Jako odbicie ideologii burżuazyjnej wewnątrz ruchu komuni-
stycznego zablokował w krajach kapitalizmu drogę rewolucyjnego przejścia do 
socjalizmu, a w krajach socjalizmu tworzył drogę do restauracji kapitalizmu jako 
broni ideologicznej w rękach imperialistów, służącej ich strategii „pokojowych 
przemian”. Jakimi by środkami nie maskował się współczesny rewizjonizm, 
powinniśmy jasno zrozumied jego reakcyjną istotę i zdecydowanie odrzucid go. 

Niebezpiecznymi elementami ideologicznymi w wypełnieniu dzieła 
socjalizmu są również dogmatyzm i służalczośd. Nie pozwalają one ideom 
socjalistycznym na pełne zaprezentowanie swojej życiowej siły. Ci, którzy 
ugrzęźli w błocie dogmatyzmu i służalczości, działają nie w zgodzie ze swoimi 
przekonaniami, lecz taoczą tak jak im inni zagrają. Gdy inni podążają drogą 
rewizjonizmu, oni akceptują rewizjonizm i wreszcie omamieni iluzjami wobec 
rozwiniętych krajów kapitalizmu nawet nie sprzeciwiają się wdrażaniu 
wszelakich kapitalistycznych metod. Powinniśmy sprzeciwiad się najmniejszym 
przejawom dogmatyzmu i służalczości, zawsze rozwiązywad wszystkie problemy 
z punktu widzenia własnych przekonao, zgodnie z wymaganiami naszego narodu 
i rzeczywistymi warunkami naszego kraju. 

Lekcja historii wynikająca z faktu upadku w wielu krajach socjalistycznych 
partii rządzących i ustroju socjalistycznego uczy również, że aby doprowadzid 
dzieło socjalizmu do zwycięskiego kooca, należy prawidłowo rozwiązad kwestię 
dziedziczenia przywództwa. 

W żadnym przypadku nie wolno uważad, że odpowiedzialnośd za upadek 
partii rządzących budujących socjalizm spada na szeregowe masy partyjne. W 



każdym kraju szeregowi członkowie partii wiernie popierający dzieło partii klasy 
robotniczej, z bólem serca reagowali na rozpad partii. Problem tkwi w 
nieprawidłowym rozwiązaniu kwestii dotyczącej dziedziczenia rewolucyjnego 
przywództwa. 

Los dzieła socjalizmu, który został powołany do utorowania swej drogi w 
zaciętej walce z wrogami klasowymi, zależy od tego, jak będzie zapewnione 
przywództwo tego dzieła. Walka o socjalizm rozwijała się historycznie przez 
wiele lat w wielu paostwach świata, ale jego przywództwo nie zawsze było 
prawidłowo zapewnione. Kierowanie dziełem socjalizmu może stad się bez 
zarzutu tylko wtedy, kiedy jego centrum wysunie wybitnych przywódców. Dla 
narodu nie ma większego szczęścia, niż żyd i walczyd pod przywództwem takiego 
wodza, który swoim światłym umysłem, wybitnymi umiejętnościami 
przywództwa, wdzięcznymi, moralnymi cechami i nieśmiertelnymi zasługami, 
zyskał absolutne zaufanie mas ludowych. Zrozumiałym jest, że nie oznacza to, że 
nie może dokonad dzieła socjalizmu ten naród, któremu nie udało się mied 
wielkiego przywódcy - wodza. Najbardziej cenną cechą przywódcy, kierującego 
dziełem socjalizmu, jest oddanie sprawie socjalizmu i narodowi. I swój zasób 
umysłu, i umiejętnośd przywództwa, i moralnośd przywódca czerpie w gąszczu 
mas ludowych. Naród jest nauczycielem, w oderwaniu od niego nie może byd 
wybitnego przywódcy On zawsze znajduje swoje miejsce wśród mas ludowych, 
wsłuchuje się w ich głosy i rozwiązuje wszelkie problemy opierając się na ich sile 
- to właśnie oznacza zapewnienie prawidłowego przywództwa. I właśnie z takimi 
ludowymi cechami przywódca staje się prawdziwym przywódcą narodowym. Nie 
liczyd się z wolą narodu, nie wierzyd w jego siły - taka jest natura zdrajców. 
Zajmując tron władzy, tacy zdrajcy doprowadzają narody do nieprzeliczonych 
klęsk. Największe nieszczęście dla narodu - znaleźd się pod władzą 
przypadkowego „przywódcy”. 

W społeczeostwie socjalistycznym dla prawidłowego rozwiązania kwestii 
dziedziczenia przywództwa, partia powinna byd potężna. Ogólnie mówiąc, 
moralnośd i charakter przywódcy ruchu komunistycznego kształtuje się w szkole 
hartu i doskonalenia na drodze zaciętej walki klasowej. Jednak w społeczeostwie 
socjalistycznym swoje cechy i moralnośd przywódca nowego pokolenia zdobywa 
przechodząc szkołę hartu i doskonalenia głównie w życiu partyjnym i w praktyce 
budownictwa socjalistycznego. W społeczeostwie socjalistycznym wysunięcie 
dobrego przywódcy zahartowanego i doświadczonego przez życie partyjne i 
praktykę rewolucyjną, można osiągnąd jedynie w warunkach wzmocnienia partii. 
Historyczne doświadczenie pokazuje, że jeśli dalekowzrocznie zająd się 



rozwiązaniem kwestii dziedziczenia przywództwa na bazie ideowo-
organizacyjnego wzmocnienia partii i przestrzegając zasad partyjnych, to można 
wysunąd w pełni oddanego sprawie socjalizmu i narodowi, zdolne go, lepszego 
przywódcę i pomyślnie kontynuowad dzieło socjalizmu. 

Klęska partii rządzących i upadek ustroju socjalistycznego w wielu krajach 
socjalizmu jest ogromną stratą dla dzieła samodzielności mas ludowych. Ale jeśli 
wyciągnąd lekcję z niepowodzenia, samodzielnie i twórczo kontynuowad 
rewolucyjną drogę budownictwa partyjnego, to będzie możliwe stworzenie 
bardziej rewolucyjnej i bojowej partii, nieprzerwanie prowadzid naprzód dzieło 
socjalizmu pod przywództwem partii. 

 

2. PODSTAWOWE ZASADY BUDOWY PARTII REWOLUCYJNEJ, 
TWORZONEJ NA BAZIE IDEI JUCHE 

 

Gorzka lekcja klęski w wielu krajach partii rządzących socjalizmu i upadku 
ustroju socjalistycznego wymaga od nas bardziej dogłębnego zrozumienia 
prawidłowości niezależnej linii w budownictwie partii, wysuniętej przez naszą 
partię, i prowadzenie bardziej aktywnej walki o wprowadzenie jej w życie. 

Nasza partia, niezmiennie wychodząc z własnych pozycji, po naszemu 
rozwiązała wszystkie problemy, pojawiające się w budownictwie partii i jej 
działalności. Jeśliby w przeszłości podążyła po obcych śladach w budownictwie 
partii i jej działalności, to i ona nie uniknęłaby niepowodzenia. Co tyczy się drogi, 
którą przebyła nasza partia, to w pewnej chwili i ona znalazła się pod naciskiem 
zewnętrznych sił, występowały intrygi frakcjonistów i służalców, próbujących iśd 
po obcych śladach. Jednak nasza partia ani na krok nie odstąpiła od swojej 
samodzielnej linii. Prowadziła własne budownictwo partyjne i działalnośd, dzięki 
czemu i w obecnej, złożonej sytuacji nasza partia jak oddział bojowy, 
zjednoczony jedną myślą i duchem, z przekonaniem kieruje rewolucją i 
budownictwem socjalizmu. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen na bazie idei Juche stworzył i kierował 
naszą rewolucyjną partią. W tym czasie rozpracował i wszechstronnie 
systematyzował samodzielną teorię budownictwa partyjnego, dokonał nie-
śmiertelnych czynów i zgromadził bezcenne doświadczenie w dziedzinie 



budownictwa partii. Stanowi to niezastąpiony kapitał i trwałą rękojmię, 
pozwalające nieprzerwanie wzmacniad i rozwijad naszą partię w partię rewo-
lucyjną, bazującą na ideach Juche. 

Idee Juche są jedynymi przywódczymi ideami naszej partii. 

Przywódcze idee partii są jej podstawowym ideałem, pokazują cel walki 
partii oraz zasady i metody jej urzeczywistnienia. Przywódcze idee partii 
określają jej charakter i podstawowy kierunek budownictwa partyjnego i jej 
działalności. Ponieważ partia stanowi organizację polityczną ludzi o tych samych 
poglądach, to stworzenie naukowo uzasadnionych i rewolucyjnych idei 
przywódczych jest ważną kwestią, która powinna byd rozwiązana w pierwszym 
rzędzie w budownictwie partyjnym. Tylko będąc uzbrojoną w te idee, partia 
może przekonad członków partii, cały naród, do słuszności dzieła partii i zasz-
czepid w nim wiarę w jego zwycięstwo, osiągnąd jednośd idei i woli partyjnych i 
rewolucyjnych szeregów i ich zwartośd oraz, kierując się odpowiednią strategią i 
taktyką, zwycięsko kierowad rewolucją i budownictwem nowego społeczeostwa. 

Idee przewodnie partii rewolucyjnych klasy robotniczej odzwierciedlają 
dążenia do samodzielności i interesy mas ludowych, podmiotu rewolucji. Pod 
tym względem są wspólne, lecz nie mogą również nie posiadad swojej specyfiki, 
gdy konkretne rzeczywistości krajów różnią się od siebie. W przeszłości 
podkreślano tylko to, że partie wszystkich krajów powinny posiadad jedną 
wspólną ideologię. Ignorowano to, że partia każdego kraju ze swoimi ideami 
przewodnimi powinna samodzielnie prowadzid swoją działalnośd i twórczo 
rozwijad te idee. Taka okolicznośd była przeszkodą w budowaniu partii i 
prowadzeniu rewolucji w warunkach realnej rzeczywistości każdego kraju i na 
zasadach samodzielności. Należy opracowad prawidłowe idee przewodnie i 
rozwijad je stojąc na niezależnych i twórczych pozycjach. Tylko wtedy można, 
kierując się tymi ideami, budowad partię na zasadach samodzielności i pewnie 
prowadzid rewolucję oraz budowę nowego społeczeostwa. 

Pod pretekstem tego, że partia powinna opracowad swoją przewodnią 
ideologię zgodnie z rozwijającą się rzeczywistością i konkretnymi warunkami 
samej partii, nie wolno jej rezygnowad z rewolucyjnych zasad, których należy 
stale przestrzegad podczas budowania partii i w jej życiu. W trakcie rozwoju 
dzieła socjalizmu zmieniają się warunki, w jakich działa partia i jej zadania. I 
dlatego należy twórczo rozwiązywad problemy teoretyczne i praktyczne, 
pojawiające się w trakcie budowania i działalności partii. Nie zmienia się jednak 
klasowy charakter i historyczna misja partii oraz, konsekwentnie, powinno się 



chronid rewolucyjne zasady. Rezygnacja z tych zasad pod pretekstem zmiany 
sytuacji i warunków nie powinna byd traktowana inaczej, jak zniszczenie partii 
rewolucyjnej i zdrada rewolucyjnej sprawy mas ludowych. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen, kiedy stworzył idee Juche, pomyślnie 
rozwiązał kwestię przewodniej ideologii partii zgodnie z żądaniami naszych 
czasów i rzeczywistością naszego kraju. Słusznośd i siła życiowa idei re-
wolucyjnych określane są tym, na ile dokładnie odzwierciedlają interesy mas 
ludowych i dążenia do samodzielności i na ile naukowo wskazują drogę do ich 
realizacji. Idee Juche najdokładniej odzwierciedlają podstawowe żądania 
pracujących mas ludowych, a przede wszystkim całej klasy robotniczej, wskazują 
najbardziej naukową drogę do ich realizacji. Podstawowe żądania klasy 
robotniczej, wszystkich pracujących to: zlikwidowanie ucisku i wyzysku 
człowieka przez człowieka, umożliwienie masom ludowym, jako gospodarzom 
paostwa i społeczeostwa całkowicie samodzielnego i twórczego życia. Idee Juche 
dokładnie odzwierciedlają dążenia mas ludowych do samodzielności i 
wielostronnie oświetlają drogę do jej osiągnięcia, dzięki czemu są one 
najdojrzalszymi ideami rewolucyjnymi klasy robotniczej, reprezentującymi nową 
epokę, w której masy ludowe jako władcy swojego losu pojawiły się na arenie 
historii. Kierowanie się ideami Juche w budowaniu i działalności partii prowadzi 
do nieustannego umacniania i rozwoju partii, zapewnia pomyślne prowadzenie 
rewolucji i budowanie nowego społeczeostwa oto prawda, potwierdzona przez 
praktykę naszej rewolucji. 

Przekształcenie partii w masową partię ludu pracującego jest podstawowym 
kierunkiem w budownictwie naszej partii. 

Wcześniej partię uważano za klasową organizację polityczną reprezentującą 
i broniącą interesów określonej klasy, bronią walki klasowej. Partia to 
awangarda klasy, która walczy o realizację żądao i dążeo określonej klasy. Jeśli 
jednak buduje ją w partię służącą tylko interesom określonej klasy, nie może ona 
z godnością wypełniad swojej roli jako partii rewolucyjnej, nie może cieszyd się 
poparciem szerokich mas ludowych. Warunki historyczne naszych czasów, kiedy 
szerokie masy ludowe występują jako panowie swojego losu, wymagają 
przekształcenia partii klasy robotniczej w partię masową, która reprezentuje 
interesy całego narodu i jednoczy w swoich szeregach przodujących 
przedstawicieli wszystkich klas pracujących, warstw społeczeostwa. W 
społeczeostwie socjalistycznym, w którym wszelkie warstwy ludności stały się 
socjalistycznymi pracującymi, a skład społeczno-klasowy staje się coraz bardziej 



jednolitym, wzrasta koniecznośd przekształcenia partii klasy robotniczej w 
masową. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen po naukowej analizie potrzeb naszych 
czasów i konkretnych, realnych warunków naszej rewolucji, wysunął teorię 
budownictwa partii masowej i tym samym odkrył nową przestrzeo dla 
budownictwa partii rewolucyjnej. Jego teoria budownictwa partii masowej 
wychodzi z rewolucyjnych zasad Juche, zgodnie z którymi masy ludowe są 
gospodarzami rewolucji i budownictwa nowego społeczeostwa, a ich siła 
napędowa powstaje w nich samych. Dzieło socjalizmu - to dzieło dla dobra mas 
ludowych, jest urzeczywistniane przez nie same. Obecnie, kiedy ku socjalizmowi 
kierują się szerokie masy ludowe, i kiedy niezwykle rozszerzyły się podstawy 
społeczno-klasowe dla socjalizmu, partia walcząca o dzieło socjalizmu, 
naturalnie powinna byd masową, która reprezentowałaby interesy wszystkich 
mas ludowych i zapuściłaby swoje korzenie w gąszczu szerokich mas 
pracujących. 

Powołując się na przekształcenie partii w masową, nie wolno osłabiad ani 
zmieniad rewolucyjnego, proletariackiego charakteru partii. Klasowy charakter 
partii ustala się poprzez jej rewolucyjną ideę i cel walki. Rewolucyjnośd partii 
wyraża się w wierności ideom rewolucji klasy robotniczej i dziełu socjalizmu. 
Dzieło klasy robotniczej jest zbieżne z interesami całego narodu; klasa 
robotnicza może pomyślnie dokonad dzieła socjalizmu w tym wypadku, kiedy 
skupia wokół siebie szerokie masy ludowe. Więc prawidłowymi wymogami 
budownictwa partii rewolucyjnej jest przekształcenie partii w masową, która 
broni interesów całego narodu i ma w swoim składzie nie tylko klasę robotniczą, 
ale i chłopów i inteligencję pracującą. Doświadczenie pokazuje: jeśli partia nie 
stanie się partią masową ludu pracującego, to w okresie próby rewolucji może 
ona znaleźd się w sytuacji niewielkiej, politycznej grupy komunistów. Ale 
przekształcając partię w masową, która zdecydowanie broni interesów i dążeo 
mas ludowych do samodzielności i wnika swoimi korzeniami w gąszcz szerokich 
pracujących mas ludowych, można zapewnid trwałe, oparte na krwi więzi między 
partią i masami, skutecznie urzeczywistnid dzieło socjalizmu w oparciu o 
niewyczerpane siły mas ludowych, skupionych wokół partii. 

Towarzysz Kim Ir Sen, kierując się linią na budownictwo partii masowej, 
stworzył naszą partię rewolucyjną, broniącą interesów mas ludowych i 
jednoczącą w swoich szeregach przodujących przedstawicieli robotników, 
chłopów i inteligencji pracującej, i tym samym pokazał jaskrawy przykład 



budownictwa partii masowej. Zaproponował, aby na godle partii przedstawid 
sierp i młot symbolizujące klasę robotniczą i chłopów oraz pędzel - symbol 
inteligencji pracującej, w zgodzie z cechami naszej partii jako masowej, kierował 
partią tak, żeby ona, kształtując całośd z masami, wiernie służyła wszystkim 
masom ludowym dla zabezpieczania im samodzielnego i twórczego życia. Nasza 
partia wzmocniła się, rozwinęła i została niepokonaną partią rewolucyjną, 
cieszącą się absolutnym poparciem i pełnym zaufaniem mas ludowych; partia i 
masy zjednoczyły się w jeden społeczno-polityczny organizm, w którym 
związane są wspólnym losem i tworzą silny podmiot rewolucji. Wszystko to jest 
wspaniałym owocem linii budownictwa partii masowej, wysuniętej przez 
Wielkiego Wodza i pewnie gwarantuje wszystkie nasze zwycięstwa. 

Wewnątrz partii konsekwentnie zabezpieczad pierwszeostwo jedynych idei i 
jedynego przywództwa - oto podstawowa zasada budownictwa naszej partii. 

Trwałośd i żywotnośd partii rewolucyjnej jest gwarantowana tym 
pierwszeostwem. Pozwala to zabezpieczyd jednośd idei i woli całej partii, wiernie 
urzeczywistniad przywództwo partii w rewolucji i budownictwie nowego 
społeczeostwa. 

Pierwszeostwo jedynych idei i jedynego przywództwa w partii zabezpiecza 
na najwyższym poziomie tylko w warunkach urzeczywistniania przywództwa 
wybitnego wodza. Wódz, posiadający nieprzeciętny umysł, wybitne 
doświadczenie przywództwa i szlachetną moralnośd, odpowiednio odzwierciedla 
dążenie mas ludowych do samodzielności i ich interesy, rozpracowując linię i 
politykę oraz odpowiednio nakierowuje twórczą działalnośd mas ludowych. Nie 
można nazwad rewolucyjną takiej partii, która nie podtrzymuje idei i 
przywództwa wodza i nie kontynuuje jego dzieła. 

Pierwszeostwo jedynych idei i jedynego przywództwa w partii jest 
zabezpieczone przez zdyscyplinowanie bazujące na centralizmie. Ta jednośd jest 
zapewniona tylko w przypadku, kiedy są ustalane zcentralizowany system i 
kolejnośd działao, w których wszystkie organizacje partyjne i członkowie partii 
bezwarunkowo przekształcają w życie linię i politykę partii i wszyscy członkowie 
partii działają jako jednośd, według dyrektyw Centrum partii. 

Zabezpieczenie pierwszeostwa jedynych idei i jedynego przywództwa 
wewnątrz partii - to nie zaprzecza demokracji, odwrotnie, stanowi niezawodną 
gwarancję urzeczywistnienia autentycznej demokracji. Kiedy w partii nie jest 
zabezpieczone owo pierwszeostwo i dopuszcza się do demokracji bez zasad, to 



wśród kadr kierowniczych, które nie przeszły szkoły zahartowania partyjnego, 
mogą pojawid się biurokratyzm i samowola, co spowoduje zdławienie 
demokracji, mogą zostad podważone jednośd i zwartośd partii, dojdzie do 
rozłamu w jej szeregach poprzez intrygi niegodnych zaufania elementów, które 
skryły się wewnątrz partii. W minionych latach w niektórych partiach doszło do 
niezdyscyplinowania i nieporządku oraz pojawiły się frakcje, i te partie podzieliły 
się na części i, na koniec, nie mogły obronid swojego istnienia. Związane to było 
przeważnie z tym, że oni, walcząc tylko o demokrację, nie zabezpieczali 
pierwszeostwa jedynych idei i jedynego przywództwa w partii. Tylko wtedy, 
kiedy w partii odpowiednio łączy się je z demokracją, będzie osiągnięta 
autentyczna zwartośd członków partii, w odpowiedni sposób będzie realizowana 
jednośd myśli przywódców i podwładnych, pomyślnie zostanie wprowadzona w 
życie linia i polityka partii. Nasza partia, wysunąwszy kwestię zabezpieczenia 
pierwszeostwa jedynych idei 

0 jedynego przywództwa wewnątrz partii jako podstawową zasadę 
budownictwa partyjnego, twardo ustanowiła w całej partii jeden ideowy system, 
jeden system przywództwa i tym samym potrafiła wzmocnid się i przekształcid w 
niepokonany oddział bojowy, którego członkowie myślą i działają jako jednośd, 
pod przywództwem wodza. Doświadczenie naszego budownictwa partyjnego 
pokazuje, że tylko wtedy, kiedy urzeczywistnia się demokracja na zasadzie 
odpowiedniego zabezpieczenia pierwszeostwa jedynych idei i jedynego 
przywództwa wewnątrz partii, cała partia, zwarta jak monolit wokół jedynej my-
śli i woli, potrafi energicznie posuwad naprzód rewolucję i budownictwo 
socjalizmu. 

Wzmocnienie jedności i zwartości partii - to centralne zadanie, stojące w 
dziele budownictwa naszej partii. 

Jednośd i zwartośd partii - żywotni, ważny czynnik dla istnienia partii i źródło 
jej siły. Przy naruszeniu jedności i zwartości partii, nie może ona utrzymad 
swojego istnienia. Jednośd i zwartośd partii - to przesłanka ideowo- politycznej 
jedności całego społeczeostwa. Niech szerokie masy ludowe walczą, skupiwszy 
się ściśle w gromadę wokół partii i wodza - w tym właśnie główna siła napędowa 
przyspieszonego rozwoju społeczeostwa socjalistycznego, w tym właśnie 
wyznacznik jego niezniszczalnej mocy. Ideowo-polityczna jednośd całego 
społeczeostwa nie jest do pomyślenia w oderwaniu od jedności i zwartości 
partii. Partia - przewodnia siła, łącząca masy ludowe z wodzem w relacji ideowo-
organizacyjnej. Żeby ściśle złączyd masy ludowe wokół wodza i osiągnąd ideowo-



polityczną jednośd całego społeczeostwa, trzeba osiągnąd przede wszystkim 
jednośd i zwartośd jego przewodniej siły - szeregów partyjnych. 

Najbardziej trwała jednośd i monolityczna zwartośd partii urzeczywistnia się, 
kiedy cała partia ściśle łączy się wokół wodza w relacji ideowo-moralnej, w 
aspektach woli i poczucia długu. Zjednoczenie, wykształcone poprzez wspólne 
poczucie obowiązku, albo oparte na czystym praktycyzmie, nie może długo się 
utrzymad, nie może znieśd surowych doświadczeo rewolucji. Tylko jedno-
myślnośd i ścisłe skupienie szeregów wokół wodza, opierające się na jedności 
idei i woli i na rewolucyjnym poczuciu długu, mogą stad się jednością i 
zwartością, zdolnymi przezwyciężyd wszelkich trudności i doświadczenia. 

Należy nieprzerwanie i gruntownie przeprowadzad prace nad 
wzmocnieniem jedności i zwartości partii. Jeśli, zadowalając się osiągniętymi 
jednością i zwartością partii, nie kontynuujemy walki o ich wzmocnienie, to taka 
jednośd i zwartośd mogą stopniowo słabnąd i w koocu zostad naruszone. 
Szczególnie ważne jest prawidłowe prowadzenie walki w obronie jedności i 
zwartości partii, kiedy zachodzi zmiana pokoleo w rewolucji, i kiedy w paostwie, 
i za jego granicami, kształtuje się złożona sytuacja. Historyczne doświadczenie 
pokazuje, że podczas zmiany pokoleo w rewolucji i komplikowania się sytuacji 
wewnątrz i poza krajem, podnoszą głowy ludzie żądni panowania, renegaci i 
knują intrygi w próbach rozsadzenia jedności i zwartości partii. 

Walka w obronie jedności i zwartości partii jest, na koniec kooców, walką 
przeciw cudzym dla nas ideologicznym wpływom wszelkich odcieni, 
prowadzących do rozsadzenia jej jedności i zwartości. Najbardziej niebezpiecz-
nym wrogiem, naruszającym jednośd i zwartośd partii, są frakcyjnośd i inne 
kontrrewolucyjne, ideologiczne wpływy. Jeśli wewnątrz partii dopuszcza się do 
rozpasania kontrrewolucyjnych, ideologicznych wpływów, to na ich gruncie 
powstają ugrupowania antypartyjne i partia rozpada się. Dla obrony jedności i 
zwartości partii trzeba wystrzegad się także dziedzicznego obsadzania urzędów, 
układów rodzinnych i temu podobnych negatywnych ideologii. Dziedziczne 
obsadzanie urzędów i układy rodzinne - to nasiona frakcjonizmu. Jeśli pozwoli im 
się pobłażad, to one rosną i stopniowo przekształcają się we frakcjonizm, co 
może doprowadzid do naruszenia jedności i zwartości partii. Musimy 
zapamiętad, że obce dla nas ideologiczne elementy, wyżerające jednośd i 
zwartośd partii, mogą też rodzid się na gruncie przeżytków starych idei, mogą też 
wnikad do nas z zewnątrz. Trzeba na to zwracad stałą i poważną uwagę. 



Historyczne doświadczenie pokazuje: jeśli myśled, że w społeczeostwie 
socjalistycznym nigdy nie zostaną naruszane jednośd i zwartośd partii, i nie 
poświęci się odpowiedniej uwagi pracy nad ich wzmocnieniem, to może powstad 
także taka poważna sytuacja, że wewnątrz partii pojawiają się siły sekciarskie, i, 
przystępując do zmowy z siłami kontrrewolucyjnymi spoza partii, rzucają jej wy-
zwanie. Trzeba nieprzerwanie pogłębiad pracę nad wzmocnieniem jedności i 
zwartości partii, niezmiennie uznając je za główne zadanie budownictwa 
partyjnego. Tylko wtedy można rozwijad i wzmacniad z pokolenia na pokolenie 
jednośd i zwartośd partii. 

Nasza partia już dawno osiągnęła monolityczną jednośd i zwartośd swoich 
szeregów. Ale, nie zadowalając się już osiągniętym, kontynuowała wytrwałą 
walkę o to, aby cała partia jednomyślnie, ściśle skupiała się wokół wodza. W 
efekcie, potrafiła ona urzeczywistnid taką nienaruszalną jednośd swoich 
szeregów, że ani trochę nie zachwieje się w obecnej, złożonej sytuacji. 

Podczas wzmacniania partii na podstawę wziąd idee - taki jest niezmienny 
kurs w budownictwie naszej partii. 

Ponieważ partia - to polityczna organizacja ludzi zjednoczonych wspólnotą 
idei, to powinna ona wzmacniad swoje szeregi, biorąc za podstawę idee. To 
znaczy, uzupełniad szeregi partyjne wiernymi sprawie socjalizmu, zwracając przy 
tym główną uwagę na to, na ile głęboko są oni przekonani do idei partii. Tylko 
wzmacniając szeregi partyjne ludźmi wiernymi sprawie socjalizmu, mających wy-
soki poziom przygotowania ideologicznego, można zabezpieczad trwałą ideowo-
moralną jednośd i wysoką rewolucyjnośd partii, podwyższad awangardową rolę 
członków partii w walce rewolucyjnej i budownictwie. Dlatego, wzmacniając 
szeregi partii, koniecznie trzeba zwracad główną uwagę na to, na ile wysoki jest 
poziom przygotowania ideowego każdego człowieka i na ile jest on wierny 
sprawie socjalizmu, a jego sytuację społeczno-klasową i pochodzenie wziąd tylko 
dla informacji. Zostało zlikwidowane wrogie klasy i wszyscy członkowie 
społeczeostwa stali się socjalistycznymi ludźmi pracy, ale to nie daje podstawy, 
aby naruszyd ukazaną wyżej zasadę: brad pod uwagę idee jako główne kryterium 
wzmacniania szeregów partii. Także w społeczeostwie socjalistycznym nie jest 
wykluczone zjawisko, kiedy niektórzy z ludzi, nieprzygotowanych pod względem 
polityczno-ideologicznym chcą wstąpid do partii kierowani osobistymi 
interesami i żądzą zaszczytów. Kto troszczy się przede wszystkim o swoje 
osobiste interesy i żądzę zaszczytów, ten niegodzien jest miana członka partii, i 



jeśli został przyjęty do partii, to może to doprowadzid do podważenia prestiżu i 
autorytetu partii, do jej osłabienia. 

Dlatego, żeby wzmocnid partię, biorąc za podstawę idee, bardzo ważnym 
jest, aby skompletowad szeregi kadr kierowniczych o tych, które są 
bezgranicznie wierne partii, wodzowi i rewolucji. Kadry kierownicze - szkielet 
partii, wychowawca mas, kierowniczy skład rewolucji. Trwałośd partii zależy 
przede wszystkim od jakościowego składu szeregów kadrowych. Kadrom 
kierowniczym, niewątpliwie, potrzebne są kwalifikacje, ale powinny one przede 
wszystkim odznaczad się postawą ideową. Oddanie partii, wodzowi i rewolucji - 
pierwszorzędna, podstawowa cecha kadr. Skompletowanie składu kadrowego, 
biorąc za główne kryterium oddanie partii, wodzowi i rewolucji - oto kardynalne 
zagadnienie, związane z losem partii. Główna przeszkoda w tej kwestii - 
naruszenie partyjnej zasady w pracy kadrowej: zebranie i rozmieszczenie kadr 
według kumoterstwa i osobistego oddania. Jeśli by naruszyd partyjne zasady w 
pracy kadrowej, to do szeregów kadrowych dostaną się nieprzygotowane, i 
zawsze niegodne zaufania elementy. 

W celu zabezpieczania czystości składu kadr nasza partia ustanowiła surowy 
porządek zatwierdzania przy nominacji i zwalnianiu kadr ze stanowisk, 
przeprowadziła nabór i rozmieszczenie kadr na podstawie zasady kolektywnej 
dyskusji i jednomyślności w komitecie partyjnym. W ten sposób stało się 
możliwe wybranie i rozmieszczenie tylko wiernych i zdolnych kadr, 
wypróbowanych w praktyce rewolucyjnej. Doświadczenie naszej partii pokazuje, 
że, tylko biorąc za podstawę ideologię przy kompletowaniu szeregów partyjnych 
i składu kadr kierowniczych, można wzmacniad partię w stosunkach ideowo-
organizacyjnych i na tej podstawie pomyślnie realizowad jej dzieło z pokolenia 
na pokolenie. 

Podstawowym zadaniem naszej partii jest zabezpieczenie niepodzielnego 
panowania jednej ideologii. 

Proces budownictwa socjalizmu i komunizmu jest procesem niepodzielnego 
panowania w całym społeczeostwie idei rewolucyjnych klasy robotniczej. Nasza 
partia, biorąc przeobrażenie całego społeczeostwa na bazie idei Juche jako 
generalne zadanie naszej rewolucji, prowadziła i prowadzi aktywną walkę o 
zdobycie ideologicznej i materialnej trwałości socjalizmu i komunizmu na drodze 
przekształcenia ideologii, techniki i kultury według potrzeb idei Juche. 



Głównym w zabezpieczeniu niepodzielnego panowania jednej ideologii jest 
uzbrojenie w nią wszystkich członków społeczeostwa. Gospodarzem 
społeczeostwa jest człowiek, jego wartośd i godnośd, wszystkie jego działania są 
określane ideologią. Więc, żeby przekształcid całe społeczeostwo na bazie jednej 
ideologii, trzeba przede wszystkim przekształcid idee człowieka. 

Człowiek jest nie tylko podmiotem, przekształcającym przyrodę i 
społeczeostwo, ale również podmiotem wychowywania na nowo samego siebie. 
Na przekształcenie idei człowieka wywiera wpływ także zmiana i rozwój obiek-
tywnych warunków społeczeostwa. Szczególnie wyraźnie wpływa na zmianę i 
rozwój idei człowieka zmiana i rozwój ustroju społecznego. Jednak ze zmianą 
obiektywnych warunków, idee człowieka nie zmieniają się same z siebie. 
Ideologia - świadomośd, odbijająca potrzeby i interesy człowieka, nabiera 
względnej trwałości i przy zmianie obiektywnych warunków i sytuacji, idee 
człowieka nie mogą byd przekształcone na nowo, jeśli nie zajmuje się on kwestią 
przebudowy swojej ideologii. Również w społeczeostwie socjalistycznym mogą 
odrodzid się stare idee, jeśli lekceważy się przebudowę ideową, myśląc, że wraz 
z ustanowieniem ustroju socjalistycznego do głowy człowieka same z siebie 
przychodzą idee socjalistyczne. Przebudowa idei człowieka jest trudniejsza, niż 
przeobrażenie stosunków społecznych i rozwój sił wytwórczych. Przeżytki starej 
ideologii są bardzo konserwatywne, odradzają się w każdej „szczelinie”. W 
szczególności, w warunkach zmagania się z imperializmem, przebudowa ideowa 
towarzyszy ostrej walce klasowej. Dlatego należy poświęcad dużą uwagę pracy 
związanej z przekształcaniem ideologicznym i niezmiennie stawiad ją na czele we 
wszystkich kwestiach. 

Po to, aby uzbroid wszystkich członków społeczeostwa w jedną ideologię, 
potrzebne są wspaniałe idee. W świadomości człowieka nie może byd próżni. 
Bez wspaniałych idei, zdolnych odepchnąd starą ideologię, nie można pomyślnie 
przeprowadzid przebudowy ideowej. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen stworzył idee Juche i prawie 70 lat stojąc 
na czele trudnej walki rewolucyjnej, wszechstronnie objaśnił, jak żyd i walczyd 
jako rewolucjonista, osobiście dał gorący przykład i tym samym przygotował 
bezcenne bogactwo ideowo-duchowe w kwestii przekształcenia ideologii. Idee 
rewolucyjne Wielkiego Wodza i historia jego walki rewolucyjnej stały się bezcen-
nym podręcznikiem i lustrem urzeczywistnienia niepodzielnego panowania w 
całym społeczeostwie jednej ideologii. Bezcennym kapitałem dokonao 
przebudowy ideowej są także przykłady oddania partii i wodzowi i poświęcenia 



w walce za Ojczyznę i naród, wykazane przez poprzedników-rewolucjonistów w 
okresie wojny antyjapooskiej, bohaterów w latach Ojczyźnianej Wojny Wy-
zwoleoczej, bohaterów zrodzonych w trakcie rewolucji socjalistycznej i 
budownictwa socjalistycznego. 

Samo istnienie wspaniałych idei nie zakłada tego, że stare idee same z siebie 
ustąpią im swoje miejsce. Faktem jest, iż wspaniałe idee mają wielką siłę 
przyciągającą. Jednak w warunkach, kiedy imperialiści i reakcjoniści na wszelkie 
sposoby zajmują się podłymi aktami, żeby oczernid idee socjalizmu i upiększad 
reakcyjną ideologię burżuazyjną, wcale nie lekko zachodzi proces uzbrojenia 
ludzi w idee postępowe. Można je wpajad i zmieniad obyczaje na modłę 
rewolucyjną tylko w walce przeciw reakcyjnej ideologii burżuazyjnej, o 
uzbrojenie ich postępowymi ideami socjalistycznymi. Ważniejszym zadaniem 
partii, budujących socjalizm, jest nasilenie pracy ideologicznej, skierowanej na 
zapobieżenie przenikania reakcyjnej ideologii burżuazyjnej i uzbrojenie ludzi w 
idee socjalistyczne. Partia rewolucyjna powinna aktywnie prowadzid pracę 
ideologiczną, aby pokonad reakcyjną ideologię burżuazyjną wszelkich odcieni i 
uzbroid naród w postępowe idee socjalistyczne, tylko wtedy potrafi ona 
niezawodnie zabezpieczyd triumf idei socjalizmu i skutecznie urzeczywistnid 
niepodzielne panowanie jednej ideologii w całym społeczeostwie. 

Dla ideowej przebudowy całego społeczeostwa potrzeba przede wszystkim 
prowadzid ideowe wychowanie członków partii. Mówiąc inaczej, trzeba postawid 
sprawę tak, aby przede wszystkim wychowywani byli członkowie partii, a 
członkowie partii - aktywną częśd mas, a ta ostatnia - szerokie warstwy mas. Jest 
to skuteczna metoda wychowania i przeobrażania całego społeczeostwa, oparta 
na zasadzie: jeden wychowuje dziesięciu, dziesięciu - stu, stu - tysiące, a tysiące - 
dziesiątki tysięcy Z zasady członek partii jest działaczem politycznym, więc praca 
polityczna w wychowaniu i przeobrażaniu mas - to jego podstawowy obowiązek. 
Jeśli nie stawia się na czele ideologicznego wychowania członków partii, to oni 
nie mogą należycie wypełniad swojego obowiązku jako działaczy politycznych, i 
na odwrót, mogą oni ulegad odstępstwu ideowemu. Co tyczy się renegatów 
rewolucji, pojawiających się w niektórych partiach rządzących w krajach 
socjalistycznych, nie można powiedzied, że oni w ogóle od początku byli 
przeciwnikami socjalizmu. W wyniku złego ustanowienia pracy związanej z 
wychowaniem rewolucyjnym i rewolucyjnym zahartowaniem kadr 
kierowniczych oraz zwykłych członków partii, niektóre z nich, stopniowo 
przeobrażając się ideowo, weszły na drogę zmian. I w świetle tej lekcji 



powinniśmy zawsze poświęcad w pierwszym rzędzie uwagę wychowaniu re-
wolucyjnemu i zahartowaniu kadr kierowniczych oraz zwykłych członków partii. 

Dla zwiększania ideowego zahartowania członków partii konieczna jest 
aktywizacja ich życia w organizacji partyjnej. Zycie partyjne jest piecem 
zahartowania ideowego. Jeśli członkowie partii odstąpią od życia partyjnego i 
znajdą się poza kontrolą ze strony organizacji partyjnej, to może u nich pojawid 
się liberalizowanie i odstępstwo ideowe. Członkowie partii powinni, wychodząc z 
potrzeb swojego życia politycznego, świadomie uczestniczyd w życiu partyjnym. 
Nasza partia ustanowiła przejrzysty system życia partyjnego tak, aby członkowie 
partii uczestnicząc w życiu partyjnym, z honorem potwierdzali okazane im 
polityczne zaufanie i wykonywali swoje obowiązki. Nasza partia zobowiązała 
wszystkie organizacje partyjne do prawidłowego organizowania i kierowania 
życiem partyjnym, żeby członkowie partii z odpowiednim podejściem do swojej 
organizacji, świadomie i rzetelnie uczestniczyli w życiu partyjnym zgodnie z 
statutowymi normami partii. Dało im to możliwośd nieustannie przechodzid 
zahartowanie rewolucyjne poprzez życie partyjne. 

Przebudowa ideowa urzeczywistnia się na drodze wychowania ideowego i 
walki ze skrzywieniem ideowym. Wychowanie ideowe stanowi pracę uzbrojenia 
ludzi w idee rewolucyjne, potrzebuje ustalonego systemu, form i metod. Nasza 
partia ustanowiła przejrzysty system wewnątrzpartyjnego wychowania 
ideowego, osiągnęła jego regularne funkcjonowanie, nieustannie pogłębiała i 
udoskonalała formy i metody pracy ideowo-wychowawczej w zgodności z 
potrzebami rozwijających się okoliczności. Walka ideologiczna stanowi ważną 
formę przebudowy ideowej, prowadzonej za pomocą krytyki, a krytyka-jak się 
mówi, jest środkiem wzmacniającym, zapobiegającym ideologicznej chorobie 
człowieka. Nasza partia ustanowiła wewnątrz partii zdrową atmosferę krytyki, 
żeby kadry kierownicze i zwykli członkowie partii rozwinęli walkę ideologiczną za 
pomocą krytyki i w tej walce przeszły szkołę zahartowania rewolucyjnego. 

Dla przeobrażenia ideowego całego społeczeostwa partia powinna także z 
odpowiedzialnością wychowywad masy. Niezmierna miłośd do narodu wyraża 
się w tym, żeby uzbrajad naród w ducha samodzielności i pobudzad go w 
stosunkach ideowych: najcięższe przestępstwo przeciw narodowi stanowi 
paraliżowanie ducha samodzielności narodu i jego rozpad ideowy. To, co partia 
bierze na siebie - to odpowiedzialnośd za wychowanie mas ludowych, wyraża jej 
bezgraniczną miłośd do narodu. 



Organizacje partyjne powinny wciągad kadry kierownicze, wszystkich 
członków partii do szerokiego uczestnictwa w pracy politycznej wśród mas i 
razem z tym mobilizowad społeczne organizacje ludzi pracy do pracy wy-
chowawczej mas. Prowadzid pracę z masami z pomocą społecznych organizacji 
ludzi pracy - stanowi zasadę naszej partii w kierowaniu masami. Prawidłowe 
kierowanie społecznymi organizacjami ludzi pracy odnosi się do ważnego 
zadania partii rządzącej paostwa socjalistycznego jako kierującej polityczną 
organizacją społeczeostwa. Społeczne organizacje ludzi pracy powinny 
samodzielnie rozwijad swoją działalnośd, ale nie wolno im działad poza zasięgiem 
kierownictwa ze strony partii klasy robotniczej. Ponieważ w społeczeostwie 
socjalistycznym partia klasy robotniczej najbardziej konsekwentnie wyraża in-
teresy mas ludowych, to społeczne organizacje ludzi pracy powinny w całej 
swojej działalności stale kierowad się linią i kursem partii. Toczyd boje o 
„samodzielnośd” społecznych organizacji ludzi pracy w oderwaniu od kierow-
nictwa partii - to znaczy, w koocowym rozrachunku, otworzyd im drogę do 
przekształcenia w broo w rękach sił kontrrewolucyjnych przeciw socjalizmowi. W 
socjalizmie partia rządząca powinna realizowad prawidłowe kierownictwo 
partyjne tymi organizacjami, żeby zgodnie ze swoim powołaniem i charakterem 
jako organizacji wychowania ideowego, potrafiły one prowadzid pracę związaną 
z wychowaniem i przeobrażeniem licznych warstw mas na samodzielnych i 
twórczych zasadach. Wewnątrzpartyjne normy życia organizacyjno-
ideologicznego są jaskrawym wzorem dla społecznych organizacji ludzi pracy. 
Jednak, w odróżnieniu od partii, organizowanej z przodujących przedstawicieli 
mas ludu pracującego, społeczne organizacje ludu pracującego są organizacjami 
masowymi, obejmującymi szerokie masy, a każda z nich ma swoją właściwośd, 
także ich życie organizacyjno-ideologiczne powinno byd prowadzone zgodnie z 
ich charakterem. 

Podstawowymi metodami wychowania mas są tłumaczenie i 
przekonywanie. Ideologii człowieka nie da się zmieniad na drodze zarządzania 
administracyjnego lub przymusu. Ideologia powinna stad się przekonującą tylko 
poprzez tłumaczenie i przekonywanie. Pracownicy na kierowniczych 
stanowiskach powinni zawsze z uporem i cierpliwie prowadzid wśród mas pracę 
związaną z tłumaczeniem i przekonywaniem. Przekonywanie za pomocą 
pozytywnych przykładów jest skuteczną metodą wychowania człowieka. 
Pozytywne przykłady zawierają w sobie postęp i piękno, co odpowiada 
oczekiwaniom człowieka w samodzielności. Dlatego te przykłady posiadają 
wielką siłę oddziaływania. Samo pokazanie pozytywnego służy krytyce 
negatywnego, pokazuje ludziom drogę pokonania negatywnego. Doświadczenie 



naszej partii ukazuje: przy lepszej organizacji pracy związanej z tłumaczeniem, 
przekonywaniem i wychowaniem na bazie pozytywnych przykładów nie ma 
takiego człowieka, którego nie można byłoby wychowad i zmienid. 

 W pracy masowo-wychowawczej szczególnie duża uwaga powinna byd 
poświęcona młodzieży i dzieciom. Poprzednie pokolenie rewolucji powinno 
przekazywad następnemu pokoleniu wysoki, rewolucyjny duch i twórcze 
zdolności. Trzeba przekazywad mu, oczywiście, i bogactwo materialne, ale jakie 
by ogromne bogactwo nie zostało przekazane, oni będą nastawieni na „nie”, 
jeśli u niego nie ma ducha rewolucyjnego i jest słaba twórcza zdolnośd. Co tyczy 
się tych krajów, w których odnowił się kapitalizm, to niemała częśd młodzieży 
stała w awangardzie wystąpieo antysocjalistycznych. Odpowiedzialnośd za to 
kładzie się na partię, która nie potrafiła prowadzid jej po prawidłowej drodze. 
Wychowywad młodzież i dzieci w duchu rewolucyjnym, żeby twardo broniły 
ustroju socjalistycznego i pomyślnie przeprowadzały dzieło rewolucyjne z 
pokolenia na pokolenie - to ważne zadanie partii rządzącej socjalistycznego 
paostwa. Jak jasno pokazuje lekcja historii, że jeśli nie wychowuje się młodzieży i 
dzieci w duchu rewolucyjnym, to nie można bronid zdobyczy rewolucji, 
osiągniętych za cenę krwi. 

Obecnie w naszym kraju młodzież, sercem przyjmując kierownictwo partii, z 
poświęceniem bierze się za przyszły rozwój socjalizmu, cała młodzież i dzieci 
wyrastają na pewnych kontynuatorów dzieła rewolucji. To przekonywująco 
ukazuje prawidłowośd kierownictwa naszej partii, która dokładała i dokłada 
wielki wysiłek do nauki i wychowania dorastających pokoleo. Powinniśmy, nie 
zadowalając się osiągniętymi sukcesami w tej kwestii, jeszcze bardziej aktywnie 
namawiad ich do tego, aby stali się rewolucjonistami, wiernymi ideom Juche. 

Konsekwentnie realizowad kierownictwo polityczne wszystkimi sferami 
społeczeostwa - to podstawowa misja naszej partii. 

W społeczeostwie socjalistycznym rewolucyjna partia klasy robotniczej jest 
powołana do tego, aby ponosid pełną odpowiedzialnośd za decydowanie o losie 
narodu, zabezpieczenie mu samodzielności i twórczego życia. Żeby z honorem 
wypełniad swoją misję, partia powinna nieugięcie urzeczywistniad przywództwo 
polityczne we wszystkich sferach życia kraju - polityce, ekonomii, kulturze, 
obronie i pozostałych. Odpowiedzialnośd partii za los narodu i jej kierownicza 
pozycja są zawsze nierozłączne. Wyrzeczenie się partii rewolucyjnej swojej 
kierowniczej pozycji i roli oznacza uchylenie się od odpowiedzialności za los 
narodu. Stałe warunki umacniania kierowniczej pozycji i roli partii dla trwałego 



urzeczywistnienia jej przywództwa politycznego we wszystkich sferach życia 
społeczeostwa stanowią podstawowy kierunek budownictwa rządzącej partii 
społeczeostwa socjalistycznego. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen mądrze kierował naszą partią tak, aby 
wzmacniała ona swoją pozycję i zwiększała swoją rolę jako politycznej siły 
napędowej społeczeostwa. Nasz naród uznaje tylko Partię Pracy Korei jako 
polityczną siłę napędową, w pełni powierza jej swój los, pełen stanowczości, 
podążając za partią, prowadzi do kooca nasze dzieło rewolucji. 

Kierownictwo rewolucją i budownictwem nowego społeczeostwa w 
wykonaniu partii rewolucyjnej powinno byd kierownictwem politycznym, 
kierownictwem bazującym na polityce partii. 

Partia powinna przede wszystkim ukształtowad odpowiednią politykę. Linia i 
polityka partii rewolucyjnej powinna odpowiednio odzwierciedlad dążenie mas 
ludowych do samodzielności i ich interesy, a dla tego konieczne jest, aby 
wsłuchiwała się w poglądy i potrzeby mas ludowych. Nasza partia, uważając 
masy ludowe za nauczyciela, zawsze szła w gąszczu mas, wsłuchując się w ich 
głos i opracowywała politykę odzwierciedlającą ich potrzeby i interesy. W 
efekcie, przy opracowywaniu swojej linii i polityki, nasza partia potrafiła uniknąd 
przegięd na lewo i prawo, i polityka naszej partii uzyskała całkowite wsparcie ze 
strony mas ludowych. Partia powinna nie tylko opracowywad trafną politykę, ale 
i nakierowywad swoją organizację na kolejne wprowadzenie jej w życie. Ważne 
zadanie organizacji partyjnych wszystkich szczebli - organizowad, kontrolowad i 
kierowad dziełem realizacji polityki partii. Tylko w warunkach, kiedy organizacje 
partyjne odpowiednio urzeczywistniają politykę partii, przekształca się ona w 
życie praktyczne i zabezpiecza pomyślne posuwanie naprzód rewolucji i 
budownictwa socjalizmu. 

Partia powinna we wszystkich kwestiach stawiad na czele pracę polityczną i 
odpowiednio ujawniad entuzjazm rewolucyjny oraz twórczą aktywnośd mas 
ludowych. Postawienie pracy politycznej na czele wszystkich kwestii - jest to 
istotna potrzeba społeczeostwa socjalistycznego. Tylko dzięki metodom 
politycznym ujawnia się cały zasób entuzjazmu rewolucyjnego i twórczej 
aktywności mas ludu pracującego, będącym gospodarzami paostwa i 
społeczeostwa. Jeśli wbrew naturze społeczeostwa socjalistycznego zastosowad 
metodę kapitalistyczną, powodującą działania ludzi za pomocą pieniędzy lub 
przymusu, to nie tylko nie da się w pełni ujawniad entuzjazmu rewolucyjnego i 
twórczej aktywności ludzi, ale i doprowadzi to do wypaczenia samego ustroju 



socjalistycznego. Podwyższad entuzjazm rewolucyjny i twórczą aktywnośd mas 
ludowych, stawiając na czele pracę polityczną - tylko to jest metodą 
rewolucyjną, zabezpieczającą wzmocnienie ustroju socjalistycznego i 
wszechstronne wykazanie jego przewagi. Nasza partia we wszystkich kwestiach 
stawiała na pierwszym miejscu pracę polityczną, dzięki czemu mogła ona 
potężnie przesuwad dzieło rewolucji i budownictwa socjalizmu, opierając się na 
wysokim entuzjazmie rewolucyjnym i twórczej aktywności mas ludowych, i 
jaskrawo ujawniad wyższośd socjalizmu naszego wzoru, służącego interesom 
mas ludowych. 

Wprowadzad w życie linię rewolucyjną w relacjach z masami - taki jest 
niezmienny kurs naszej partii w kierowaniu rewolucją i budownictwie 
socjalizmu. 

Linia rewolucyjna w stosunkach z masami jest zasadą działania, bazującą na 
punkcie widzenia, że podmiotem rewolucji i budowy nowego społeczeostwa są 
masy ludowe. Jej podstawowe wymogi polegają na tym, żeby masy ludowe 
zajmowały miejsce gospodarza rewolucji i budownictwa socjalizmu i wypełniały 
swoją rolę gospodarza. Partia rewolucyjna, reprezentująca interesy mas 
ludowych i im służąca, powinna naturalnie przyjąd tę linię jako podstawową 
zasadę swojej działalności i konsekwentnie wcielad ją w całym procesie walki o 
socjalizm. 

W celu konsekwentnego wcielania w życie linii rewolucyjnej w stosunkach z 
masami w działalności partii konieczne jest ciągłe polepszanie metody i stylu 
pracy kadr kierowniczych. Ustanawiają one związek partii z masami, od metod i 
stylu ich pracy zależy w większości wsparcie i zaufanie mas do partii. I w 
społeczeostwie socjalistycznym wśród nieprzygotowanych pracowników na 
kierowniczych stanowiskach mogą występowad nadużycia władzy urzędowej i 
biurokratyzm. Na ogół są to pycha i biurokratyzm - metody rządzenia w starym 
społeczeostwie, w którym panuje ucisk i wyzysk narodu. Doświadczenie uczy, że 
kiedy kadry kierownicze nadużywają swoich służbowych stanowisk i dopuszczają 
do biurokratyzmu, odrywa to partię od mas i, koniec kooców, może do-
prowadzid partię do zguby. Bezwzględnie walczyd przeciw nadużyciom władzy i 
biurokratyzmowi - takie jest ważne zadanie, z którym ani na chwilę nie może 
zwlekad partia rządząca w paostwie socjalistycznym. 

W warunkach, kiedy w składzie kadr zachodzi wymiana pokoleniowa i rośnie 
dysproporcja kadr z niedostatecznym zahartowaniem rewolucyjnym, stale 
zwracaliśmy pilną uwagę na walkę przeciwko starym metodom i stylom pracy. 



Wysoko podnosząc hasło: „Służę narodowi!”, nasza partia dążyła do tego, aby 
wszystkie kadry, które przewodzą, ofiarnie służyły narodowi i wzmacniały więzy 
krwi z masami ludowymi. W efekcie, nasze kadry opanowały rewolucyjne 
metody i ludowy styl pracy, istotą których są obrona interesów mas ludowych, 
wejście w gąszcz mas, praca w oparciu o nie, dzielenie z nimi goryczy i radości i 
swoim osobistym przykładem prowadzenie ich za sobą. Wzrasta poparcie i 
zaufanie narodu do naszej partii - to pełen chwały owoc jej nieustannej walki o 
konsekwentne wprowadzenie w swoją działalnośd linii rewolucyjnej w stosun-
kach z masami, o ustanowienie rewolucyjnych metod i ludowego stylu pracy 
kadr kierowniczych. 

Jeszcze bardziej gruntownie wprowadzając w życie oryginalną teorię 
budownictwa partyjnego, której całą słusznośd i życiową siłę potwierdzono w 
praktyce życia, powinniśmy nieprzerwanie wzmacniad swoją partię i pod jej 
kierownictwem prowadzid do kooca dzieło naszej rewolucji. 

 

3. MIĘDZYNARODOWA JEDNOŚD I SOLIDARNOŚD PARTII 
REWOLUCYJNYCH 

 

Wzmocnienie międzynarodowej jedności i solidarności partii rewolucyjnych 
jest ważnym wymogiem pomyślnej realizacji przez naszą partię tak swoich 
narodowych, jak i międzynarodowych zadao. 

Podstawowe zadanie partii rewolucyjnej - urzeczywistnienie samodzielności 
mas ludowych. Dzieło samodzielności mas ludowych jest nie tylko dziełem 
narodowym, ale razem z tym również dziełem całej ludzkości; walka o 
urzeczywistnienie samodzielności mas ludowych w każdym kraju jest ściśle 
związana z walką o przekształcenie całego świata w niezależny. Świat, w którym 
urzeczywistniona jest samodzielnośd, przedstawia sobą świat, w którym nie ma 
panowania i ciemiężenia, ingerencji i nacisku, w którym wszystkie kraje i narody, 
jako gospodarze swojego losu, korzystają z pełnej suwerenności. W miarę 
posuwania kwestii przekształcenia całego świata w niezależny, tworzą się 
korzystne warunki międzynarodowe dla samodzielnego rozwoju wszystkich 
krajów i narodów. Z drugiej strony, zwycięstwo walki o samodzielnośd mas 
ludowych w poszczególnych krajach umacnia siły światowe, występujące w 
obronie samodzielności, w wyniku tego, przyspiesza proces przekształcenia 



całego świata w niezależny. W warunkach, kiedy imperialiści i reakcjoniści 
wszystkich typów, zjednoczonymi siłami przeszkadzają urzeczywistnieniu dzieła 
samodzielności mas ludowych, i kiedy rzucają mu wyzwanie międzynarodowe, 
koalicyjne siły reakcji, wszystkie partie rewolucyjne i narody dążące do 
samodzielności, powinny koniecznie przeciwstawiad się im zwartymi siłami. 

Wspólnota celów i zadao walki o samodzielnośd jednoczy narody świata w 
jeden strumieo walki. „Narody krajów, występujących w obronie 
samodzielności, jednoczcie się!” - takie jest wspólne hasło wszystkich narodów 
naszych czasów. 

Aby wszystkie narody, ustanawiające samodzielnośd, zwartymi siłami 
powstały do walki, przede wszystkim ich partie rewolucyjne - ich wiodące 
oddziały - trzeba wzmocnid międzynarodową jednośd i solidarnośd. 

Wzmocnienie międzynarodowej jedności i solidarności w urzeczywistnieniu 
dzieła samodzielności mas ludowych jest ważnym czynnikiem jego zwycięstwa. 
Chociaż w obecnych czasach walka o zwycięstwo dzieła samodzielności mas 
ludowych przeżywa próby, ale jeśli wszystkie rewolucyjne partie świata będą w 
swojej walce wzmacniad solidarnośd miedzy sobą i po koleżeosku jednoczyd, to 
potrafią one zahamowad i pokrzyżowad kontrrewolucyjne natarcie imperialistów 
i reakcjonistów, występujących przeciw samodzielności, i utorowad drogę do 
zwycięstwa. 

Międzynarodowa jednośd i solidarnośd partii rewolucyjnych powinna 
urzeczywistniad się na bazie ideałów socjalizmu. W oderwaniu od ideałów 
socjalizmu nie można myśled o partii rewolucyjnej, o jedności i solidarności mię-
dzy partiami, niewychodzących z ideałów socjalizmu, nie można nazwad 
autentycznie rewolucyjnymi. Wzmocnienie międzynarodowej jedności i 
solidarności nie jest celem samym w sobie, nakierowane jest na to, aby zjedno-
czonymi siłami pomyślnie zrealizowad wspólne dzieło socjalizmu. Ściśle związad 
się na bazie ideałów socjalizmu - to oczywisty obowiązek partii rewolucyjnej. 

Opublikowanie Deklaracji z Pyongyangu, wyrażającej nieugiętą wolę obrony 
i posunięcia naprzód dzieła socjalizmu, ma doniosłe znaczenie we wzmocnieniu 
międzynarodowej jedności i solidarności partii rewolucyjnych i w posunięciu do 
przodu dzieła socjalizmu. 

Deklaracja z Pyongyangu potwierdziła, że socjalizm - ideał ludzkości, stanowi 
społeczeostwo, przedstawiające przyszłośd ludzkości, autentycznie narodowe 
społeczeostwo. Idee socjalizmu są klasowymi ideałami klasy robotniczej, ale nie 



reprezentują one interesów tylko jednej klasy, stanowią powszechne idee 
ludzkości, odzwierciedlające społeczną naturę człowieka. Wyrażają sobą nie 
tylko idee wyzwolenia klasowego, ale i idee wyzwolenia narodowego, 
wyzwolenia ludzkości, ucieleśniające w sobie dążenia wszystkich narodów, całej 
ludzkości do samodzielności. W socjalizmie masy ludowe są gospodarzami 
wszystkiego i wszystko im służy. I tylko podążając drogą socjalizmu, wszystkie 
narody mogą rozkoszowad się wolnością, równoprawnym i godnym życiem, 
odpowiednim do właściwej naturze człowieka samodzielności, wszystkie kraje i 
narody, uwolniwszy się od wszystkich form panowania i niewoli, mogą osiągnąd 
swój samodzielny rozwój, zabezpieczyd trwały pokój i bezpieczeostwo na Ziemi, 
gwarantujące życie i rozwój ludzkości. 

Deklaracja z Pyongyangu, potwierdzając prawdę i słusznośd socjalizmu, 
nieuchronnośd jego ostatecznego zwycięstwa, wszczepia w serca rewolucyjnych 
narodów świata dążących do samodzielności, wiarę w zwycięstwo i wolę 
rewolucyjną, a imperialistom i reakcjonistom, rozniecającym z lamentem 
antysocjalistyczną histerię o „krachu” socjalizmu, zadaje druzgocący cios. 

Fakt, że pod Deklaracją z Pyongyangu podpisało się sto kilkadziesiąt partii i 
że rewolucyjne narody świata wyrażają jej gorące uznanie, z całym 
przekonaniem pokazuje, że wyjaśnione w tej Deklaracji idee socjalistyczne wyra-
żają dążenia i nadzieje postępowej ludzkości. Jeśli partie rewolucyjne będą 
walczyd, przyjąwszy Deklarację z Pyon- gynagu za wspólny program walki, to 
mogą one jeszcze bardziej wzmocnid swoją międzynarodową jednośd i soli-
darnośd na bazie wspólnoty koncepcji ideologicznych, energicznie posuwad do 
przodu dzieło socjalizmu. 

Międzynarodowa jednośd i solidarnośd partii rewolucyjnych powinny byd 
urzeczywistnione na bazie samodzielności. Nie jest potrzebne międzynarodowe 
centrum kierownictwa w warunkach, kiedy we wszystkich krajach są różne, 
konkretne warunki i sytuacja rewolucji, i kiedy partia każdego kraju działa 
samodzielnie. Partie rewolucyjne potrafią osiągnąd rzeczywiście trwałą 
międzynarodową jednośd także w tym przypadku, jeśli ustanowią między sobą 
stosunki koleżeoskie na bazie samodzielności i równouprawnienia, które nie 
istnieją w stosunkach między partiami nadrzędnymi i podrzędnymi, między 
kierującymi i kierowanymi. W stosunkach między partiami rewolucyjnymi nie ma 
miejsca na takie zjawiska, jak ingerencja w cudze sprawy i narzucanie drugim 
swojej woli, co stanowi naruszenie zasad samodzielności i internacjonalizmu. 



Obecnie, przed partiami rewolucyjnymi stoi wspólne palące zadanie - strzec 
i bronid socjalizmu przed kontrrewolucyjnymi napaściami imperialistów i 
reakcjonistów. 

Chociaż obecnie imperialiści i reakcjoniści wściekle uciekają się do 
antysocjalistycznych intryg, ale ich nie ominie klęska. Rewolucyjne partie i 
narody świata, pokonując chwilowy chaos, przystępują do nowej walki. Dopóki 
istnieją siły, depczące samodzielnośd mas ludowych, nieuchronna jest walka mas 
ludowych przeciwko nim, i w toku tej walki dzieło socjalizmu odnosi zwycięstwo 
- takie jest prawo rozwoju historii. Imperialiści złoszczą się z groźną miną, a 
jednak imperializm przeżywa poważny kryzys. Wzrost silnych monopoli z całą 
nagością obnaża reakcyjnośd i antynarodowy charakter współczesnego 
imperializmu, z każdym dniem narasta niezadowolenie mas pracujących w 
zgniłym i chorym społeczeostwie kapitalistycznym. Wśród postępowych 
narodów świata coraz bardziej wzmacnia się dążenie stworzenia nowego, 
niezależnego świata pod ideałami samodzielności, pokoju i przyjaźni. Chociaż 
socjalizm przeżywa próby, ale jeśli prowadzi się walkę z wiarą w zwycięstwo, 
przeciwstawiając się kontrrewolucyjnym napaściom imperialistów i re-
akcjonistów własnym natarciem rewolucyjnym, to w pełni można obrócid ciężkie 
położenie w korzystne, a biedę - w szczęście. 

Obecnie imperialiści i reakcjoniści nakierowują ostrze swoich ataków 
przeciw tym krajom socjalistycznym, które twardo bronią zasad rewolucyjnych. 
W takiej sytuacji bardzo ważnym jest, aby wszystkie partie rewolucyjne i narody, 
jednocząc się ze sobą, wzmacniały wsparcie międzynarodowe i solidarnośd z 
krajami socjalistycznymi. Zniweczyd wszystkie przestępcze akcje imperialistów i 
reakcjonistów, próbujących izolowad, zablokowad te kraje i dokonad przeciw nim 
agresji - oto wspólne, aktualne zadanie partii rewolucyjnych i narodów w walce 
w ochronie i obronie socjalizmu. 

Aby przeszkodzid odrodzeniu socjalizmu, w tych krajach, w których upadł, 
imperialiści i reakcjoniści uciekają się do wszelkich intryg. Knowania te 
nakierowane są na to, aby na wieki założyd na szyje narodów tych krajów jarzmo 
panowania i niewoli. Z powodu przestępczych aktów imperialistów i 
reakcjonistów w tych krajach, gdzie został odbudowany kapitalizm, powstaje 
katastrofalna sytuacja. Kryzys, przeżywany przez te kraje, nie jest kryzysem 
socjalizmu, a kryzysem odrestaurowanego kapitalizmu, oznacza niepowodzenie 
burżuazyjnej odnowy. W krajach tych, z każdym dniem wzrasta polityczny, eko-



nomiczny, ideowo-moralny chaos i kryzys. Nie ma z niego innego wyjścia, jak 
odrodzenie socjalizmu. 

Imperialiści uciekają się do nikczemnych prób zagrodzenia drogi do 
socjalizmu narodom krajów, które w przeszłości ulegały uciskowi narodowemu 
eksploatacji i obecnie weszły na drogę budownictwa nowego społeczeostwa. 
Manipulacje te nakierowane są na to, żeby przeszkodzid marszowi narodów po 
drodze samodzielności. Trzeba walczyd przeciw knowaniom imperialistów, 
próbujących zdeptad prawo narodów do samodzielności w krajach, 
wstępujących na drogę budownictwa nowego społeczeostwa, i zwiększających 
swoją neokolonialną eksploatacją i grabież. Jest to jedno z ważniejszych zadao 
wspólnej walki o socjalizm. 

Również w rozwiniętych krajach kapitalistycznych wzrost dużych monopoli 
wzmacnia rozwarstwienie ludności na dwa bieguny: bogaci jeszcze bardziej się 
bogacą, a biedni - jeszcze bardziej biednieją, potęguje się proces ich sprzeczności 
i narasta wszelkie społeczne zło, w wyniku czego, uciskane masy pracujących 
aktywnie stają do walki, uporczywie żądając prawa do istnienia, demokracji i 
samodzielności. 

Jeśli partie rewolucyjne i narody zaczną aktywnie wspierad partie i narody, 
prowadzące w różnych sytuacjach i warunkach nieugiętą walkę o socjalizm, to 
jeszcze bardziej przyspieszy zwycięskie posunięcie do przodu wspólnego dzieła 
socjalizmu. 

Ważnym zadaniem partii rewolucyjnych w walce o dzieło socjalizmu jest 
kształtowanie jednego frontu z demokratycznymi i politycznymi partiami i 
organizacjami. Urzeczywistnienie dzieła socjalizmu, nakierowanego na likwidację 
eksploatacji i ucisku oraz realizację samodzielności mas ludowych, zbiega się z 
podstawowymi potrzebami i interesami partii rewolucyjnych, demokratycznych 
partii politycznych i organizacji. Dziełu socjalizmu będzie nadany potężny impuls, 
jeśli we wspólnej walce przeciw eksploatacji i uciskowi, o urzeczywistnienie 
samodzielności mas ludowych, partie rewolucyjne będą wzmacniad jednośd i 
aktywnie współpracowad ze wszystkimi demokratycznymi partiami politycznymi 
i organizacjami na zasadach wzajemnego szacunku. 

Dla urzeczywistnienia samodzielności mas ludowych konieczne jest silne 
rozwinięcie walki przeciw imperializmowi. Głównym wrogiem w walce w 
obronie i ustanowienie socjalizmu, o przekształcenie całego świata w niezależny 
są reakcyjne siły imperializmu, a przede wszystkim imperializm amerykaoski. 



Korzystając z szansy naruszenia równowagi sił na arenie międzynarodowej, 
współczesny imperializm jeszcze nikczemniej próbuje siłą osiągnąd swoje 
panowanie nad całym światem. W oderwaniu od walki przeciw imperializmowi 
nie można zrealizowad dążenia do samodzielności i żądania postępowych 
narodów świata, występujących przeciw panowaniu i niewoli, przeciw agresji i 
wojnie. Walka przeciw panowaniu i niewoli, agresji i wojnie, narzuconych przez 
imperialistów, jest istotnym wymogiem dzieła samodzielności mas ludowych; 
kompromis z polityką imperialistów, próbujących ustanowid swoje panowanie, 
jest zdradą dzieła samodzielności mas ludowych. Przestrzeganie pryncypialnych, 
antyimperialistycznych pozycji jest zasadniczym obowiązkiem partii 
rewolucyjnych. Można całkowicie zahamowad i pokrzyżowad agresywne i podże-
gające akcje imperialistów, jeśli wszystkie partie rewolucyjne i siły postępowe 
zdecydowanie podejmą walkę przeciw imperializmowi, uważając ją za wspólne 
zadanie. 

Podmiotem w walce o przekształcenie całego świata w niezależny są 
wszystkie antyimperialistyczne siły występujące w obronie samodzielności. Siły 
te powinny zjednoczyd się dla tego, aby likwidowad panowanie i niewolę, 
ingerencję i presję imperialistów, żeby ustanowid sprawiedliwy, 
międzynarodowy porządek, stworzony na samodzielności, żeby położyd kres 
agresji i wojnie, zabezpieczyd pokój i bezpieczeostwo w całym świecie. Impe-
rialiści uciekają się do wszelkich podstępnych prób rozbicia 
antyimperialistycznych sił, dążących do samodzielności i zasiad wśród nich 
niezgodę. Droga zwycięstwa, droga zerwania intryg imperialistów, skierowanych 
na rozłam i niezgodę, zawiera się w tym, żeby przeciwstawid im strategię 
jedności. Wszystkie siły występujące w obronie samodzielności i przeciw 
imperializmowi, wychodząc ze wspólnego dążenia do samodzielności, pokoju i 
przyjaźni, mogą się jednoczyd, niezależnie od różnic systemów społecznych oraz 
poglądów politycznych, ideologii i wyznania, przynależności narodowej i 
rasowej. 

Jeżeli wszystkie siły antyimperialistyczne, dążące do samodzielności, 
włączając kraje socjalistyczne, międzynarodowy ruch komunistyczny i 
robotniczy, ruch narodowowyzwoleoczy, ruch niezaangażowany i ogólnoświato-
wy ruch zwolenników pokoju zjednoczą się w swojej walce, to potrafią skooczyd 
z panowaniem i ingerencją imperializmu, stworzyd nowy, niezależny świat. 

Dzieło samodzielności mas ludowych, dzieło socjalizmu są świętymi dziełami 
w imię urzeczywistnienia ideałów ludzkości. Zjednoczyd się i walczyd o 



zwycięstwo - jest to zobowiązanie honorowe partii rewolucyjnych, nałożone na 
nie przez historię i narody. Obecna, złożona i trudna sytuacja wymaga, żeby 
partie rewolucyjne, jak nigdy, z twardą wiarą w zwycięstwo i niepokonanym 
duchem rewolucyjnym, zwarły swoje szeregi i rozwinęły decydującą walkę. 

Również w przyszłości nasza partia w imię zwycięstwa dzieła samodzielności 
mas ludowych, dzieła socjalizmu, będzie silnie jednoczyd się i aktywnie 
współpracowad ze wszystkimi partiami rewolucyjnymi na świecie, wypełniad 
swoją zaszczytną misję i obowiązek wobec koreaoskiej i światowej rewolucji. 

 

 

 

 


