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Socjalizm — to nauka. Mimo iż w szeregu krajów socjalizm poniósł klęskę, 
jako nauka pozostaje on niezmiennie żywy w sercach narodów. Imperialiści i inni 
reakcjoniści rozprawiają o „koocu socjalizmu”, powołując się na wydarzenia, 
które nastąpiły w niektórych krajach budujących socjalizm. Wygłaszając 
twierdzenia, że błędne są same ideały socjalizmu, renegaci socjalizmu usiłują 
usprawiedliwiad swoją nikczemną zdradę. Jednakże nic nie jest w stanie zakryd i 
unicestwid prawdy. Załamanie się socjalizmu w niektórych krajach nie oznacza 
upadku socjalizmu jako nauki, lecz klęskę oportunizmu, który doprowadził do 
wyrodzenia się socjalizmu. Z winy oportunistów socjalizm przeżywa przejściowe 
ciężkie perypetie, ale dzięki swojej naukowości i prawdziwości niezawodnie się 
odrodzi i odniesie ostateczne zwycięstwo. 
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Socjalizm — to ideały i rewolucyjny sztandar mas ludowych, które 
występują w obronie samodzielności. Samodzielnośd mas ludowych 
urzeczywistnia się w socjalizmie i komunizmie. 

W społeczeostwie klasowo-antagonistycznym samodzielnośd mas ludowych 
jest bezlitośnie deptana. Tam, gdzie istnieje ucisk, tam jest także sprzeciwianie 
się, a tam gdzie jest sprzeciwianie się, następuje z reguły rewolucja. Na 
przestrzeni całej historii masy ludowe prowadziły uporczywą walkę o 
urzeczywistnienie swojej samodzielności. W tym procesie następowały kolejno 
po sobie społeczeostwa klasowe i rozwijała się walka mas ludowych o 
samodzielnośd. Jednakże zmiana społeczeostw klasowo-antagonistycznych 
przynosiła tylko zmianę form deptania samodzielności mas ludowych, ale nie 
przynosiła wyzwolenia ich spod społeczno-politycznego uzależnienia. 

Pozbawienie mas ludowych samodzielności w społeczeostwie klasowo-
antagonistycznym można wytłumaczyd w ostatecznym wyniku tym, że jest to 
społeczeostwo, które opiera się na indywidualizmie. Indywidualizm — to 
produkt układu opartego na własności prywatnej. Jeżeli społeczeostwo jest 
oparte na własności prywatnej i na indywidualizmie, który jest jej wytworem, to 
w sposób nieuchronny dokonuje się jego podział na antagonistyczne klasy, 
powstają klasowy antagonizm i nierównośd społeczna, wyzysk i ucisk mas lu-
dowych uprawiany przez klasy rządzące, które stanowią mniejszośd. Historia 



wykazuje, że w społeczeostwie, które opiera się na indywidualizmie, niemożliwe 
jest urzeczywistnienie samodzielności mas ludowych. Aby to nastąpiło, 
konieczne jest przejście od społeczeostwa opierającego się na indywidualizmie 
do społeczeostwa opartego na kolektywizmie, to znaczy do socjalizmu i 
komunizmu. Taki jest historyczny wynik rozwoju społeczeostwa ludzkiego. 

W ustroju kapitalistycznym indywidualizm znajduje ucieleśnienie w nie 
znającej granic chciwości znikomej garstki kapitalistów, a antagonistyczne 
sprzeczności społeczeostwa opierającego się na indywidualizmie zaostrzają się 
do skrajności. Wówczas walka prowadzona przez masy ludowe o samodzielnośd 
wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Współczesna epoka — to epoka 
samodzielności, kiedy masy ludowe przekształcają się w gospodarzy swojego 
losu, władców świata. Wykazuje to, że przejście od społeczeostwa 
indywidualizmu do społeczeostwa kolektywizmu jest nieodpartym wymogiem 
rozwoju historycznego. 

Kolektywizm stanowi istotną potrzebę człowieka. Człowiek może istnied i 
rozwijad się tylko wtedy, kiedy jego działanie odbywa się w ramach społecznego 
kolektywu. Człowiek może dokonywad przeobrażania przyrody i społeczeostwa, 
urzeczywistniad swoją potrzebę samodzielności, nie wtedy gdy działa samotnie, 
lecz w ramach kolektywnego współdziałania członków społeczeostwa. Po to, aby 
prowadzid życie jako członek kolektywu społecznego, człowiek powinien urze-
czywistniad potrzeby kolektywu oraz swoje osobiste potrzeby samodzielności. 
Dążenie kolektywu do samodzielności — to wspólne dążenie członków 
społeczeostwa, które jest niezbędne dla istnienia całego kolektywu społecznego 
i dla jego rozwoju. A dążenie każdego poszczególnego człowieka do tego, aby 
byd samodzielnym — to dążenie równoprawnego członka kolektywu 
społecznego, które bezwarunkowo zostaje zaspokojone odpowiednio do 
wnoszonego przez niego wkładu do rozwoju kolektywu. Takie dążenie 
poszczególnego człowieka do samodzielności różni się w sposób zasadniczy od 
indywidualnej chciwości tych, którzy odnoszą się lekceważąco do interesów 
kolektywu, podporządkowując wszystko swoim osobistym interesom. Dążenie 
kolektywu i poszczególnego człowieka do samodzielności może byd zaspokajane 
w sposób najbardziej harmonijny tylko przy pomocy kolektywizmu. Dążenia 
poszczególnych jednostek, które są sprzeczne z kolektywizmem nabierają 
charakteru indywidualnej chciwości, przynoszącej uszczerbek samodzielnym 
dążeniom innych członków kolektywu, a tym samym wyrządzającym szkodę 
jedności i współpracy wszystkich jego członków. Tylko kolektywizm pozwala 
umocnid jego jednośd i współpracę, podnieśd na wyższy poziom twórczy 



entuzjazm wszystkich członków kolektywu i przy umiejętnym kojarzeniu dążeo 
kolektywu i poszczególnych ludzi do samodzielności zaspokajad je w pełnej 
mierze. Ludzie tworzą społeczny kolektyw i prowadzą swoją działalnośd w jego 
warunkach, jest to sposób ich istnienia, a w konsekwencji ich potrzeba sa-
modzielności może byd pomyślnie zaspokojona tylko na podstawie 
kolektywizmu. Biorąc to za podstawę, można powiedzied, że tylko 
społeczeostwo opierające się na kolektywizmie, to znaczy społeczeostwo socjali-
styczne i komunistyczne, jest najbardziej przodującym społeczeostwem, które 
odpowiada samodzielnej naturze człowieka. 

Oczywiście, nie można powiedzied, że wraz z ustanowieniem ustroju 
socjalistycznego zasada kolektywizmu znajduje wszechstronne ucieleśnienie we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tłumaczy się to tym, że w 
społeczeostwie socjalistycznym przez czas trwania określonego okresu 
historycznego dają o sobie znad pozostałości przeszłości, które zachowały się w 
spuściźnie po starym społeczeostwie. Istnienie w ustroju socjalistycznym 
przeżytków starego społeczeostwa jest zjawiskiem przemijającym: w miarę 
rozwoju socjalizmu ulegają one stopniowo likwidacji, a zasady kolektywizmu w 
coraz szerszym zakresie znajdują ucieleśnienie we wszystkich sferach życia 
społecznego. 

Socjalizm — to nieuchronne stadium rozwoju społecznego. Jest to 
najbardziej przodujące społeczeostwo, które odpowiada samodzielnej naturze 
człowieka. Jednakże socjalizm nie powstaje sam przez się. Po, to, aby zbudowad 
socjalizm, powinny byd przygotowane siły rewolucyjne, siły, które są zdolne 
uporad się z tym zadaniem, jak też konieczne jest opracowanie słusznych metod 
walki. W przeciwnym wypadku samodzielne dążenie mas ludowych 
zmierzających do socjalizmu pozostanie tylko pragnieniem. 

Ideę likwidacji wyzysku i ucisku, nierówności społecznej i własności 
prywatnej, która stanowi ich podstawę, ideę zbudowania społeczeostwa 
równoprawności, opartej na własności społecznej, wysunęli już dawno socjaliści 
utopijni. Żywili oni współczucie dla nieszczęśliwej sytuacji mas pracujących 
podlegających wyzyskowi, ale nie dostrzegali w nich siły rewolucyjnej, która jest 
powołana do zlikwidowania społeczeostwa opierającego się na wyzysku oraz 
zbudowania społeczeostwa nowego. Socjaliści utopijni uważali, że istnieje możli-
wośd przeobrażenia sprzecznych z rozumem stron społeczeostwa 
kapitalistycznego, oświecając ludzi i wzywając klasę żyjącą z wyzysku do 
przejawiania „dobroci”. Liczenie na „dobrod” klasy wyzyskiwaczy, których natura 



polega na chciwości — to nienaukowe fantazjowanie. To, że socjaliści utopijni 
oczekiwali na „dobrod” od klasy żyjącej z wyzysku, znajduje wytłumaczenie w ich 
historycznej ograniczoności. 

Klasa żyjąca z wyzysku i jej poplecznicy, głosząc tezę o „współpracy 
klasowej”, usiłują powtrzymad walkę wyzyskiwanych mas pracujących przeciw 
wyzyskowi i uciskowi. W ruchu komunistycznym reformiści i rewizjoniści, 
zabiegając o „współpracę klasową”, wyrządzili wielką szkodę rozwojowi ruchu 
rewolucyjnego. Dzisiaj renegaci socjalizmu, podsycając złudzenia dotyczące 
kapitalizmu i pokładając nadzieje na „pomocy” ze strony imperialistów i 
„współpracy” z nimi, przeprowadzają restaurację kapitalizmu. Historia wykazuje, 
że liczenie na „dobrod” klasy wyzyskującej i na „współpracę klasową” — to droga 
prowadząca do upadku rewolucji. 

Marksizm dokonał połączenia żądao pracujących mas ludowych dążących do 
socjalizmu z rewolucyjnymi siłami i rewolucyjnymi metodami walki. Nauka ta 
udowodniła, że w społeczeostwie kapitalistycznym istnieją sprzeczności 
pomiędzy siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji, których rozwiązanie jest 
możliwe poprzez walkę klasową prowadzoną przez wyzyskiwane masy pracujące 
przeciwko klasie wyzyskującej, że hegemonem w tej walce jest klasa robotnicza 
— to ona kieruje wszystkim. Dzięki marksizmowi została wykryta nieuchronnośd 
upadku kapitalizmu i zwycięstwa socjalizmu, marzenia wyzyskiwanych mas 
pracujących zostały połączone z realnymi siłami rewolucyjnymi, które są gotowe 
je urzeczywistnid, oraz z rewolucyjnymi metodami walki. W rezultacie tego 
nastąpiło przeobrażenie się socjalizmu z utopii w naukę, a w historii walki o 
wyzwolenie ludzkości dokonał się rewolucyjny przełom. 

Jednakże ukształtowana nauka o socjalizmie, która była oparta na 
materialistycznych poglądach na historię, nie była wolna od historycznej 
ograniczoności. Istniejąca wcześniej teoria rozpatrywała ruch społeczno-
historyczny nie jako ruch podmiotu, który powstaje i rozwija się dzięki wzrostowi 
aktywnych działao i roli mas ludowych będących gospodarzami tego ruchu, lecz, 
w pierwszym rzędzie jako proces przyrodniczo-historyczny, ulegający zmianom i 
rozwijający się na podstawie czynników o charakterze materialno-
ekonomicznym. Materialistyczny pogląd na historię głosi, że im bardziej 
rozwijają się siły wytwórcze w społeczeostwie kapitalistycznym, tym gwałtowniej 
zaostrzają się nie dające się pogodzid sprzeczności pomiędzy siłami wytwórczymi 
a stosunkami produkcji oraz antagonistyczne sprzeczności pomiędzy klasą 
wyzyskującą a klasą wyzyskiwaną, co właśnie doprowadzi do dalszego wzrostu i 



umacniania się sił rewolucyjnych, przede wszystkim zaś klasy robotniczej, i 
spowoduje przyspieszenie dojrzewania rewolucji. Istniejąca przedtem teoria 
socjalizmu, uważając czynniki materialno-ekonomiczne za główne ogniwo w 
walce rewolucyjnej, nie mogła wysunąd problemu umacniania podmiotu rewo-
lucji oraz podnoszenia poziomu jego roli jako podstawowej metody 
urzeczywistniania rewolucji. 

Co się tyczy oddziaływania rozwoju sił wytwórczych w społeczeostwie 
kapitalistycznym, to również ta kwestia nie powinna byd rozpatrywana w sposób 
jednostronny. W ustroju kapitalistycznym rozwój sił wytwórczych powoduje 
pogłębianie się zróżnicowania struktury bipolarnej — „bogaci bogacą się coraz 
bardziej, a biedni stają się coraz biedniejsi”, zaostrzanie się sprzeczności 
klasowych, ale jednocześnie z tym stwarza monopolistom stale zwiększającą się 
możliwośd wykorzystywania części wysokich zysków monopolowych w celu 
zacierania sprzeczności klasowej. Oprócz tego w rezultacie rozwoju sił 
wytwórczych następuje powiększanie się szeregów klasy robotniczej znajdującej 
zatrudnienie w przemyśle w wyniku rozwarstwiania się klasy drobnych 
posiadaczy, a w pierwszej kolejności chłopstwa, a jednocześnie podnoszenie się 
udziału ludzi pracy wykonujących pracę umysłową i techniczną w gałęzi 
produkcyjnej, oraz ludzi pracy, którzy są zatrudnieni w gałęziach 
nieprodukcyjnych. 

Nie ulega wątpliwości, że w procesie rewolucyjnej walki ważną rolę 
odgrywają warunki obiektywne. Jednakże decydujące czynniki wyniku rewolucji 
są zawarte nie w warunkach obiektywnych, lecz polegają na tym, w jaki sposób 
należy umacniad podmiot rewolucji i jak podnosid na wyższy poziom jego rolę. 
Dobre zorganizowanie pracy w dziedzinie umacniania podmiotu rewolucji oraz 
podnoszenia jego roli zapewnia zwycięstwo socjalizmu we wszystkich krajach, 
niezależnie od istniejącego w nich poziomu rozwoju kapitalistycznego. Fakty 
historyczne świadczą o tym, że socjalizm odniósł po raz pierwszy zwycięstwo nie 
w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, lecz w krajach, które były stosunkowo 
opóźnione w rozwoju. Doświadczenie naszej rewolucji, która postępowała 
naprzód pod sztandarem idei Dżucze, stanowi potwierdzenie tego, że 
umacnianie podmiotu rewolucji i podnoszenie jego roli pozwala nie tylko 
wykorzystywad w sposób prawidłowy ukształtowane warunki obiektywne, lecz 
także zmieniad niepomyślne warunki obiektywne na korzyśd rewolucji, 
przeobrażad trudne okoliczności w sprzyjające, a niepowodzenie w szczęście i w 
ten sposób zapewniad zwycięstwo rewolucji. 



Ograniczonośd istniejących wcześniej teorii, które opierały się na 
materialistycznych poglądach na historię, ujawniła się na powierzchni zjawisk z 
jeszcze większą wyrazistością w toku budownictwa socjalistycznego 
realizowanego po ustanowieniu ustroju socjalistycznego. 

Ogólnie rzecz biorąc, im dalej postępuje społeczeostwo w swoim rozwoju, 
tym bardziej zwiększa się rola mas ludowych, będących podmiotem ruchu 
społecznego. Jest to związane z faktem, że w miarę rozwoju społeczeostwa coraz 
bardziej podnosi się poziom samodzielnej świadomości mas ludowych, 
pomnażają się ich twórcze uzdolnienia. W ustroju socjalistycznym, jak nigdy 
poprzednio, zwiększa się rola mas ludowych, które są podmiotem ruchu 
społecznego. Społeczeostwo socjalistyczne jest to takie społeczeostwo, którego 
rozwój dokonuje się dzięki wzrostowi sił twórczych mas ludowych władających 
wysokim poziomem świadomości zjednoczonych, zespolonych w jedną całośd. 
W społeczeostwie socjalistycznym wychowywanie nowego człowieka, 
przeobrażanie pod względem ideowym, stają się ważniejszym i bardziej 
aktualnym zadaniem aniżeli stwarzanie materialno-ekonomicznych warunków 
socjalizmu, jedynie wysuwając na czołowe miejsce pracę nad reedukacją 
nowego człowieka, można umacniad podmiot rewolucji, podnosid jego rolę i 
zapewnid pomyślne budownictwo socjalizmu. Jeżeli w społeczeostwie 
socjalistycznym będzie się przywiązywad decydujące znaczenie do obiektywnych 
warunków materialno-ekonomicznych i trzymając się kurczowo tylko 
budownictwa gospodarczego, będzie się odsuwad na drugi plan pracę w zakresie 
reedukacji mas ludowych pod względem ideowym, wyraźnie pomniejszając 
znaczenie pracy nad umacnianiem podmiotu rewolucji i podnoszeniem jego roli, 
to niemożliwe będzie pomyślne prowadzenie całokształtu budownictwa 
socjalizmu i nie da się uniknąd zastoju w samym budownictwie gospodarczym. 
Niemało tego rodzaju zjawisk można było zaobserwowad w szeregu krajów 
urzeczywistniających w przeszłości budownictwo socjalistyczne, i to zostało 
wykorzystane przez renegatów socjalizmu, którzy odgrywali farsę z 
„przebudową” i zniszczyli sam socjalistyczny system ekonomiczny, dokonując 
tym samym aktu kontrrewolucji. W przeszłości twórcy marksizmu interpretowali 
naukę o socjalizmie, przywiązując główne znaczenie do warunków materialno-
ekonomicznych, dlatego, że w tym czasie najważniejszym zadaniem 
historycznym było obalenie reakcyjnej burżuazyjnej teorii, która, ulegając 
mistycyzmowi i fatalizmowi, przedstawiała kapitalizm jako świętośd, głosiła, że 
jest on „wieczny”. A obecnie renegaci socjalizmu, ogarnięci złudzeniami od-
noszącymi się do kapitalizmu, zmierzając do jego przywrócenia, propagują 



koncepcję, która głosi, że „materia góruje ponad wszystkim”, koncepcję 
wszechwładzy ekonomiki. 

Oparcie socjalizmu na nowej podstawie naukowej stało się zadaniem bardzo 
aktualnym nie tylko dla przezwyciężenia historycznej ograniczoności wcześniej-
szej nauki o socjalizmie, lecz również dla obrony socjalizmu przed wszelkimi 
oszczerczymi zmyśleniami oportunistów i napaściami dokonywanymi ze strony 
imperialistów. 

To historyczne zadanie zostało wspaniale rozwiązane dzięki temu, że Wielki 
Wódz Towarzysz Kim Ir Sen stworzył idee Dżucze i na tej podstawie rozwinął 
oryginalną teorię socjalizmu. Szanowany Towarzysz Kim Ir Sen sformułował tezę 
filozoficzną, która głosi, że człowiek jest gospodarzem wszystkiego, że on 
decyduje o wszystkim, i w nowy sposób ukazał prawidłowośd ruchu społecznego 
jako ruchu podmiotu. Tym samym oparł on socjalizm na nowej podstawie 
naukowej. Dzieło socjalizmu i komunizmu, oświetlone ideami Dżucze — to 
samodzielne dzieło mas ludowych, mające z kolei na celu urzeczywistnienie w 
pełni samodzielności ich samych. Socjalizm, usystematyzowany w sposób 
naukowy przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena — to socjalizm, 
którego główną postacią jest człowiek, to socjalizm służący interesom mas ludo-
wych. Socjalizm naszego typu — to socjalizm, w którym gospodarzami 
wszystkiego są masy ludowe, wszystko jest oddane w służbę masom ludowym, i 
który rozwija się siłami zespolonych mas ludowych. Teoria socjalizmu, która 
została oparta na ideach Dżucze, naświetliła w sposób naukowy istotę 
socjalizmu i prawidłowośd jego rozwoju, umieszczając człowieka w centrum 
uwagi. I na tej podstawie dała ona naświetlenie tego, że interesy pomyślnego 
budownictwa socjalizmu wymagają energicznego prowadzenia walki o zdobycie 
dwóch twierdz socjalizmu i komunizmu — ideologicznej i materialnej, przyznając 
przy tym niezmiennie priorytet walce, którą prowadzi się o zdobycie twierdzy 
ideologicznej. 

Na podstawie praktycznego doświadczenia naszej rewolucji zostały 
potwierdzone naukowy charakter i prawdziwośd teorii socjalizmu, która jest 
oparta na ideach Dżucze. Nasz naród przystąpił do walki o socjalizm, znajdując 
się w sytuacji opóźnionego w rozwoju społeczeostwa kolonialno-półfeudalnego. 
Naród był zmuszony w wyjątkowo trudnych warunkach przeprowadzad 
rewolucję i realizowad budownictwo nowego społeczeostwa. Jednakże nasza 
partia zawsze brała za podstawę pracę nad umacnianiem podmiotu rewolucji — 
za pomocą monolitycznego zespalania mas ludowych pod względem ideowo-



organizacyjnym wokół partii i Wodza — oraz nad podnoszeniem jego roli, jak 
tego wymagają idee Dżucze. Dzięki temu partia z powodzeniem torowała drogę 
do socjalizmu. W budownictwie socjalistycznym nasza partia, niezmiennie 
wysuwając na czołowe miejsce reedukację nowego człowieka, przeobrażanie 
pod względem ideologicznym, umacniała wszechstronnie ideowo-polityczne siły 
naszej rewolucji, stwarzała trwałą samodzielną gospodarkę narodową oraz 
zdolny do samoobrony potencjał wojskowy, co umożliwiło jej w obecnej 
złożonej sytuacji bez najmniejszych wahao energicznie prowadzid rewolucję i 
budownictwo socjalizmu. Uzyskane doświadczenie praktyczne świadczy dobitnie 
o tym, że socjalizm naszego kraju, stanowiący ucieleśnienie idei Dżucze jest 
socjalizmem najbardziej naukowym i zdolnym do życia. 

 

2 

 

U podstaw naszego socjalizmu leży takie podejście i pogląd na człowieka, 
których podstawę stanowią idee Dżucze. 

Zagadnienie podejścia i poglądu na człowieka jest zagadnieniem o 
fundamentalnym znaczeniu dotyczącym tego, jakie potrzebne jest podejście i 
pogląd do rozwoju społeczeostwa i rewolucji oraz jak należy je rozumied. 
Zagadnienie to służy jako kryterium do oceny naukowego charakteru i 
prawdziwości ideologii i teorii, linii i polityki. Nasz socjalizm opiera się na naj-
bardziej prawidłowym podejściu i poglądzie na człowieka, które wynikają z idei 
Dżucze — oto na czym polega jego naukowy charakter i prawdziwośd. 

Idee Dżucze po raz pierwszy w historii naświetliły w sposób naukowy istotę 
człowieka. 

Jak należy rozumied istotę człowieka — nie jest to po prostu zagadnienie 
naukowe, lecz problem społeczno-polityczny, który stanowi odzwierciedlenie 
interesów klasowych. Na przestrzeni historii pomiędzy postępem a reakcją 
toczyły się gorące spory filozoficzne dotyczące kwestii istoty człowieka. 

Reakcyjna klasa rządząca i jej wyraziciele, interpretując w sposób 
wypaczony istotę człowieka w interesie klasy uprawiającej wyzysk, 
wykorzystywali te interpretacje do upiększania społeczeostwa opartego na 
wyzysku. W czasach minionych w sporach filozoficznych toczących się wokół 



istoty człowieka dominowały w zasadzie dwa poglądy — rozpatrywanie 
człowieka jako istoty duchowej oraz rozpatrywanie go jako istoty materialnej. 
Pogląd religijny, idealistyczny, którego nosiciele uważają człowieka za istotę 
czysto duchową, opiera się na twierdzeniu, że człowiek jest produktem jakiejś 
istoty nadprzyrodzonej i mistycznej i że los człowieka jest od niej uzależniony. 
Reakcyjna klasa rządząca i ci, którzy wyrażali jej poglądy, wykorzystując jako 
narzędzie religijny, idealistyczny pogląd na człowieka, głosili, że stan ubóstwa, w 
jakim znajdują się pracujące masy ludowe, podlegające wyzyskowi i uciskowi, 
jest fatalną nieuchronnością i że wobec tego powinny one pokornie 
podporządkowywad się takiemu losowi. Poglądy, które postulują traktowanie 
człowieka jako zwykłej przyrodniczej istoty biologicznej, nie stwarzają 
możliwości dostrzegania jakościowej różnicy, która istnieje pomiędzy 
człowiekiem działającym w sposób celowy i świadomy przy regulującej roli świa-
domości i pod jej kontrolą, a istotą biologiczną, która działa, ulegając 
instynktowi. Te poglądy były wykorzystywane przez reakcyjną klasę rządzącą i 
wyrazicieli jej stanowiska do tego, aby bronid społeczeostwa kapitalistycznego, 
w którym panuje „prawo dżungli”. Biorąc za punkt wyjścia reakcyjne podejście i 
pogląd na człowieka, renegaci socjalizmu wprowadzają burżuazyjną liberalizację 
i kapitalistyczną gospodarkę rynkową, aby doprowadzid do restauracji 
kapitalizmu. 

Człowiek ani nie jest istotą czysto duchową, ani też prostą istotą 
biologiczną. Jest on istotą społeczną, która żyje i działa znajdując się w 
stosunkach społecznych. Na tym polega ważna cecha szczególna człowieka, 
która odróżnia go od innych istot biologicznych. 

Marksizm określał istotę człowieka jako całokształt stosunków społecznych. 
Ta definicja stała się historycznym wkładem przyczyniającym się do obalenia 
antynaukowych, reakcyjnych poglądów, których nosiciele rozpatrują człowieka 
jako istotę czysto duchową, albo jako istotę wybitnie biologiczną. Nie jest to 
jednak wyczerpujące oświetlenie istotnych cech szczególnych samego człowieka, 
a zatem, za pomocą tej definicji nie może oświetlad w sposób prawidłowy 
stosunków człowieka i otaczającego go świata, miejsca i roli człowieka w świecie. 

Idee Dżucze po raz pierwszy wyjaśniły w sposób naukowo uzasadniony 
istotne cechy szczególne samego człowieka i na tej podstawie określiły w nowy 
sposób miejsce i rolę człowieka w świecie. 

Również w przeszłości podejmowano niemało prób wyjaśnienia istoty 
człowieka z akcentowaniem głównie szczególnych cech samego człowieka. 



Przykładem tego jest określenie człowieka jako istoty posługującej się mową, 
wykonującej pracę i myślącej. Jednakże wszystko to naświetla tylko określone 
aspekty działalności człowieka, które są przejawem jego istotnych właściwości. 

Człowiek jest istotą społeczną władającą samodzielnością, zdolnością do 
twórczego działania oraz świadomością. Właśnie na tym polegają najbardziej 
istotne cechy szczególne człowieka. 

Samodzielnośd — to właściwośd człowieka społecznego, który dąży do tego, 
aby żyd i rozwijad się samodzielnie jako gospodarz świata i swojego losu, uwol-
niwszy się od wszelkich form uzależnienia i okowów. Zdolnośd do twórczego 
działania stanowi właściwośd człowieka społecznego, który w sposób celowy 
przeobraża świat oraz decyduje o swoim losie zgodnie ze swoimi aspiracjami. 
Świadomośd jest właściwością człowieka społecznego, która określa całą jego 
działalnośd, ukierunkowaną na poznanie i przeobrażanie świata oraz samego 
siebie. Samodzielnośd i zdolnośd do twórczego działania są zagwarantowane 
przez świadomośd. Człowiek różni się pod względem jakościowym od zwierząt 
ulegających instynktowi tym, że jako władający świadomością prowadzi 
samodzielną i twórczą działalnośd. Proces działalności człowieka jest procesem, 
w którym przejawiają się jego samodzielnośd, zdolnośd do twórczego działania i 
świadomośd, a samodzielna, twórcza i świadoma działalnośd jest sposobem 
istnienia człowieka. 

To, że człowiek stał się istotą społeczną, która włada samodzielnością, 
zdolnością do twórczego działania i świadomością byłoby nie do pomyślenia bez 
posiadania przez niego rozwiniętego organizmu, a w szczególności jego 
najbardziej rozwiniętej części, którą stanowi mózg. Rozwinięty organizm 
człowieka stanowi biologiczną podstawę, która umożliwia mu władanie samo-
dzielnością, zdolnością do twórczego działania i świadomością. Jednakże 
samodzielnośd, zdolnośd do twórczego działania i samodzielnośd nie rodzą się 
wskutek istnienia tej podstawy same przez się. Samodzielnośd, zdolnośd do 
twórczego działania i świadomośd — to społeczne właściwości człowieka, które 
powstają i rozwijają się w procesie społeczno-historycznym, w jego działalności, 
której rozwój dokonuje się w ramach stosunków społecznych. 

Człowiek, władając samodzielnością, zdolnością do twórczego działania i 
świadomością, jest zdolny do decydowania o swoim losie własnymi siłami. Los 
istoty biologicznej zależy od tego, w jaki sposób będzie ona przystosowywad się 
do obiektywnych warunków życia. Istotę biologiczną można uważad po prostu za 
częśd przyrody, której los jest rozstrzygany przez obiektywną sytuację życiową. 



W odróżnieniu od tego, człowiek jest władcą świata, jego przeobrazicielem, 
który przetwarza obiektywny świat odpowiednio do swoich aspiracji i decyduje o 
swoim losie własnymi siłami. Dalszy rozwój samodzielności, zdolności do 
twórczego działania i świadomości człowieka jeszcze bardziej umacnia jego 
miejsce i podnosi jego rolę jako władcy świata i jego przeobraziciela, a to 
znajduje wyraz w przeobrażaniu przez człowieka przyrody i społeczeostwa. W 
miarę rozwoju samodzielnej świadomości i twórczej zdolności człowieka oraz 
podnoszenia się jego roli pomnażają się bogactwa społeczeostwa i doskonalą się 
stosunki społeczne. W rozwoju historycznym każde pokolenie startuje, opierając 
się na stworzonych przez poprzednie pokolenia bogactwach społecznych i 
stosunkach społecznych, to znaczy na danych obiektywnych warunkach, i 
wykorzystuje je. Te obiektywne warunki, rzecz jasna, wywierają niemało ważny 
wpływ na rozwój społeczeostwa, ale same one są historycznym wytworem 
samodzielnej, twórczej i świadomej działalności człowieka i także człowiek je 
wykorzystuje i dalej je rozwija. Warunki obiektywne mogą byd nawet 
sprzyjające, ale jeżeli nie jest wysoki poziom samodzielności, zdolności do 
twórczego działania i świadomości człowieka, który wykorzystuje i rozwija te 
warunki, i właściwości te przejawiają się niedostatecznie pełnie, to nie można 
oczekiwad szybkiego rozwoju społeczeostwa. I odwrotnie. Chodby nawet 
ukształtowały się niepomyślne warunki obiektywne, społeczeostwo może się 
dynamicznie rozwijad, jeżeli wysoki jest poziom samodzielności, zdolności do 
twórczego działania i świadomości człowieka, a wszystkie te właściwości ludzkie 
przejawiają się w całej pełni. Świadczy to o tym, że historyczny proces rozwoju 
społecznego jest uzależniony od poziomu rozwoju i przejawiania się 
samodzielności, zdolności do twórczego działania i świadomości człowieka. 
Wiadomo, że od dawnych czasów wyzyskiwane masy pracujące marzyły o 
nowym społeczeostwie opartym na równouprawnieniu, w którym nie ma 
wyzysku i ucisku, ale w minionych okresach historycznych ich marzenie nie 
stawało się rzeczywistością. Znajduje to wyjaśnienie w tym, że niedostatecznie 
były rozwinięte samodzielna świadomośd i twórcza zdolnośd mas pracujących a 
pełniona przez nie rola była niska. Człowiek przeobraża przyrodę i 
społeczeostwo, posuwa naprzód rozwój historyczny. Wynika więc z tego, że im 
szybciej rozwijają się samodzielna świadomośd i twórcze zdolności człowieka i im 
aktywniejsza staje się jego rola, tym bardziej ulega przyspieszeniu rozwój 
społeczno-historyczny i tym pomyślniej przebiega urzeczywistnienie rewolucji i 
budownictwa nowego społeczeostwa. Można powiedzied, że historia rozwoju 
społecznego jest w ostatecznym wyniku historią rozwoju samodzielności, 
zdolności do twórczego działania i świadomości człowieka. 



Ponieważ człowiek jest istotą samodzielną, twórczą i świadomą, przeto staje 
się on istotą najbardziej bezcenną i najsilniejszą. Człowiek to jedyny władca 
świata i jego przeobraziciel. Nie ma na świecie istoty cenniejszej i silniejszej niż 
człowiek. 

Jednakże burżuazyjna reakcja rozpatruje człowieka nie jako najcenniejszą 
istotę, lecz jako swego rodzaju środek służący do realizowania produkcji 
materialnej, jako istotę lichą, dysponującą siłą roboczą będącą towarem. Uważa 
ona także, że człowiek nie jest silną istotą, która może decydowad o swoim losie 
własnymi siłami, lecz że jest on istotą bezradną, uzależnioną od złota. Renegaci 
socjalizmu przeprowadzają restaurację kapitalizmu i, traktując bezrobocie i 
nędzę jako środki nacisku służące podnoszeniu konkurencyjności i intensywności 
pracy, likwidują wszystkie przedsięwzięcia, które zostały wypracowane w okresie 
socjalizmu w interesie narodu. Nie wierząc w siły swojego narodu i licząc na 
uzyskanie „pomocy” od kapitalistycznych krajów Zachodu oraz na współpracę z 
nimi, schlebiają oni imperialistom. Wszystko to jest również związane z ich 
reakcyjnym burżuazyjnym poglądem na człowieka. 

Socjalizm, w którym centralne miejsce zajmuje człowiek, opiera się na 
twierdzeniu idei Dżucze dotyczącym rozwoju społeczno-historycznego. Zgodnie z 
tą nauką wyjaśniona została w nowy sposób, na podstawie naukowej, 
prawidłowośd rozwoju społeczno-historycznego z jego główną postacią — 
człowiekiem. Socjalizm, w którym centralne miejsce zajmuje człowiek, jest 
socjalizmem w najwyższym stopniu naukowym, w którym, biorąc za punkt 
wyjścia oparte na ideach Dżucze podejście i pogląd na człowieka, wszystko jest 
oddane w służbę człowiekowi, wszystkie problemy są rozwiązywane przez 
podnoszenie twórczej roli człowieka. Nasz socjalizm konsekwentnie ochrania i 
zapewnia samodzielnośd człowieka, szybko podnosi i aktywnie rozwija 
świadomośd i twórczą zdolnośd człowieka, co pozwala na znaczne umocnienie 
jego miejsca i roli jako władcy świata i jego przeobraziciela oraz pozwala ene-
rgicznie urzeczywistniad rewolucję i budownictwo socjalizmu. 

Idee Dżucze naświetliły w nowy sposób także istotę życia człowieka i jej 
prawdziwy sens. 

Jeżeli się uważa człowieka za swego rodzaju organizm biologiczny, to przez 
życie człowieka rozumie się jego życie fizjologiczne. Jednakże człowiek nie jest 
taką istotą, której życie ma charakter tylko fizjologiczny. Idee Dżucze po raz 
pierwszy w historii wykazały, że człowiek to istota mająca zarówno życie 
fizjologiczne, jak i społeczno-polityczne. Jeśli życie fizjologiczne jest życiem 



człowieka jako organizmu biologicznego, to życie społeczno-polityczne jest 
życiem człowieka jako istoty społecznej. Życie społeczno-polityczne — to życie 
właściwe człowiekowi, który jest istotą społeczną. 

Dużą wartośd ma dla człowieka życie fizjologiczne. Tylko dysponując tym 
życiem, człowiek może zyskiwad także życie społeczno-polityczne. W tym sensie 
można powiedzied, że życie materialne, które zaspokaja potrzeby istoty 
fizjologicznej, jest życiem urzeczywistniającym najpierwsze potrzeby człowieka. 
W odróżnieniu od prostej istoty fizjologicznej człowiek jest istotą społeczną, 
dlatego w miarę podnoszenia się poziomu jego samodzielności, zdolności do 
twórczego działania i świadomości oraz w miarę rozwoju społeczeostwa nie-
ustannie wzrastają jego wymagania odnoszące się do życia materialnego. To z 
kolei wywiera wpływ także na życie społeczno-polityczne. Ustabilizowane i 
zdrowe życie materialne stanowi materialną gwarancję nie tylko pełnego 
zaspokajania potrzeb fizjologicznego życia człowieka, lecz również utrzymywania 
i godnego rozwoju jego życia społeczno-politycznego. 

Człowiek ceni, oczywiście, życie fizjologiczne, ale jeszcze droższe jest dla 
niego życie społeczno-polityczne. Uważanie życia społeczno-politycznego za 
cenniejsze niż życie fizjologiczne — to istotny wymóg człowieka będącego istotą 
społeczną. Jeżeli się dąży do zaspokajania jedynie potrzeb życia fizjologicznego, 
odwracając się od wymogów życia społeczno-politycznego, to żadne życie 
materialne, chodby nawet było wystarczająco dostatnie, nie może byd w żadnym 
wypadku uważane za życie pełnowartościowe, a w konsekwencji, takie życie 
materialne przekształca się w wypaczone, anomalne życie, sprzeczne z 
właściwościami człowieka i upodabniające się do życia zwierząt. 

Samodzielnośd jest dla człowieka żywotnie ważnym czynnikiem jego 
egzystencji. Człowiek jako samodzielna istota społeczna stara się prowadzid życie 
samodzielne, uwolniwszy się od wszelkiego rodzaju uzależnienia i okowów. 
Kiedy mówimy o samodzielnym życiu człowieka, to znaczy, że w życiu zajmuje on 
swoje miejsce i korzysta z praw gospodarza świata i swojego losu. Kiedy człowiek 
jako istota społeczna korzysta z praw do samodzielności i realizuje w życiu 
samodzielne wymagania, to można powiedzied, że prowadzi on życie 
pełnowartościowe, uzyskując życie społeczno-polityczne. Człowiek, który utracił 
samodzielnośd i znajduje się w zależności od innych nie jest niczym innym, jak 
człowiekiem martwym pod względem społeczno-politycznym, chociaż oddycha. 
Dążenie człowieka do tego, aby żyd w sposób samodzielny znajduje urze-
czywistnienie przede wszystkim w samodzielnym życiu politycznym. Człowiek, 



który jest uzależniony od innych pod względem społeczno-politycznym, jest w 
ogóle niezdolny do prowadzenia samodzielnego życia. 

Ponieważ dla człowieka największą wartośd ma życie społeczno-polityczne, 
przeto jego życie może byd owocne tylko wtedy, kiedy jego życie społeczno-
polityczne będzie okryte nieprzemijającą chwałą. Człowiek otrzymuje życie 
społeczno-polityczne od kolektywu społecznego. Kolektyw społeczny jest 
ogniskiem społeczno-politycznego życia człowieka. Dlatego to, czy człowiek żyje 
w sposób godny, czy też nie — zależy do tego, w jakim stopniu wiąże się on z 
kolektywem społecznym. Życie człowieka nabiera charakteru życia godnego, 
kiedy jest on otoczony miłością i zaufaniem ze strony kolektywu społecznego, 
natomiast życie to staje się niegodne, jeżeli kolektyw społeczny odrzuca go. 
Człowiek może zdobyd miłośd i zaufanie ze strony kolektywu społecznego, jeżeli, 
stawiając interesy kolektywu społecznego ponad interesami osobistymi, pracuje 
on rzetelnie dla dobra kolektywu społecznego. W ostatecznym wyniku 
najgodniejszym i najbardziej owocnym życiem jest takie życie, kiedy człowiek, 
wiążąc swój los z losem kolektywu społecznego i pracując z poświęceniem dla 
jego dobra, prowadzi samodzielne i twórcze życie, otoczony miłością i zaufaniem 
ze strony kolektywu społecznego. Tu właśnie leży droga stwarzająca człowiekowi 
możliwośd okrycia chwałą swojego życia społeczno-politycznego oraz 
prowadzenia życia godnego jako istota społeczna. 

To, że obecnie reakcyjna burżuazja i renegaci socjalizmu uważają za 
zjawisko normalne wyzysk i ujarzmienie człowieka przez człowieka, a człowieka 
traktują jak istotę trywialną, która ma na celu wyłącznie zaspokajanie swojej 
żądzy materialnej, jest jednym z dobitnych dowodów świadczących o 
reakcyjności burżuazyjnego poglądu i stanowiska zajmowanego w kwestii istoty 
życia człowieka i sensu tego życia. 

Prawdziwe życie ludzkie, dające wszystkim ludziom możliwośd rozsławiania 
mającego najwyższą wartośd swojego życia społeczno-politycznego i 
zaspokajania w pełnej mierze także potrzeb życia fizjologicznego, jest w pełni 
zapewnione tylko w społeczeostwie socjalistycznym, którego podstawę stanowi 
kolektywizm. W społeczeostwie socjalistycznym człowiek, uwolniwszy się od 
wszelkich form wyzysku i ucisku, zależności i panowania, może prowadzid 
samodzielne i twórcze życie we wszystkich dziedzinach, włącznie z życiem spo-
łeczno-politycznym. Po to, aby w społeczeostwie socjalistycznym ludzie 
władający wysokim poziomem świadomości i uzdolnieniami gospodarzy 
społeczeostwa prowadzili samodzielne i twórcze życie, należy organizowad w 



prawidłowy sposób ich życie ideowe, życie prowadzone w ramach organizacji 
oraz życie kulturalne. Tylko wtedy, gdy ludzie mocno uzbroją się w samodzielną 
świadomośd i kiedy władają wszechstronnie rozwiniętymi twórczymi 
uzdolnieniami poprzez rewolucyjne życie ideowe, życie w organizacji i zdrowe, 
bogate życie kulturalne, mogą oni wnosid aktywny wkład do rozwoju 
społeczeostwa i kolektywu, mogą prowadzid godne życie jako pełnoprawni 
członkowie społeczeostwa i kolektywu. 

Nasz socjalizm jest prawdziwym socjalizmem, który stawia na czołowym 
miejscu interesy człowieka, w którym człowiek jest uważany za najcenniejszą 
istotę gdzie w pełniejszej mierze znajdują ucieleśnienie istotne wymagania 
człowieka, a wszyscy ludzie uzyskują możliwośd prowadzenia życia społeczno-
politycznego, nieograniczonego okrywania go chwałą, i gdzie w pełnej mierze 
zaspokajane są potrzeby ich życia fizjologicznego. Socjalizm, który umieszcza 
człowieka w centrum uwagi, umożliwia wszystkim członkom społeczeostwa 
uzyskanie wysokiego poziomu świadomości ideowej i zdolności twórczej, 
pozwala walczyd z poświęceniem w imię społeczeostwa i kolektywu oraz, ciesząc 
się miłością i zaufaniem ze strony społeczeostwa i kolektywu, żyd w zgodzie i 
prowadzid życie w pełni godne i owocne. 
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Nasz socjalizm opiera się na podejściu i poglądzie na masy ludowe, 
wypływających z idei Dżucze. 

Prawdziwośd socjalizmu i jego wyższośd znajdują swoje odzwierciedlenie w 
popieraniu go przez masy ludowe i w ich zaufaniu do niego. Nasz socjalizm jest 
najbardziej przodującym i reprezentującym największą siłę socjalizmem, który 
cieszy się absolutnym poparciem i zaufaniem ze strony mas ludowych, właśnie 
dzięki temu, że opiera się on na takim podejściu i poglądzie na masy ludowe, 
które wypływają z idei Dżucze. 

Masy ludowe są podmiotem historii. Masy ludowe — to społeczny 
kolektyw, zjednoczony wspólnotą samodzielnych wymogów i twórczej 
działalności, którego podstawę stanowią ludzie pracy. 



W społeczeostwie klasowym pojęcie „masy ludowe” ma charakter klasowy. 
W społeczeostwie opartym na wyzysku w zależności od tego, kto włada 
środkami produkcji i ma władzę paostwową, ulega ono rozwarstwianiu się na 
klasy wyzyskujące i wyzyskiwane, klasy panujące i klasy ujarzmione, przy czym 
podstawową częśd mas ludowych stanowią klasy wyzyskiwane i ujarzmione. 
Skład klasowy mas ludowych nie jest stały, ulega on zmianom w procesie 
rozwoju społeczno-historycznego. W społeczeostwie kapitalistycznym w skład 
mas ludowych wchodzą nie tylko robotnicy i chłopi, lecz także pracujący 
inteligenci, wszystkie klasy i warstwy społeczeostwa, które występują w obronie 
samodzielności. Natomiast w społeczeostwie socjalistycznym wszyscy ludzie 
stają się socjalistycznymi ludźmi pracy, tak że członkowie wszystkich klas i 
warstw stanowią masy ludowe. Oczywiście, także w społeczeostwie 
socjalistycznym nadal kontynuowane są wypady mniejszości wrogich elementów 
i mogą pojawiad się zdrajcy w szeregach rewolucyjnych. Dlatego także w 
społeczeostwie socjalistycznym należy ściśle odróżniad masy ludowe od 
elementów im wrogich. 

Pojęcie „masy ludowe” odzwierciedla stosunki społeczno-klasowe, ale nie 
jest pojęciem czysto klasowym. Masy ludowe ze swej natury składają się z 
różnych klas i warstw ludności. Aby określid, czy ktoś wchodzi w skład mas 
ludowych, czy nie, należy brad pod uwagę jego społeczno-klasowe położenie, 
jednakże nie należy go absolutyzowad. Na świadomośd i działalnośd człowieka 
wywiera wpływ nie tylko położenie społeczno-kłasowe. Jeżeli człowiek ma 
ideologię postępową pod wpływem rewolucyjnym, to może on służyd masom 
ludowym niezależnie od jego pozycji społeczno-klasowej. Głównym miernikiem 
określającym przynależnośd do mas ludowych nie jest społeczno-klasowe 
pochodzenie człowieka, lecz jego ideologia. Ideologiczną podstawę jednoczącą 
ludzi pochodzących z różnych klas i warstw ludności jako masy ludowe, stanowią 
nie tylko idee socjalizmu i komunizmu. Wszyscy, którzy kochają swój kraj, swój 
lud i swój naród, mogą służyd narodowi, a wobec tego mogą wchodzid w skład 
mas ludowych. 

Biorąc za podstawę wyjściową takie stanowisko. Wielki Wódz Towarzysz 
Kim Ir Sen na każdym etapie rewolucji, mocno zespalając w siły rewolucyjne 
wszystkich, którzy pod względem ideologicznym byli gotowi służyd dla dobra 
Ojczyzny, ludu i narodu, pomyślnie prowadził rewolucję i budownictwo nowego 
społeczeostwa. Nasza partia odnosi się z zaufaniem do ludzi pochodzących z 
różnych klas i warstw ludności, zainteresowanych w rewolucji, nie jak do 



przejściowych towarzyszy drogi, lecz jak do stałych współtowarzyszy rewolucji i 
prowadzi ich drogą socjalizmu i komunizmu. 

Imperialiści i inni reakcjoniści ze swojej natury klasowej zajmują miejsce na 
przeciwległym biegunie w stosunku do mas ludowych i dlatego boją się samego 
słowa „lud”. Imperialiści i inni reakcjoniści często używają słowa „naród”, aby 
zamaskowad konfrontację klasową i sprzeczności społeczeostwa kapitalistyczne-
go. Renegaci socjalizmu także usiłują zamaskowad swoje antyludowe 
machinacje, posługując się słowem „obywatel”, głosząc, na przykład, o budowie 
„społeczeostwa obywatelskiego”. Oczywiście, nierzadkie są wypadki, gdy 
reakcjoniści i renegaci posługują się obłudnie słowem „lud”. Jednakże ci, którzy 
odnoszą się do ludu wrogo i zdradzają go, nie mogą zamaskowad słowem „lud” 
swojej antyludowej istoty. „Lud” — to święte słowo, którym mogą się 
posługiwad z pełnym prawem tylko ci, którzy są oddani ludowi, komuniści, 
którzy poświęcają wszystko walce prowadzonej o interesy mas ludowych. 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen już od dawnych czasów oddawał ludowi 
cześd, odnosząc się do niego, jak do niebios, łączył ze słowem „lud” nazwy 
paostwa, armii, monumentalnych obiektów architektonicznych oraz 
wszystkiego, co jest w kraju cenne i piękne. W naszym socjalizmie lud jest 
uważany za bezcenną istotę i dlatego ten socjalizm staje się socjalizmem, który 
służy interesom mas ludowych, najbardziej przodującym socjalizmem, w którym 
znalazł najbardziej gruntowne ucieleśnienie wymóg samodzielności ludu. 

Masy ludowe są gospodarzami wszystkiego w społeczeostwie. Jest tak 
dlatego, że wszystko w społeczeostwie jest wytwarzane przez masy ludowe. 

Masy ludowe są wyposażone w najpotężniejszą twórczą zdolnośd do 
przeobrażania przyrody i społeczeostwa. Siła i rozum poszczególnych jednostek 
mają swoje granice, ale nie istnieją granice dla siły i rozumu mas ludowych. 
Jeżeli istnieje na tym świecie istota wszechpotężna, to są nią masy ludowe. 
Dzięki ich niewyczerpanym siłom i rozumowi tworzone jest wszystko w 
społeczeostwie, postępuje naprzód rozwój historii i dokonuje się rewolucja. 

Masy ludowe przeobrażają przyrodę, rozwijają siły wytwórcze i pomnażają 
dobra materialne. Także kapitaliści, są, oczywiście, zainteresowani w rozwoju sił 
wytwórczych w pogoni za większym zyskiem, ale oni nie wytwarzają własnymi 
rękami dóbr materialnych. Bogactwa duchowo-kulturalne także są tworzone 
przez masy ludowe. Nie tylko tworzą one bezpośrednio bogactwa duchowo-
kulturalne, lecz także wysuwają ze swego łona przodujących myślicieli, 



wybitnych pracowników naukowych i utalentowanych działaczy literatury i 
sztuki. Również klasy wyzyskujące wysuwają swoich apologetów działających w 
dziedzinie ideowo-kulturalnej, jednakże będące ich dziełem wytwory ideowo-
kulturalne działają na przekór zdrowemu życiu i rozwojowi społeczeostwa. Masy 
ludowe przeobrażają społeczeostwo. Reakcyjne klasy wyzyskiwaczy wykazują 
zainteresowanie nie przeobrażaniem społeczeostwa, lecz tylko utrzymywaniem i 
utrwalaniem starego reżymu opartego na wyzysku. „Reformy”, które są pozo-
rowane przez burżuazyjnych rządców, mają w najlepszym wypadku na celu 
niedopuszczenie do kryzysu kapitalizmu. Postępowe przeobrażanie 
społeczeostwa jest realizowane tylko siłami obudzonych i zespolonych mas 
ludowych. Ponieważ wszystko w społeczeostwie jest tworzone przez masy 
ludowe, to, naturalnie, one powinny stad się jego gospodarzami. Tylko w społe-
czeostwie socjalistycznym, w którym władza paostwowa i środki produkcji 
znajdują się w rękach ludu, masy ludowe stają się prawdziwymi gospodarzami 
wszystkiego. 

Ponieważ masy ludowe są gospodarzami wszystkiego w społeczeostwie, one 
powinny zajmowad miejsce gospodarza, korzystad z praw godnych tej pozycji, 
realizowad całą pełnię swojej odpowiedzialności i rolę gospodarza oraz czerpad 
przyjemności z pełnowartościowego, szczęśliwego życia, które jest godne 
gospodarza. 

Masy ludowe jako gospodarze wszystkiego w społeczeostwie powinny 
zajmowad miejsce gospodarza i korzystad z przysługujących mu praw. 

Zająd miejsce gospodarza i korzystad z przysługujących mu praw — taki jest 
samodzielny wymóg mas ludowych. Samodzielnośd — to żywotnie ważny 
czynnik istnienia mas ludowych, a ich samodzielne miejsce i prawa — to 
podstawowe czynniki, od których zależy los mas ludowych. Masy ludowe jako 
gospodarze paostwa i społeczeostwa powinny zajmowad miejsce gospodarza i 
korzystad z odpowiednich praw we wszystkich sferach życia społecznego, a 
przede wszystkim w polityce, ekonomice i kulturze. 

Aby w sposób konsekwentny urzeczywistniad i bronid samodzielności mas 
ludowych konieczne jest opracowanie całej linii i polityki na podstawie 
samodzielnych postulatów mas ludowych i wcielanie ich w życie, opierając się na 
ich siłach. 

Samodzielne postulaty mas ludowych — to kryterium umożliwiające 
odróżnianie słusznych koncepcji i linii politycznych od niesłusznych. Jedyna 



droga pozwalająca uniknąd subiektywizmu i skomplikowanych skrzywieo w 
rewolucji i budownictwie nowego społeczeostwa polega na tym, aby udawad się 
w gąszcz mas ludowych oraz przysłuchiwad się ich poglądom i postulatom. Masy 
ludowe są nauczycielem we wszystkim. Jeżeli się uogólnia i systematyzuje ich 
samodzielne poglądy i wymagania — to otrzyma się i ideę, i linię, i politykę. W 
toku opracowywania swojej linii i polityki partia klasy robotniczej powinna 
zawsze brad pod uwagę poglądy i wymagania mas ludowych, nieustannie 
znajdując się w ich środowisku. Również dla pracowników główną istotą ich 
działalności powinno stad się poznawanie poglądów i postulatów mas ludowych. 
Nawet w skomplikowanych, trudnych warunkach nasza partia zdołała ustanowid 
najbardziej przodujący ustrój socjalistyczny i nieustannie wykazywad tę wyższośd 
dlatego, że udawała się w gąszcz mas ludowych oraz opracowywała swoją linię i 
politykę, odzwierciedlając ich samodzielne postulaty i konsekwentnie wcielając 
je w życie, opierając się na siłach mas ludowych. Na tym właśnie polega 
tajemnica tego, że socjalizm naszego kraju, nie znając żadnych przegięd i 
zygzaków, zwycięsko podąża naprzód, krocząc najbardziej naukową drogą. 

Interesy urzeczywistniania obrony samodzielności mas ludowych wymagają 
zdecydowanie obrony samodzielności kraju i narodu. 

Niezależnośd w polityce, samodzielnośd w ekonomice i samoobrona w 
obronie kraju — to rewolucyjna zasada, której niezmiennie przestrzega nasza 
partia. Mimo nacisku wywieranego przez imperialistów i tych, którzy dążą do 
ustanowienia swojego panowania, nasza partia i naród, wysoko ceniąc 
samodzielnośd kraju i narodu, konsekwentnie wcielały w życie rewolucyjną 
zasadę niezależności, samodzielności i samoobrony i tym samym niezawodnie 
broniły i bronią suwerenności i godności kraju. Również dzisiaj kroczą one nie-
zmiennie naprzód, dochowując wierności swoim przekonaniom, wysoko 
wznosząc sztandar socjalizmu. 

W obecnym czasie imperialiści brutalnie ingerują w sprawy wewnętrzne 
innych krajów i depczą suwerennośd narodów innych krajów, usiłując 
usprawiedliwiad to powoływaniem się na „obronę praw człowieka”. Prawa 
człowieka są nie do pomyślenia w oderwaniu od suwerenności kraju i narodu. 
Narodom tych krajów, które znajdują się pod panowaniem sił zewnętrznych, 
nigdy nie przyznaje się praw człowieka. Prawa te są zawsze prawami do 
samodzielności, z których powinien korzystad naród we wszystkich sferach życia 
społecznego — w polityce, ekonomice, ideologii i kulturze. „Prawa człowieka”, o 
których rozprawiają imperialiści, to przywileje przysługujące bogatym, 



pozwalające im na prowadzenie wszelkich działao dlatego, że mają pieniądze. 
Imperialiści w ogóle nie uważają za prawa człowieka prawa bezrobotnych do 
zatrudnienia oraz prawa bezdomnych i osieroconych do egzystencji. Nie mają 
prawa mówid o prawach człowieka imperialiści, którzy nie przyznają ludziom 
pracy nawet elementarnych praw do egzystencji i prowadzą politykę 
antyludową, politykę dyskryminacji rasowej i narodowej, politykę kolonialną. 
Pierwszym wrogiem praw człowieka są imperialiści, którzy depczą suwerennośd 
narodów i pod szyldem „obrony praw człowieka” dokonują ingerencji w sprawy 
wewnętrzne innych krajów. Nie dopuścimy w żadnym wypadku do jakichkolwiek 
prób ingerencji i samowoli ze strony imperialistów, którzy ośmielili by się 
targnąd na suwerennośd naszego kraju i narodu, i będziemy niezawodnie jej 
bronid. 

Masy ludowe powinny wykonywad swój obowiązek, swoją rolę gospodarzy 
wszystkiego w społeczeostwie. 

Tylko w takim wypadku mogą one bronid miejsca i prawa gospodarzy. 
Rewolucja i budownictwo nowego społeczeostwa stanowią płaszczyznę 
urzeczywistniania interesów mas ludowych, a zatem, jest to dzieło ich samych. 
Masy ludowe powinny rozstrzygad o wszystkich problemach wyłaniających się w 
toku rewolucji i budownictwa nowego społeczeostwa, przejawiając wysokie 
poczucie odpowiedzialności i opierając się na własnych siłach. 

Aby masy ludowe wykonały obowiązek i rolę gospodarzy wszystkiego w 
społeczeostwie, należy podnosid poczucie świadomości gospodarzy, a w tym 
celu konieczne jest wysuwanie na czołowe miejsce przeobrażania pod względem 
ideowym, pracy politycznej. Jest to istotnym wymogiem społeczeostwa 
socjalistycznego. W społeczeostwie socjalistycznym, w którym masy ludowe 
stały się gospodarzami paostwa i społeczeostwa, podstawową siłą napędową 
rozwoju społecznego są wysoki rewolucyjny entuzjazm i twórcza aktywnośd mas 
ludowych, uzbrojonych w samodzielną świadomośd i monolitycznie zespolonych 
wokół partii i Wodza. Priorytet przeobrażania pod względem ideowym i pracy 
politycznej, wychowywanie wszystkich członków społeczeostwa na zasadach 
komunistycznych i podnoszenie poziomu ich rewolucyjnego entuzjazmu i 
twórczej aktywności pozwalają przyspieszad dynamicznie rewolucję i 
budownictwo socjalizmu oraz wykazywad w pełnej mierze wyższośd socjalizmu. 
Właśnie dlatego w społeczeostwie socjalistycznym należy zawsze brad za 
podstawę wychowywanie mas ludowych, ujawnianie ich rewolucyjnego 
entuzjazmu i twórczej aktywności, wysuwając na czołowe miejsce przeobrażanie 



pod względem ideowym, pracę polityczną. Dla forsownego rozwijania 
budownictwa socjalistycznego nie ma innej drogi, jak tylko ta, która polega na 
przyznawaniu priorytetu przeobrażaniu pod względem ideowym, pracy 
politycznej i podnoszeniu roli mas ludowych. Próba wywoływania aktywności 
ludzi za pomocą pieniądza nie odpowiada naturze społeczeostwa so-
cjalistycznego i przez stosowanie takiej metody niemożliwe jest ujawnianie 
wyższości socjalizmu. Jeżeli podejmuje się próbę aktywizowania ludzi, 
posługując się w tym celu siłą pieniądza, to znaczy, jeżeli bierze się za podstawę 
metodę kapitalistyczną, to niemożliwe jest wzbudzenie rewolucyjnego 
entuzjazmu i twórczej aktywności ludzi. W takim wypadku ustrój socjalistyczny 
może ulegad zwyrodnieniu i może znaleźd się w obliczu zagrożenia. Nasza partia, 
niezmiennie wysuwając na czołowe miejsce przeobrażanie pod względem 
ideowym, pracę polityczną i opierając się na wysokim rewolucyjnym entuzjazmie 
i twórczej aktywności mas ludowych, potrafiła energicznie posuwad naprzód re-
wolucję i budownictwo socjalizmu oraz ujawniad w szerszym zakresie jego 
wyższośd. Wysoki rewolucyjny entuzjazm i twórcza aktywnośd mas ludowych, 
zespolonych monolitycznie wokół partii i Wodza, stanowią źródło sił 
demonstrujących wyższośd i niewzruszonośd socjalizmu naszego typu, służącego 
interesom mas ludowych, jako socjalizmu w najwyższym stopniu naukowego. 

Aby masy ludowe wypełniały pomyślnie obowiązek i rolę gospodarzy 
wszystkiego w społeczeostwie, konieczne jest powiększanie ich twórczej siły. 
Jest to ważne zagadnienie, któremu należy poświęcad nieustannie 
pierwszoplanową uwagę w rewolucji i budownictwie nowego społeczeostwa. 
Ponieważ masy ludowe są twórcami wszystkiego, co znajduje się w społeczeo-
stwie, powodzenie rewolucji i budownictwa socjalizmu uzależnione jest od tego, 
jak zostanie zorganizowana praca nad wychowywaniem mas ludowych tak, aby 
stanowiły one silną istotę. Przez wychowywanie mas ludowych tak, aby stały się 
one silną istotą, rozumie się wpajanie im wysokiej samodzielnej świadomości i 
twórczej zdolności. W społeczeostwie kapitalistycznym nie jest możliwe 
normalne urzeczywistnianie wymogu mas ludowych, aby nieustannie rozwijały 
się one jako samodzielna i twórcza istota. Imperialistom i kapitalistom nie jest 
potrzebny wszechstronnie rozwinięty, niezależny i twórczy człowiek mający 
wysoką samodzielną świadomośd, oni potrzebują sługi, który pokornie poddaje 
się ich woli i pracuje na nich, wytwarzając wartośd dodatkową. Dlatego 
puszczają oni w ruch cały arsenał środków i metod służących do tego, aby prze-
kształcid masy pracujące w niewolników kapitału, doprowadzają do ich rozkładu 
pod względem ideowym, zniekształcają ich twórczą zdolnośd. Dążenie mas ludo-
wych do tego, aby rozwijad się jako samodzielna i twórcza istota może byd 



urzeczywistnione w pełnym zakresie tylko w społeczeostwie socjalistycznym. 
Dzięki naszej partii został u nas ustanowiony najdoskonalszy socjalistyczny 
system oświaty i ogólnonarodowy system kształcenia, a wydatki na ich 
utrzymanie bierze na siebie paostwo i społeczeostwo. W ten sposób pomyślnie 
prowadzona jest praca w dziedzinie wychowywania wszystkich członków 
społeczeostwa na wszechstronnie rozwiniętych budowniczych socjalizmu i 
komunizmu. W rezultacie tego nasz naród, mimo niezwykle trudnych warunków, 
mógł rozwiązywad wszystkie problemy swoimi siłami i swoim rozumem pod 
sztandarem opierania się na własnych siłach oraz nadawad silny impuls 
socjalistycznemu budownictwu. 

Masy ludowe powinny cieszyd się pełnowartościowym szczęśliwym życiem, 
godnym gospodarza wszystkiego w społeczeostwie. 

W zapewnieniu masom ludowym pełnowartościowego szczęśliwego życia 
ważne miejsce zajmuje życie materialne. Życie materialne stanowi podstawę 
życia społecznego. W społeczeostwie socjalistycznym masy ludowe, które są 
gospodarzami paostwa i społeczeostwa, powinny korzystad z dóbr dostatniego i 
cywilizowanego życia materialnego. W ciągu minionych lat nasza partia za 
pomocą energicznego przyspieszania budownictwa gospodarczego umacniała i 
rozwijała socjalistyczny system ekonomiczny, stworzyła potężną socjalistyczną 
samodzielną gospodarkę narodową. Dzięki temu została uzyskana materialna 
gwarancja tego, aby własnymi siłami zapewnid pomyślnie życie materialne 
narodu. Potencjał samodzielnej ekonomiki narodowej, którą stworzyliśmy, 
przejawiając ducha opierania się na własnych siłach i pełnej poświęcenia walki z 
trudnościami, jest ogromny. Stanowi on cenny kapitał umożliwiający 
zapewnienie zdrowego, ustabilizowanego życia materialnego dla całego naszego 
narodu. Niezmiennie będziemy przeznaczad wielkie siły na socjalistyczne 
budownictwo gospodarcze, aby jeszcze bardziej umacniad ekonomiczny 
potencjał kraju i nieprzerwanie podnosid poziom życia materialnego naszego 
narodu zgodnie z socjalistycznymi potrzebami. 

Istota treści pełnowartościowego szczęśliwego życia mas ludowych polega 
na tym, aby ludzie prowadzili godne życie, uszlachetniając swoje życie 
społeczno-polityczne, by byli otoczeni miłością i zaufaniem ze strony 
społecznego kolektywu. 

W ogóle naród pragnie prowadzid godne życie społeczno-polityczne w 
atmosferze miłości i zaufania ze strony kolektywu społecznego, jednakże w 
społeczeostwie opartym na wyzysku pragnienie to nie może stad się 



rzeczywistością. W żadnym wypadku niemożliwe jest pogodzenie ze sobą, z 
jednej strony, wyzysku i ucisku człowieka przez człowieka, a z drugiej strony, mi-
łości i zaufania do narodu; jest rzeczą oczywistą, że między wyzyskiwaczami a 
wyzyskiwanymi nie może byd prawdziwej miłości i zaufania. W społeczeostwie 
kapitalistycznym, w którym ludzka godnośd została przekształcona w wartośd 
wymienną, a jej oceny dokonuje się za pomocą pieniądza i majątku, nie może 
byd nawet mowy o miłości i zaufaniu do mas ludowych. Burżuazyjna reakcja 
bredzi o miłości ponadklasowej, ale jest to tylko podstępny wybieg stosowany 
przez tych, którzy usiłują zamaskowad reakcyjną istotę kapitalistycznego ustroju 
opierającego się na wyzysku oraz zacierad sprzeczności klasowe. Istniejąca 
wcześniej teoria klasy robotniczej zdemaskowała reakcyjny charakter koncepcji 
głoszącej obłudną ponadklasową miłośd ze strony burżuazyjnej reakcji i 
wyjaśniła to, że w społeczeostwie klasowym także miłośd ma charakter klasowy. 
To, że miłośd ma charakter klasowy, nie oznacza, że wzajemna miłośd i 
wzajemne zaufanie są możliwe tylko między takimi ludźmi, których położenie 
społeczno-klasowe jest zbliżone. Kiedy ludzie, których wprawdzie nie łączy 
zbliżone położenie społeczno-klasowe, prowadzą wspólną walkę w obronie 
samodzielności mas ludowych i wspólnie realizują twórczą działalnośd, to między 
nimi mogą powstawad stosunki oparte na miłości i wzajemnym zaufaniu. 

Wraz z ustanowieniem ustroju socjalistycznego ulega likwidacji antagonizm 
klasowy, a stosunki między ludźmi przeistaczają się ze stosunków wyrażających 
sprzeczności i brak zaufania w stosunki wyrażające wzajemną miłośd i zaufanie. 
W społeczeostwie socjalistycznym uczucie miłości i zaufania rozwija się między 
kolektywem społecznym a jego członkami, między poszczególnymi członkami 
społeczeostwa, ujawnia się ono w najwyższym stopniu między wodzem a żołnie-
rzami. Najcenniejsze i najpiękniejsze jest także życie, które nacechowane jest 
tym, że wódz i żołnierze, partia i naród są zespolone miłością i zaufaniem, że 
całe społeczeostwo zostaje przekształcone w swego rodzaju tworzący jedną 
całośd organizm społeczno-polityczny i wszyscy jego członkowie przepełnieni są 
zdecydowaną wolą bezgranicznego rozsławiania swojego życia społeczno-
politycznego. Społeczeostwo, w którym wszystko to stało się rzeczywistością, 
jest społeczeostwem wykazującym największą trwałośd oraz zdolnośd do życia. 

Socjalizm, który służy interesom mas ludowych, stanowi ucieleśnienie w 
najpełniejszym stopniu stosunków godnego towarzyszy zespolenia i współpracy, 
miłości i zaufania we wszystkich sferach życia społecznego. Dokonuje on także 
transformacji polityki w politykę opartą na miłości i zaufaniu. Miłośd i zaufanie— 
oto co stanowi istotę polityki w społeczeostwie socjalistycznym, w którym masy 



ludowe, będące przedtem przedmiotem polityki, przeobraziły się w jej 
gospodarzy. Z całkowitym uzasadnieniem nazywamy politykę miłości i zaufania 
polityką wysoce moralną. Imperialiści, rozprawiając o „systemie 
wielopartyjnym” i o „demokracji parlamentarnej”, przedstawiają w różowym 
świetle politykę burżuazyjną i szkalują politykę socjalistyczną, ale to, co jest 
czarne, nie może zamienid się w białe. Burżuazyjna polityka jest polityką okrutną 
i podstępną, polityką ucisku i grabieży, związaną z władzą pieniądza. 

Aby w społeczeostwie socjalistycznym prowadzid prawdziwą wysoce 
moralną politykę, należy wysunąd takiego przywódcę politycznego, który żywi 
uczucie bezgranicznej miłości do narodu. W ustroju socjalistycznym przywódca 
polityczny powinien mied nie tylko zdolności, lecz także przede wszystkim 
ucieleśniad w sobie szlachetną moralnośd — uczucie bezgranicznej miłości do 
narodu. Tłumaczy się to tym, że polityka socjalistyczna jest ze swej strony 
polityką wysoce moralną. Kiedy przywódca polityczny w ustroju socjalistycznym 
nie ma wystarczających zdolności, to skutkiem tego może byd zahamowanie 
rozwoju społeczeostwa socjalistycznego, ale jeżeli okaże się, że jest on 
pozbawiony zasad moralnych, to ten brak pociągnie za sobą nawet takie skutki, 
jak zdradzenie narodu i załamanie się socjalizmu. 

Po to, aby prowadzid politykę miłości i zaufania w społeczeostwie 
socjalistycznym, należy budowad partię rządzącą w socjalizmie jako partię-
matkę. 

Partia klasy robotniczej jest kierowniczą organizacją polityczną 
społeczeostwa. A zatem, to jak służą narodowi organy paostwowe i wszystkie 
organizacje w społeczeostwie socjalistycznym, zależy w ostatecznym wyniku od 
tego, w jaki sposób buduje się partię. Budowa partii-matki jest 
pierwszoplanowym warunkiem tworzenia organów paostwowych i wszystkich 
organizacji społeczeostwa socjalistycznego, służących narodowi, Zbudowad 
partię-matkę — to znaczy przekształcid partię w prawdziwego przywódcę i 
obroocę narodu, który odpowiada za los mas ludowych, i wnikliwie troszczy się o 
nie, podobnie jak matka szczerze kocha swoje dzieci i serdecznie ich dogląda. W 
przeszłości partia była uważana przede wszystkim jako oręż walki klasowej. Jest 
rzeczą oczywistą, że partia klasy robotniczej powinna prowadzid także walkę 
klasową. Jednakże cała działalnośd partii powinna wypływad z bezgranicznej 
miłości i zaufania do narodu. Partia powinna prowadzid walkę przeciw zakusom 
na interesy mas ludowych, poświęcając pierwszoplanową uwagę obronie ich 
interesów. Niemało było takich partii, które, utraciwszy poparcie i zaufanie ze 



strony mas ludowych, w ostatecznym wyniku zakooczyły swoje istnienie. Jest to 
rezultat tego, że nie były one zbudowane jako partie-matki, odpowiadające za 
los narodu i przejawiające serdeczną troskę o niego, lecz uległy przekształceniu 
w partie biurokratyczne, które przejawiają pychę i nadużywają władzy. 

Aby uczynid partię rządzącą w ustroju socjalistycznym partią-matką, należy 
wychowywad kadry kierownicze, wszystkich członków partii w duchu bezgranicz-
nej miłości do narodu i wiernego służenia mu. 

Aby wiernie służyd narodowi, należy troszczyd się o naród, a nie myśled o 
swoim własnym powodzeniu, trzeba traktowad zmartwienia i radości narodu jak 
swoje własne. Wierne służenie narodowi stanowi święty obowiązek komunisty, 
w tym też zawiera się prawdziwy sens jego życia. Ludzie przeprowadzający 
rewolucję wstępują do partii klasy robotniczej nie w celu osiągnięcia korzyści, 
nie dla kariery i władzy, lecz po to, aby wiernie służyd narodowi. Prawdziwym 
komunistą, członkiem partii klasy robotniczej jest taki człowiek, który potrafi 
przede wszystkim znosid wyrzeczenia, a radości odkłada na później i który bierze 
na siebie trudne zadania z własnej ochoty, zaś sukcesy odstępuję innym. Aby 
wychowad członków partii na takich ludzi, należy nasilid wśród nich pracę 
ideowo-wychowawczą, której celem jest służenie z poświęceniem narodowi. 

W budownictwie partii rządzącej w ustroju socjalistycznym jako partii-matki 
rzeczą ważną jest konsekwentne hartowanie kadr kierowniczych na sposób re-
wolucyjny, aktywne rozwijanie wśród nich walki przeciwko nadużywaniu władzy, 
biurokratyzmowi, aferom i korupcji. W społeczeostwie socjalistycznym 
głównymi przeszkodami na drodze prowadzenia wysoce moralnej polityki są 
dające się zaobserwowad wśród kadr kierowniczych przypadki nadużywania 
władzy, biurokratyzmu, afer i korupcji. Socjalizm wypowiada „nie” wobec 
wszelkich uprawnieo wyjątkowych. Wraz z ustanowieniem ustroju 
socjalistycznego przestaje istnied klasa korzystająca z przywilejów. Dopóki 
władza paostwowa i środki produkcji znajdują się w rękach narodu, w 
społeczeostwie socjalistycznym nie może powstawad na nowo klasa 
uprzywilejowana. Jeżeli jednak w społeczeostwie socjalistycznym nie rozwija się 
walki przeciwko nadużywaniu władzy, biurokratyzmowi, aferom i korupcji, to 
niektóre nie wykazujące odporności kadry kierownicze mogą ulegad 
wypaczeniom pod względem ideologicznym, odrywad się od narodu i tworzyd 
warstwę uprzywilejowaną. Cała polityka partii i paostwa jest wcielana w życie 
przez kadry kierownicze. Dlatego bez względu na to, jak dobrą politykę 
opracowałyby partia i paostwo, dokładne wcielanie jej w życie jest niemożliwe, 



jeżeli kadry kierownicze nadużywają władzy i są zarażone biurokratyzmem. Jeżeli 
kadry kierownicze korzystają ze specjalnych praw, postępują w sposób 
biurokratyczny, dopuszczają się afer i korupcji, to partia rządząca w ustroju 
socjalistycznym utraci poparcie i zaufanie ze strony mas. A partia nie mająca 
poparcia ze strony mas nie zdoła utrzymad swojego istnienia. Jak wykazują nauki 
historii, dopuszczenie przez partię rządzącą w ustroju socjalistycznym do 
nadużywania władzy, biurokratyzmu, afer i korupcji kadr kierowniczych jest 
równoznaczne z kopaniem dla siebie własnego grobu. 

Nasza partia, wcześnie uchwyciwszy niebezpieczeostwo, jakie powstaje 
wskutek nadużywania władzy, biurokratyzmu, afer i korupcji, które mogą 
występowad wewnątrz partii rządzącej, nieustannie rozwijała wymierzoną 
przeciw temu walkę. Obecnie nasze kadry kierownicze, udzielając gorącego 
poparcia hasłu partii: „Służę narodowi!”, wiernie służą narodowi, będąc jego 
sługami. Jednakże biorąc pod uwagę to, że nadużywanie władzy, biurokratyzm, 
afery i korupcja mają swoje korzenie w starej ideologii i, że nadal kontynuowane 
są knowania imperialistów mające na celu przenikanie pod względem ideowo-
kulturalnym, zmierzające do rozprzestrzeniania wśród nas starej ideologii, nie 
powinniśmy nawet w najmniejszym stopniu osłabiad walki prowadzonej przeciw 
tym ułomnościom. Należy nieprzerwanie i ze zwiększoną intensywnością 
rozwijad pracę wychowawczą oraz walkę ideologiczną, aby wykorzenid 
całkowicie występowanie tego rodzaju zjawisk wśród kadr kierowniczych. 

Polityka miłości i zaufania, wysoce moralna polityka prowadzona przez 
naszą partię, jest podstawowym czynnikiem warunkującym wyższośd i 
niezwyciężonośd socjalizmu w naszym kraju. 

Dzięki wysoce moralnej polityce prowadzonej przez partię i wodza, nasz 
naród, rozsławiając nasze godne życie społeczno-polityczne, cieszy się 
najbardziej pełnowartościowym i godnym życiem w socjalistycznym ustroju 
naszego typu służącym interesom mas ludowych. Wszyscy członkowie 
społeczeostwa, odnosząc się do siebie z wzajemnym zaufaniem, darząc się 
wzajemnie miłością i udzielając sobie wzajemnie pomocy, jednocześnie cieszą 
się owocnym i szczęśliwym życiem, tworząc zgodną wielką rodzinę — takie jest 
prawdziwe oblicze naszego społeczeostwa. 

W naszym kraju cały naród poważa i popiera Wodza jak rodzonego ojca, 
podąża za partią, mając do niej zaufanie jak do matki, i tworzy swego rodzaju 
społeczno-polityczny organizm, w którym Wódz, partia i masy dzielą wspólny 
los. W całym społeczeostwie panuje taka wspaniała komunistyczna atmosfera, w 



której dla uratowania przed niebezpieczeostwem towarzysza rewolucji poświęca 
się bez wahao własne życie, młodzi mężczyźni i kobiety zakładają rodziny z 
inwalidami wojennymi, przejawiają serdeczną troskę jak o członków rodziny, o 
sieroty i ludzi w podeszłym wieku, którzy nie mają utrzymującego ich żywiciela. 
Jest to chwalebny owoc wysoce moralnej polityki naszej partii. 

Żywotna siła wysoce moralnej polityki prowadzonej przez naszą partię 
przejawia się nie tylko w szlachetnym obliczu ideowo-moralnym narodu, lecz 
także w jego zdrowym i równomiernym życiu materialno-kulturalnym, które 
ulega poprawie z każdym dniem. W naszym kraju wszyscy ludzie nie są przytło-
czeni troskami o wyżywienie, odzież i mieszkanie, a dzięki systemowi 
bezpłatnego obowiązkowego nauczania i systemowi bezpłatnej pomocy 
lekarskiej nieustannie uczą się przez całe życie i cieszą się silnym zdrowiem oraz 
długowiecznością. W naszym kraju paostwo zapewnia wszystkim ludziom 
zdolnym do pracy stałe zatrudnienie, ponosi odpowiedzialnośd za życie całego 
narodu, wykazuje serdeczną troskę o ludzi, którzy utracili przejściowo zdolnośd 
do pracy lub pozbawionych tej zdolności, otacza troską starych ludzi, którzy nie 
mają opiekunów. Weterani rewolucji, weterani wojny, inwalidzi wojenni i ludzie 
zasłużeni prowadzą owocne życie, znajdując się pod ochroną paostwa, ciesząc 
się wysokim szacunkiem i miłością ze strony narodu. 

Dobrodziejstwa wysoce moralnej polityki prowadzonej przez naszą partię 
najgoręcej zagrzewają przedstawicieli nowego dorastającego pokolenia. Są oni 
kontynuatorami rewolucji, stanowią przyszłośd kraju i narodu. Perspektywy 
rewolucji i rozkwit kraju oraz narodu zależą od tego, jak będzie się wychowywad 
nowe pokolenie. Tak więc zagadnienie wychowywania nowego pokolenia nie 
może stanowid tylko obowiązku rodziców. W społeczeostwie kapitalistycznym, w 
którym los przedstawicieli nowego pokolenia zależy od sakiewki rodziców, stają 
się oni w sposób nieunikniony ofiarami społecznej nierówności i zła. W obecnym 
czasie wskutek wojen, konfliktów społecznych, chorób i głodu, będących 
następstwem agresywnych działao oraz ingerencji dokonywanej przez 
imperialistów, grabieży uprawianej przez klasy wyzyskiwaczy, w świecie wiele 
dzieci i młodych ludzi traci życie i ulega kalectwu, wałęsa się po ulicach oraz 
wchodzi na drogę prowadzącą do przestępstw i upadku moralnego. Jednakże w 
naszym społeczeostwie socjalistycznym, w którym prowadzona jest wysoce 
moralna polityka, paostwo bierze na siebie wychowywanie wszystkich 
przedstawicieli nowego pokolenia. Nasza partia i paostwo otaczają ich najwięk-
szą miłością i wykazują troskę o nich. W naszym kraju wszyscy przedstawiciele 
nowej zmiany uczą się w miarę swoich uzdolnieo, korzystając z dobrodziejstw 



najdoskonalszego systemu jedenastoletniego powszechnego nauczania. 
Otrzymują oni od paostwa wszystko, co jest im niezbędne, poczynając od ubioru 
szkolnego, a koocząc na przyborach potrzebnych do nauki. Otoczeni 
bezgraniczną miłością i troską ze strony partii i Wodza, paostwa i społeczeostwa, 
rosną oni szczęśliwie, nie zazdroszczące nikomu. 

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w obecnym czasie w naszym kraju w 
interesie narodu wykazują wyższośd ustroju socjalistycznego naszego typu, 
służącego interesom mas ludowych, wypływają one ze szlachetnego uczucia 
miłości partii i Wodza do narodu. Wysoce moralna polityka stanowi tradycyjną 
metodę urzeczywistniania polityki, której historyczne korzenie zostały 
stworzone przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena już w latach 
antyjapooskiej walki rewolucyjnej i która jeszcze bardziej była udoskonalana i 
rozwijana przez Niego zgodnie z rozwojem rewolucji i budownictwa socjalizmu. 

Ukochany Wódz Towarzysz Kim Ir Sen był dobrym ojcem naszego narodu, 
ucieleśniającym w sobie na najwyższym poziomie uczucie miłości do narodu. Od 
wczesnych lat uczynił on swoim kredo zasadę „oddawad cześd narodowi jak 
niebu”, przez całe życie znajdował się w gąszczu narodu, dzieląc z nim smutki i 
radośd i poświęcił się całkowicie dla dobra narodu. Dzięki temu, że nasz naród 
miał za swego Wodza szanowanego Towarzysza Kim Ir Sena, odznaczającego się 
szlachetną moralnością — bezgraniczną miłością do narodu, w naszym kraju 
mogła zrodzid się pełna chwały historia prawdziwie ludowej, wysoce moralnej 
polityki. 

Nasza partia dziedziczy i nieustannie rozwija wspaniałe tradycje wysoce 
moralnej polityki, stworzone przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena. 
Wysoce moralna polityka naszej partii — to polityka głębokiej miłości i zaufania, 
wymagająca otaczania miłością i zaufaniem wszystkich bez różnicy warstw lud-
ności. Z tego punktu widzenia nazywamy wysoce moralną politykę naszej partii 
polityką szeroką. Wysoce moralna polityka naszej partii jest polityką niezmiennej 
miłości i zaufania, przez której urzeczywistnianie odpowiada ona za życie 
społeczno-polityczne każdego człowieka i pomaga mu w okryciu się chwałą. 
Nasza partia nie pozostawia na pastwę losu nawet tego, kto popełnia błąd, 
wychowuje go i poddaje reedukacji, aby wszedł on na słuszną drogę, aby uczynił 
swoje życie społeczno-polityczne życiem godnym. 

Szlachetna miłośd i zaufanie partii i Wodza do naszego narodu rodzą w nim 
bezgraniczną wiernośd wobec partii i Wodza. Nasz naród od dawnych czasów 
słynął ze swego silnego poczucia sprawiedliwości, zamiłowania do pracy, 



odwagi, wysokiego poczucia obowiązku i uprzejmości. Najlepsze 
charakterystyczne cechy naszego narodu rozwijają się wszechstronnie i 
rozkwitają w naszej epoce na nowej podstawie duchowo-moralnej. Nasz naród 
odczuwa wielką wdzięcznośd za wysoce moralną politykę partii i Wodza i po-
święca wszystkie swoje siły i pomysły, aby odpowiedzied na nią wiernością. 
Wiernośd naszego narodu wobec Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena prze-
jawia się na najwyższym poziomie obecnie, kiedy nieoczekiwanie musieliśmy 
rozstad się z ukochanym Wodzem. Z bezgraniczną szczerością, na wieki, z 
pokolenia na pokolenie czcid szanowanego Towarzysza Kim Ir Sena jako Wodza 
naszej partii i naszej rewolucji — taka jest niewzruszona wola naszego narodu. 
Nasz naród całym sercem przyswoił sobie nauki ukochanego Wodza Towarzysza 
Kim Ir Sena, pod kierownictwem partii ze zdwojoną energią prowadzi walkę o 
odniesienie nowego zwycięstwa. Nie ma drugiego takiego narodu, który by, tak 
jak nasz, obdarzony był tak szlachetnymi przymiotami duchowo-moralnymi — 
bezgraniczną wiernością wobec partii i Wodza i poświęceniem w walce 
prowadzonej w imię Ojczyzny, społeczeostwa i kolektywu. Z całkowitym 
uzasadnieniem chlubimy się tym, że mamy tak wspaniały naród. Na tym, że wy-
chowaliśmy tak wspaniały naród polega ogromna zasługa naszej partii, jest to 
wspaniałe zwycięstwo wysoce moralnej polityki prowadzonej przez naszą partię. 

Wysoce moralna polityka naszej partii stanowi źródło jednomyślności i 
zwartości Wodza, partii i mas. Jednomyślnośd i zwartośd Wodza, partii i mas, 
których podstawę stanowi miłośd i wiernośd, wykazują największą trwałośd, a 
socjalizm naszego typu, opierający się na takiej jednomyślności i zwartości jest 
niezwyciężony. 

Ludzie świata zazdroszczą socjalizmu naszego kraju, nazywając go 
socjalizmem najbardziej idealnym. Dzieje się tak dlatego, że socjalizm w naszym 
kraju jest socjalizmem prawdziwym, służącym interesom mas ludowych i 
ucieleśniającym w sobie w dostatecznym stopniu zasady miłości i zaufania do 
narodu. 

Masy ludowe zajmują swoje miejsce gospodarzy paostwa i społeczeostwa i 
korzystają ze swoich praw, wypełniają obowiązek i rolę gospodarzy, cieszą się 
owocnym i szczęśliwym życiem jako gospodarze. Właśnie to stanowi podstawę 
tego, że socjalizm naszego typu, służący interesom mas ludowych jest 
niezwyciężonym socjalizmem, który cieszy się ich absolutnym poparciem i 
zaufaniem. 



Nasza partia będzie niezmiennie prowadzid politykę wysoce moralną, 
politykę prawdziwie ludową, wymagającą uważania mas ludowych — 
gospodarzy wszystkiego w społeczeostwie za absolutną istotę oraz otaczania 
narodu bezgraniczną miłością i zaufaniem. Obecnie nasza partia i nasz naród 
mają przed sobą odpowiedzialne a jednocześnie zaszczytne zadanie — konty-
nuowania z pokolenia na pokolenie i doprowadzenia do zwycięskiego kooca 
naszego wielkiego dzieła socjalizmu, które rozpoczął i którym kierował Wielki 
Wódz Towarzysz Kim Ir Sen. Nasza partia, tak samo, jak w przeszłości, kiedy 
przebywała zwycięską drogę, wierząc narodowi i opierając się na nim, będzie 
również w przyszłości wierzyd narodowi i opierad się na nim aż do zakooczenia 
naszego wielkiego dzieła socjalizmu. 

Socjalizm, w którym w centrum uwagi znajduje się człowiek i który służy 
interesom mas ludowych, jest socjalizmem najbardziej naukowym, 
najdoskonalszym i mającym największą siłę. Socjalizm odznaczający się taką 
naukowością i prawdziwością z pewnością zatriumfuje. 

 

 


