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Streszczenie
Zmiany ustrojowe w Polsce po zako czeniu drugiej wojny wiatowej przynios y nie tylko przekszta cenia dotych-

czasowej sytuacji wewn trznej. Polska zyska a tak e nowych sojuszników, dobieranych wobec ideologicznego klucza.
Interesuj ca wydaje si  kwestia, w jaki sposób komunistyczna propaganda przedstawia a w oÞ cjalnych przekazach no-
wych, pozaeuropejskich sojuszników, na temat których wiedza by a z ca  pewno ci  bardzo ograniczona. Szczególnie
reprezentatywna dla tego grona jest Korea Pó nocna, której – za spraw  tocz cej si  w latach 1950-1953 wojny korea skiej
– propaganda po wi ca a szczególnie du o uwagi, zw aszcza w swoim podstawowym rodku przekazu, jakim by a funk-
cjonuj ca ju  od 1944 r. Polska Kronika Filmowa. Celem artyku u jest – poprzez analiz  kronik po wi conych tematyce
korea skiej – pokazanie, w jaki sposób propaganda stara a si  tworzy  obraz nowego i nieznanego sojusznika, by uczyni
go bliskim sprawy polskiej. 

S owa kluczowe: Korea Pó nocna, propaganda PRL, Polska Kronika Filmowa, stosunki polsko-korea skie, wojna
korea ska

The image of North Korea in Polish Film Chronicle 1947-1984

Abstract
A  er the end of world war II, situation in Poland changed; because of the communist system, Poland gained new allies

from the Eastern bloc. What seems to be very interesting is the question how the communist propaganda presented it’s 
new, non-European allies in the o   cial messages. Particularly representative of this group is North Korea, which – becau-
se of the ongoing in the years 1950-1953 Korean War - propaganda devoted much a  ention, especially in the one of the
most important propaganda tool, which was the Polish Film Chronicle. The aim of this article is - by analyzing chronicles 
- to show how polish propaganda in the Polish Film Chronicle showed North Korea, to make it closer to the polish cause. 
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Emitowana co tydzie  od grudnia 1944 r. Polska Kronika Filmowa by a swoistym fenomenem polskiej dokumen-
talistyki Þ lmowej. Realizowane przez pi dziesi t lat krótkie, dziesi ciominutowe Þ lmy dokumentalne o szerokim za-
kresie tematycznym rejestrowa y najwa niejsze wydarzenia w kraju i zagranic . Rzecz jasna, i  masowe oddzia ywanie
Kroniki wy wietlanej w kinach przed ka dym seansem Þ lmowym, a od lat sze dziesi tych tak e w telewizji, czyni o
z niej wygodne narz dzie PRL-owskiej propagandy. Jej krótki, lapidarny i dobitny przekaz, wyrazi cie ukazuj cy bie ce
tendencje polityczne, jest dzi  obiektem naukowej eksploracji, ch tnie wykorzystywanym przez historyków, politologów,
socjologów czy medioznawców1. Z oczywistych wzgl dów odleg a geograÞ cznie i kulturowo Korea znajdowa  si  mu-
sia a na marginesie zainteresowania autorów PKF, mimo to jednak w latach 1947-1984 zrealizowanych zosta o kilkana-
cie Þ lmów podejmuj cych tematyk  korea sk . Z powodu du ego rozstrza u czasowego ogó  kronik zosta  w artykule

przyporz dkowany trzem etapom, ró ni cym si  od siebie zarówno problematyk , jak i stopniem nat enia propagandy.
Pierwszy etap obejmuje lata 1947-1949, za  zrealizowane w tym czasie kroniki pozornie spe nia  mia y wy cznie

funkcj  informacyjn . Pod pozorem obiektywizmu realizatorzy przekazywali ju  jednak silny adunek propagandowy,
czego przejawem s  dwa pierwsze Þ lmy po wi cone formalnie niepodzielonej jeszcze Korei, które ukaza y si  w PKF
w roku 1947 w ramach cyklu Z ca ego wiata. Mówi  one nie tylko o wyzwoleniu spod w adzy Japo czyków, lecz i o pe nej
niepodleg o ci przysz ego pa stwa korea skiego, pozostaj cego wtedy pod kontrol  dwóch zaczynaj cych sw  wielk
rywalizacj  wiatowych mocarstw – Zwi zku Radzieckiego i USA. Powtarzaj cym si  w nich motywem s  wi c protesty

1 M. Cie li ski, Pi kniej ni  w yciu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994, Warszawa 2006.
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ludu korea skiego, domagaj cego si  opuszczenia ich kraju przez okupantów. A cho  na terenie Korei, po wyzwoleniu 
z okupacji japo skiej, stacjonowa y wojska ameryka skie i radzieckie, to obecno  tych drugich zostaje przez realizatorów 
kroniki dyplomatycznie przemilczana. W my l propagandowej narracji pragn cy wolno ci naród korea ski buntuje si  
jedynie przeciw Amerykanom. Pierwsza z dwóch kronik z roku 1947 rozpoczyna si  nast puj cymi s owami: „Seul. Oku-
powana przez Amerykanów stolica Korei by a widowni  masowych demonstracji. »Precz z wojskami okupacyjnymi« 
g osi y liczne transparenty”2. Zako czenie drugiej uderza w dok adnie te same tony: „Ludno  Korei da natychmia-
stowego wycofania wojsk okupacyjnych i przyznania niepodleg o ci”3. Przekaz jest jasny – cho  mówi si  ogólnikowo 
o „okupantach”, otwarcie nazywa si  tylko jednego z nich – Amerykanów okupuj cych Kore  wbrew woli jej obywateli 
i niedopuszczaj cych do powstania niezale nego pa stwa. Dosadnie podkre la to kronika druga, której tematem s  ob-
rady komisji radziecko-ameryka skiej, dotycz cej uformowania si  w adzy w Korei. „Zwi zek Radziecki domaga  si  
proklamowania Republiki Korea skiej i stworzenia tam demokratycznego rz du. Stany Zjednoczone przeciwstawiaj  
si  tej propozycji”4 – komentuje narrator. Obydwie kroniki za cel nie obieraj  bowiem informowania o najnowszych wy-
darzeniach w odleg ym, nieznanym kraju, lecz precyzyjne konstruowanie antyameryka skiej narracji. Atak na Ameryk  
jest jeszcze zawoalowany, cho  zarazem dostatecznie wyrazisty, by odbiorca tego przekazu wyrobi  sobie przekonanie 
o nieuczciwych zamiarach rz du USA. Ameryce (nieokre lanej jeszcze jako „imperialistyczna” czy „kapitalistyczna”) 
przeciwstawia si  demokracj , symbolizowan  przez Zwi zek Radziecki i Kim Ir Sena, opisywanego jako „przywódca 
demokratów korea skich, ciesz cy si  ogromn  popularno ci  w ród narodu”5. Co wa ne, brak te  w kronikach okre le  
takich jak „ludowy” czy „socjalistyczny”, gra si  tu natomiast poj ciem demokracji, jako idea u, do którego d y ka dy 
naród, tak e korea ski. W ten sposób wy ania si  do  oczywisty ci g skojarze : Zwi zek Radziecki jest or downikiem 
demokracji, wspiera wi c charyzmatycznego przywódc  Kim Ir Sena, d cego do zaprowadzenia w kraju porz dku de-
mokratycznego, tak wi c stoj ce w opozycji do nich Stany Zjednoczone musz  by  antydemokratyczne. Do czego w takim 
razie d  Amerykanie, stopuj cy utworzenie niepodleg ego, demokratycznego pa stwa korea skiego? Na to pytanie 
twórcy kroniki nie odpowiadaj  jeszcze wprost, cho  atwo wyci gn  wniosek, e Amerykanie, z niewyja nionych do 
ko ca powodów, pragn  uczyni  z Korei swoj  stref  wp ywów, zagarn  j  dla osi gni cia pewnych zamierzonych ce-
lów. Ta linia interpretacji b dzie na wiele lat wyznacza a narracj  kronik dotycz cych Korei, w swojej wymowie znacznie 
bardziej ju  radykalnych.

W kolejnym, zrealizowanym w roku 1948, tak e w ramach cyklu Z ca ego wiata materiale6, znajdujemy pewn  zmia-
n  tonu. Cho  i tym razem pojawia si  oskar enie wobec Amerykanów („Stany Zjednoczone odrzuci y radzieck  propo-
zycj  natychmiastowego zako czenia okupacji Korei”)7, na pierwszy plan wysuwaj  si  zas ugi Zwi zku Radzieckiego 
dla odbudowuj cego swój kraj narodu korea skiego. Po raz pierwszy pada te  okre lenie „Pó nocna Korea”, w której 
stacjonuj  jeszcze wspieraj ce lud korea ski wojska radzieckie, w opozycji do strefy okupowanej przez Amerykanów, 
wci  utrudniaj cych zawi zanie si  korea skiego rz du. Jest to bez w tpienia spowodowane proklamowaniem w 1948 r. 
Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na pó nocy i Republiki Korei na po udniu kraju8. Realizatorzy kroniki 
skupiaj  si  na uwypukleniu kontrastu mi dzy oboma pa stwami korea skimi poprzez ukazanie, e wprawdzie woj-
ska radzieckie tak e formalnie okupuj  Kore , ale nie jest to okupacja w cis ym tego s owa znaczeniu, raczej pokojowa, 
braterska wspó praca dwóch narodów. G os narratora oznajmia, e oto: „w pó nocnej cz ci kraju, okupowanej na razie 
przez Zwi zek Radziecki, Korea czycy otrzymali pe n  samodzielno  polityczn  i utworzyli w asn  armi ” 9. Wiod -
cym tematem kroniki staje si  reforma rolna, przeprowadzona na pó nocy kraju (podczas gdy „w streÞ e ameryka skiej 
wielka w asno  ziemska nie zosta a naruszona”)10. Pozytywne skutki reformy rolnej wykraczaj  daleko poza jedynie 
popraw  stanu rolnictwa – reforma przynios a ze sob  tak e nowy porz dek spo eczny. Dawniej wyzyskiwani rolnicy 
dzi  s  panami samych siebie i skutecznie gospodaruj  ziemi  (której dotychczasowi zdegenerowani w a ciciele uciekli 
oczywi cie do strefy ameryka skiej), dzi ki czemu na pó nocy zaczyna panowa  ogólny dobrobyt. Kronika ma bardzo 

2 Z ca ego wiata: Korea, PKF 47/21, 1947, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,33550,strona-1, 25.07.2014.
3 Z ca ego wiata: Korea, PKF 47/46, 1947, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,33796,strona-1, 25.07.2014.
4 Tam e.
5 Tam e.
6 Z ca ego wiata: Korea, PKF 48/01, 1948, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,34738,strona-1, 25.07.2014.
7 Tam e.
8 J. P. Rurarz, Historia Korei, Warszawa 2009, s. 356-357.
9 Z ca ego wiata: Korea, PKF 48/01, 1948.
10 Tam e.
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optymistyczny wyd wi k, na ekranie zamiast antyokupacyjnych protestów pokazany jest sielski krajobraz korea skiej 
wsi i wawo pracuj cy rolnicy11. Tak dobrze yje si  w kraju, który korzysta z radzieckiej pomocy, cho  twórcy kroniki 
konsekwentnie unikaj  ukazywania protektoratu ZSRR. Zwi zek Radziecki jawi si  raczej jako dobry opiekun, który da  
Korea czykom wolno , niezale no  i pewne idee, wdra ane obecnie z sukcesem przez sam lud korea ski, bez odgór-
nej pomocy. W ten sposób umacnia si  wizerunek ZSRR jako obro cy uci nionych narodów i wyzwoliciela, s u cego 
niezb dnym wsparciem, ale niewtr caj cego si  w sprawy niezawis ych spo ecze stw. Optymistyczny ton burzy nieco 
ko cowa nuta alu, e oto wypracowywany w pocie czo a na pó nocy dobrobyt nie mo e, wskutek okupacji ameryka -
skiej, zapanowa  w ca ym kraju. 

Tak e kolejna kronika po wi cona kwestii korea skiej z roku 1949 (równie  nale ca do cyklu Z ca ego wiata) dr y-
a spraw  relacji z ZSRR i niepodleg o ci. Tym razem tematem przewodnim by o wycofanie wojsk radzieckich z Korei 

Pó nocnej i towarzysz ce temu wydarzeniu reakcje ludno ci. Opuszczaj ce kraj wojska egna  mia y t umy wiwatuj ce 
na cze  „wyzwolicieli z d ugoletniej okupacji japo skiej”12. Konsekwentnie kontynuowana jest narracja z poprzednich 
kronik: wojska ZSRR wycofuj  si  zgodnie z zapowiedziami, by Korea mog a by  pa stwem niezale nym, podczas gdy 
Amerykanie wci  okupuj  po udnie, ami c wcze niejsze ustalenia. Uj ciom Þ lmowym towarzyszy wawa muzyka, 
wojskowe marsze, co podkre la dodatkowo radosny przekaz13. 

Ten kreowany przez PKF optymistyczny obraz zburzy  wybuch wojny korea skiej w po owie roku 1950. Trzeba pod-
kre li , e w okresie wojny (1950-1953) wyprodukowano najwi cej kronik po wi conych Korei, co sk din d nie powinno 
dziwi , wszak konß ikt ten skupi  na sobie uwag  ca ego wiata. Nigdy pó niej daleki, wschodni kraj nie cieszy  si  takim 
zainteresowaniem, jak w a nie w tym czasie. Lata 1950-1953 nale y uzna  za etap drugi, poniewa  narracja kronik Þ lmo-
wych ulega w tej dobie wyra niej przemianie; podnios a rado  ust puje miejsca powadze, czemu towarzyszy radykalnie 
ju  antyameryka ska retoryka. Pierwsza z wojennych kronik z roku 1950 ma pozornie charakter czysto informacyjny, jed-
nak w istocie podporz dkowana jest ca kowicie celom „wojny informacyjnej”. Jak wiadomo wojn  korea sk  rozpocz  
25 czerwca tego roku atak armii pó nocnokorea skiej, która pod sztandarem wyzwolenia spod okupacji i ustanowienia 
w ca ym kraju rz dów komunistycznych wkroczy a na terytorium strefy ameryka skiej i wkrótce zaj a Seul14. Tymcza-
sem kronik  rozpoczynaj  nast puj ce s owa narratora: „Imperiali ci ameryka cy zdradziecko napadli na Korea sk  
Republik  Ludow ”15. Jest to logiczne zwie czenie propagandy lat poprzednich: Amerykanie najpierw, wbrew ustale-
niom, zwlekali z opuszczeniem Korei, nie dopuszczali do utworzenia niezale nego pa stwa, teraz za  zaatakowali woln  
cz  kraju, chc c spe ni  swój plan zagarni cia ca ego terytorium. Amerykanie s  od tej pory konsekwentnie nazywani 
„imperialistami”, które to okre lenie przew  a si  przez wszystkie wojenne kroniki w kontek cie wszelkich ich dzia a . 
Okre lenie to ma charakter kluczowy – wszak dla zobrazowania kreowanej sytuacji równie dobrze pasowa oby np. s owo 
„agresorzy”, jednak dobór w a nie terminu „imperiali ci” nie jest dzie em przypadku. Imperialista to nie zwyk y naje d -
ca, dokonuj cy ataku na s siedni kraj, imperialista my li w sposób globalny, a zagarniaj c kolejne tereny pragnie rozbudo-
wa  swoje imperium. W kontek cie wojny korea skiej okre lenie „ameryka ski imperialista” sugeruje jasno, e Korea jest 
tylko pocz tkiem drogi Stanów Zjednoczonych do podporz dkowania sobie tak e innych krajów, a mo e i reszty wiata. 
„Imperialista ameryka ski” ma wzbudza  strach i w a nie strach, poczucie zagro enia dominuje w wojennych kronikach. 
Obraz ten jest dodatkowo pog biany przez porównanie Amerykanów do wojsk hitlerowskich. Z kroniki dowiadujemy 
si  wi c, e „Amerykanie wzorem hitlerowców ostrzeliwali ludno  cywiln  Korei Pó nocnej16. Realizatorzy kroniki daj  
jednak nadziej , zestawiaj c plugawe zachowania Amerykanów z niez omn  postaw  Korea czyków z Pó nocy. Wojska 
pó nocnokorea skie daj  bohaterski opór, „zadaj c druzgocz ce ciosy” armii ameryka skiej17. Jak t umaczy Adam Lesz-
czy ski w artykule Wojna korea ska w propagandzie polskiej od czerwca do grudnia 1950 roku, podkre lanie „bohaterskiego 
oporu” by o typowym zabiegiem, ukrywaj cym niepowodzenia armii komunistycznej i przewag  po czonych si  ame-
ryka skich i po udniowokorea skich18. Warto zauwa y  te , e to w a nie w pierwszej wojennej kronice po raz pierwszy 
pojawia si  wzmianka o Korei Po udniowej, w której uznawany przez inne kraje rz d istnia  od roku 1948. Informacja ta 

11 Tam e.
12 Z ca ego wiata: Korea, PKF 49/04, 1949, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,36216,strona-1, 25.07.2014.
13 Tam e.
14 J. P. Rurarz, dz. cyt., s. 359.
15 Korea, PKF 50/34, 1950, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,39275,strona-1, 25.07.2014.
16 Tam e.
17 Tam e.
18 A. Leszczy ski, Wojna korea ska w propagandzie Polskiej od czerwca do grudnia 1950 roku, „Przegl d Historyczny”, T. 86, 1996, s. 49.
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ma oczywi cie na celu dalsze oskar enie Ameryki i zaznaczenie fasadowo ci po udniowokorea skiej w adzy. Ameryka-
nie wspieraj , jak podkre la narrator, „marionetkowy rz d” Korei Po udniowej. To kolejne ulubione okre lenie komu-
nistycznej propagandy, odnosz ce si  zawsze do w adz krajów, pozostaj cych w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi19. 

W drugiej wojennej kronice z roku 1951 akcenty zosta y roz o one w inny sposób, bowiem wzbudzanie strachu i po-
czucia zagro enia zast piono zabiegami zmierzaj cymi do wywo ania wspó czucia i ch ci pomocy. Ju  sam tytu  kro-
niki – Dzieciom bohaterskiej Korei (1951 r.) 20 – sygnalizuje poruszan  w niej tematyk . Pocz tek jest dramatyczny, kronika 
rozpoczyna si  od wojennych migawek przedstawiaj cych spalone domy, brudne i g odne dzieci, co komentowane jest 
nast puj cymi s owami narratora: „Korea p onie. o dacy McArthura, bici przez wojska ludowe i chi skich ochotników, 
wy adowuj  sw  bezsiln  w ciek o  na bezbronnej ludno ci”21. Ukazanie dramatycznego losu dzieci korea skich pod-
czas wojny jest doskona ym pretekstem do pog biania wizerunku Amerykanów jako okrutnych bestii, sadystycznie msz-
cz cych si  za pora ki wojenne na tych, którzy broni  si  nie potraÞ . Oprócz obowi zkowego antyameryka skiego prze-
kazu g ównym celem tej kroniki by o zach cenie widzów do wzi cia udzia u w zbiórce darów dla dzieci korea skich, tak 
dotkni tych przez okrutn  wojn . Wykorzystano w tym celu szereg zabiegów retorycznych, maj cych wzbudzi  w widzu 
poczucie obowi zku wzi cia udzia u w zbiórce, poczucie, e przekazuj c co  dzieciom korea skim, wzorowo wype nia 
powinno  obywatela kraju socjalistycznego. Istotnym elementem perswazyjnym zastosowanym w kronice jest ukazanie 
kontrastu mi dzy nieszcz ciem, jakie dotyka korea sk  ludno , a polskim dobrobytem. Po dramatycznych uj ciach 
z wojny korea skiej, podkre lanych pe n  powagi, rozdzieraj c  muzyk , akcja kroniki przenosi si  do Polski. Kamera 
rejestruje zbiórk  darów Polskiego Komitetu Obro ców Pokoju – pokazuje przej tych Polaków przekazuj cych dary, 
dziewczynk  pisz c  list do korea skiej rówie niczki, roze miane dzieci i ich rodziców, wyra nie dumnych ze spe niania 
swojej powinno ci22. Nastrój cz ci polskiej jest wr cz sielankowy, z tych kilku zaledwie uj  wy ania si  obraz Polski jako 
kraju, któremu si  uda o. Prawda by a oczywi cie zgo a inna, o czym wiadcz  przytoczone przez Gabriel  Nasta ek-
- ygad o w artykule Walka o pokój. Propaganda antywojenna w lat 50. w polskim Þ lmie dokumentalnym s owa Jaros awa Marka 
Rymkiewicza, cz onka tzw. trójek pokoju, zbieraj cych dary od domu do domu: „Mog  przypomnie  zbiórk  u ywanych 
rzeczy na dzieci korea skie, chodzili my po jaki  mieszkaniach, strychach, po biednych mieszkaniach robotniczych, bo ta 

ód  by a strasznie biedna w tamtych latach. To si  czy o z bied , z brudem. I pro b , i gro b  wyci gali my od ludzi 
jakie  stare achy, zu yte buty, podarte swetry. Oczywi cie chodzili my w poczuciu misji dziejowej, w poczuciu, e zbie-
raj c te stare brudne rzeczy budujemy nowy, wspania y wiat. I spotykali my si  z otwart  nienawi ci . Patrzono na nas 
– nic nie mówi c – ale wystarczy y te spojrzenia”23. Jak wida , rzeczywisto  diametralnie ró ni a si  od przekazu kroniki, 
ale przecie  zadaniem kroniki nie by o pokazanie rzeczywisto ci. Liczy o si  przekazanie ludziom, e Polska, ciesz ca si  
dobrodziejstwami pokoju i post pu, musi wesprze  Kore , swojego odleg ego, socjalistycznego brata. Jak wyja nia g os 
narratora: „Setki wzruszaj cych listów do czaj  szcz liwe polskie dzieci do swoich podarków dla dalekich, a tak bliskich 
dzieci bohaterskiej Korei. Do ciebie te  przyjdzie trójka pokoju; przygotuj co mo esz, niech wiedz  korea skie dzieci, e 
obok gin cego wiata zbrodni, z a i przest pstwa, istnieje pot ny, coraz silniejszy wiat pokoju, radosnej pracy, brater-
stwa”24. „Gin cy wiat zbrodni”25, który reprezentuj  Ameryka scy imperiali ci, nast pcy nazistów, musi odej  w zapo-
mnienie wobec pokojowej i nios cej dobro si y, jak  jest rozprzestrzeniany przez Zwi zek Radziecki ustrój socjalistyczny. 
Polska szcz liwie sta a si  cz ci  tego drugiego wiata, mo e wi c w pe ni czerpa  z tego proÞ ty, w przeciwie stwie do 
Korei Pó nocnej, która, cho  jest cz ci  jednej, socjalistycznej rodziny, musi wci  jeszcze walczy  o wyrwanie si  z macek 
„ wiata zbrodni”. Wojna ideologiczna pomi dzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi, komunizmem a kapitalizmem, zostaje 
zaznaczona w sposób tak dobitny, e podstawowe cele kroniki (zbiórka darów) staj  si  niejako pretekstem do zadania 
wrogowi kolejnego ciosu.

Najwi cej materia ów po wi conych Korei, a w a ciwie wojnie korea skiej, powsta o w roku 1952 – zrealizowano 
wówczas a  cztery dokumenty. Pierwszy, zatytu owany Dni i noce Korei26, kontynuuje utrwalanie zbrodniczego wizerunku 

19 Korea, PKF 50/34, 1950, Polska.
20 Dzieciom bohaterskiej Korei, PKF 51/05, 1951, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,14456,strona-1, 25.07.2014.
21 Tam e.
22 Tam e.
23 G. Nasta ek- ygad o, Walka o pokój. Propaganda antywojenna w lat 50. w polskim Þ lmie dokumentalnym, histmag.org/Walka-o-pokoj.-Propaganda-

antywojenna-lat-50.-w-polskim-Þ lmie-dokumentalnym-6250, 25.07.2014.
24 Dzieciom bohaterskiej Korei, PKF 51/05, 1951.
25 Tam e.
26 Dni i noce Korei, PKF 52/01, 1952, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,17028,strona-1, 25.07.2014.
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Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie do , e sabotuj  rokowania pokojowe (których podj cia domaga si  oczywi cie 
ZSRR), to wci  dopuszczaj  si  haniebnych aktów okrucie stwa, siej c dzie o zniszczenia. Komentarze zilustrowane s  
obrazami zniszczonych wiosek, zmasakrowanych cia  i lamentuj cych ocala ych. Nawet tak dramatyczne do wiadczenia 
nie s  jednak w stanie z ama  hartu niez omnych Korea czyków, którzy „to, co zniszcz  Amerykanie, odbudowuj ” 27. 
Realizatorzy pokazuj , e mimo wojny, w Korei Pó nocnej post puje rozwój przemys u i rolnictwa, a budowa doskona-
ego, socjalistycznego spo ecze stwa trwa w najlepsze. Kronika na moment powraca te  do w tku ch tnie poruszanego 

w Þ lmach przedwojennych, mianowicie do doskona ych efektów reformy rolnej. Zwie czeniem przedstawionej tu nar-
racji jest znamienne, nawi zuj ce do polskiej tradycji zapewnienie, i  „ o nierze Kim Ir Sena i ochotnicy chi scy walcz  
o swoj  i nasz  wolno ”28. Tym samym wskazuje si  na globalny wymiar konß iktu korea skiego, który nie jest tylko 
wewn trzn  wojn  dalekowschodniego pa stwa, ale elementem wiatowego starcia dwóch systemów. 

Pozosta e kroniki, zrealizowane w 1952 roku, nosz  kolejno wymowne tytu y Ha ba ameryka skim ludobójcom!29 oraz 
Ha ba mordercom!30. Ich narracja jest niezwykle emocjonalna w zaciek ym i bezpardonowym oskar aniu wojsk USA o roz-
maite zbrodnie wojenne. Po raz pierwszy otwarcie nazywa si  Amerykanów „ludobójcami” (wcze niej a  tak katego-
ryczne okre lenia nie pojawia y si ): „Nad Kore  kr y ameryka ska mier . Ludobójcy dzia aj  systematycznie i pla-
nowo. Bomby niwecz  wsie i miasta, domy mieszkalne, szko y, szpitale, morduj  kobiety, dzieci i starców” 31. Jednak nie 
poprzestano na tym drastycznym obrazie Amerykanów jako bezwzgl dnych morderców bezbronnej ludno ci cywilnej. 
U yto bowiem najbardziej by  mo e szokuj cych s ów, jakie pad y we wszystkich kronikach Þ lmowych tego okresu: 
„Od dawna ju  ameryka scy obro cy morderców Katynia dorównali swym hitlerowskim nauczycielom. Obecnie prze-
cign li ich – wojna bakteriologiczna w Korei. Ca y wiat wstrz ni ty zosta  wiadomo ci  o nowej potwornej zbrodni 
ameryka skich imperialistów” 32. Szokuje nie tylko pojawiaj ce si  ju  porównanie Amerykanów do hitlerowców, ale 
przede wszystkim cyniczne wykorzystanie k amstwa katy skiego dla realizacji propagandowych celów. Nie sposób nie 
zauwa y , e ten odra aj cy zabieg za atwia  za jednym zamachem dwie sprawy: utrwala  oÞ cjaln  wersj  zbrodni katy -
skiej, a zarazem wik a  w jej kontekst Amerykanów. „Tak wygl da imperializm bez maski” 33, dodawa  na ko cu narrator. 
W wykorzystaniu rodków mog cych wzbudzi  silne antyameryka skie emocje kronika Ha ba ameryka skim ludobójcom! 
osi gn a prawdziwe mistrzostwo, czy istotnie okaza o si  ono skuteczne – wypada w tpi . 

Obrazy, nawet najbardziej sugestywne, jak zdj cia zrzucanych przez Amerykanów bomb, uciekaj cych kobiet i dzieci, 
nag ówków polskich gazet informuj cych o u yciu broni bakteriologicznej, straci yby wiele ze swej si y oddzia ywania, 
gdyby je pozbawi  stosownego, zapadaj cego w pami  komentarza. By  on tym wa niejszy w przypadku mniej eks-
cytuj cych wizualnie materia ów. Niemal po ow  kroniki Ha ba ameryka skim ludobójcom! zajmuj  np. statyczne i ma o 
ciekawe uj cia z wiecu zorganizowanego w Warszawie przez Polski Komitet Obro ców Pokoju, ale i one zyskuj  dzi -
ki s owom narratora: „My, obywatele miasta, które pokaza o, e ycie przekre la plany morderców, przy czamy swój 
g os do protestu wszystkich uczciwych ludzi na wiecie. Ha ba imperialistycznym ludobójcom! Wytr cimy z ich d oni 
bro  masowej zag ady. Pot ny protest narodów wiata powstrzyma r ce ameryka skich morderców”34. Wyra ne to 
nawi zanie do zniszczenia Warszawy i jej odbudowy, tworz ce zarazem obraz intencjonalnej wspólnoty („my, obywa-
tele miasta”), cz cej zarówno odbiorców kroniki, jak i jej autorów – reprezentantów w adzy. Wi za o si  to z jeszcze 
jednym zabiegiem, stawianiem Amerykanów ju  nie tylko w kontrze do „ wiata pokoju” (czyli wiata socjalistycznego), 
ale w kontrze do ca ego wiata, zgodnie z opozycj  przeciwstawiaj c  sobie wiat „ludzi uczciwych” – zbrodniczym, 
odra aj cym Amerykanom, przeciwko okrucie stwom których protestuj  wszyscy ludzie na ziemi. 

Kronika Ha ba mordercom! 35 kontynuuje dok adnie lini  poprzedniczki, czyni c tematem g ównym oskar enie Ame-
ryki o u ycie broni bakteriologicznej w Korei. „Nie mog  pokona  walcz cego narodu w otwartej walce, wi c si gn li 
do pot pionej przez ludzko  broni bakteriologicznej” 36, co, jak wynika z kroniki, polega o na zrzucaniu na terytorium 

27 Tam e.
28 Tam e.
29 Ha ba ameryka skim ludobójcom!, PKF 52/14, 1952, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,40347,strona-1, 25.07.2014. 
30 Ha ba mordercom!, PKF 52/38, 1952, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,20172,strona-1, 25.07.2014.
31 Ha ba ameryka skim ludobójcom!, PKF 52/14, 1952.
32 Tam e.
33 Tam e.
34 Tam e.
35 Ha ba mordercom!, PKF 52/38, 1952.
36 Tam e.
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Korei bomb z owadami zara onymi tyfusem, d um  i choler . Realizatorzy z pe n  wiadomo ci  ukazywali widzom 
najbardziej drastyczne przyk ady oÞ ar domniemanych ameryka skich zbrodni: „Przypatrzcie si , oto oÞ ary ameryka -
skich bomb napalmowych. Nie trzeba odwraca  g owy; trzeba patrze  i trzeba zrozumie . To jest dzie o ameryka skich 
imperialistów, którzy chc  narzuci  wiatu now  wojn ” 37. Widmo kolejnej wielkiej wojny, wywo anej przez kontynu-
atorów nazistów w zaledwie siedem lat po zako czeniu poprzedniej, musia o rodzi  uzasadniony strach. Jednak zawartej 
w przekazie kroniki gro bie towarzyszy a nadzieja. Metod  na zapobie enie wojnie mia  by  nowy porz dek zaprowa-
dzany na wiecie przez Zwi zek Radziecki i inne kraje z nim sprzymierzone. St d te  powracaj ce deklaracje solidarno ci 
z ludem pó nocnokorea skim, którego nieugi ta walka przyczynia  si  mia a do zgaszenia imperialistycznych d e  
Stanów Zjednoczonych, odbieraj c im mo liwo  wywo ania konß iktu globalnego. Kronik , zgodnie z wojennym sche-
matem, ko cz  patetyczne s owa: „Jeste my z wami, ludzie walcz cej Korei. Jeste my z wami, przeciwko siewcom wojny 
i zarazy, przeciw zbrodniarzom i ludobójcom. Mordercy musz  ponie  kar . Pokój zwyci y. Pokój musi zwyci y !”38. 

Jedna z kronik z roku 1952 wy amuje si  w zauwa alny sposób z ustalonej konwencji. To dokument Dzieci bohaterskiej 
Korei39, którego akcja rozgrywa si  tym razem nie w Korei, a w Polsce. Owe dzieci to korea skie sieroty, które od 1951 r. 
masowo przybywa y do Polski, by znale  schronienie i opiek  w polskich sieroci cach i o rodkach wychowawczych40. 
Przyj cie wojennych sierot by o jedynym wymiernym elementem pomocy, jak  PRL móg  udzieli  dalekowschodniemu 
bratu. Poniewa  kronika rozgrywa si  w Polsce, jej nastrój musi by  zdecydowanie odmienny, odró niaj cy si  od pozo-
sta ych. Zastosowano w niej najciekawszy chyba pod wzgl dem dramaturgicznym zabieg – oto obowi zkowe, pocz t-
kowe uj cia ameryka skich zniszcze  wojennych okazuj  si  tylko koszmarnym snem ma ej, korea skiej dziewczynki, 
pi cej spokojnie w ó ku w zadbanym, polskim o rodku. Dalej nie ma ju  miejsca na smutek czy wzbudzanie strachu. 

Atmosfera kroniki jest wr cz odrealniona w swym pe nym rado ci, pozbawionym problemów wyd wi ku. Realizatorzy 
pokazuj  weso e dzieci korea skie podczas lekcji polskiego, wspólnych zabaw i wizyty polskich kadetów, zako czonej 
wspólnym piewem piosenki Sz a dzieweczka do laseczka. Spogl daj cy ze ciany sieroci ca Boles aw Bierut i Kim Ir Sen pa-
tronuj  temu wzruszaj cemu zjednoczeniu dwóch narodów, budz c w widzu optymistyczne poczucie satysfakcji z tego 
rodzaju realnej pomocy udzielanej najbardziej poszkodowanym przez wojn  przedstawicielom narodu korea skiego41. 
Tymczasem, jak pisze Jolanta Krysowata w reporta u Sieroty korea skie, rzeczywisto  odbiega a nieco od tego obrazu 
polsko-korea skiej sielanki, dzieci i ich opiekunów wprawdzie uczono polskiego, ale i pieczo owicie przestrzegano, by 
nie z y y si  z Polakami i krajem, w którym si  wychowywa y. W ka dej chwili mog y przecie  zosta  odes ane do Korei, 
ich pozostanie w Polsce by o wykluczone42. Pojawienie si  jednak takiej kroniki mia o swoje uzasadnienie: skupienie si  na 
podkre laniu braterskich relacji polsko-korea skich pozwala o twórcom przemilcze  brak przewagi wojsk pó nocnoko-
rea skich w tocz cej si  wojnie.

W roku 1953, ostatnim roku wojny, zrealizowano dwie kroniki o diametralnie ró nym wyd wi ku w stosunku do 
poprzednich, zw aszcza tych z roku 1952. Tytu  pierwszej z nich – Na polach Korei43, cho  mo e rodzi  skojarzenia wojenne, 
sygnalizuje w istocie powrót do eksploatowanej przed wybuchem konß iktu tematyki wiejskiej. Pocz tek jest tradycyjnie 
ju  antyameryka ski: „Nad t  wsi  przelecieli ameryka scy obro cy wolno ci. Ju  im miasta nie wystarczaj  – siej  ogie  
i zniszczenie na wsie, na uprawne pola ry owe”44. Dalsza cz  materia u koncentruje si  jednak bardziej na gloryÞ kacji 
pó nocnokorea skich rolników ni  utrwalaniu negatywnego wizerunku Amerykanów. Ukazana na ekranie niez omna 
postawa ch opów, którym w zbiorach obÞ tych plonów pomagaj  ochotnicy z Chin, radosna wspó praca i u ciski d oni, 
dobitnie obrazuj  najwi ksze cnoty komunizmu – kolektywno  i efektywn  prac . I cho  narrator dzi kuje korea skim 
braciom „z duszy i z serca za walk  o wolno  i o chleb” 45, nag e przesuni cie tematu kroniki z dzia a  wojennych na 
aktywno  rolników jest oczywistym sygna em zmiany sytuacji. W roku 1953 by o ju  niemal wiadome, e deÞ nitywne 
rozstrzygni cie konß iktu na korzy  którejkolwiek ze stron nie b dzie mo liwe. W wietle pocz tkowych zwyci stw ar-

37 Tam e.
38 Tam e.
39 Dzieci bohaterskiej Korei, PKF 52/4, 1952, Polska, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7042, 25.07.2014.
40 Wi cej informacji na temat sierot korea skich: J. Krysowata, Sieroty Korea skie „Karta”, nr 42, 2004; S. Szyc, Tragiczne rozstania – historia korea -

skich sierot w Polsce, http://historia.org.pl/2012/09/02/tragiczne-rozstania-historia-koreanskich-sierot-w-polsce/, 25.07.2014.
41 Dzieci bohaterskiej Korei, PKF 52/4, 1952.
42 J. Krysowata, dz. cyt.
43 Na polach Korei, PKF 53/04, 1953, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,20848,strona-2, 25.07.2014. 
44 Tam e.
45 Tam e.
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mii pó nocnokorea skiej i jej wojennych celów by o to wyra nym niepowodzeniem. St d nag y przeskok ku tematowi 
wiejskiemu, zawieraj cemu nowy przekaz skoncentrowany na sukcesie, jakim jest ycie i praca w pokoju, jakby tylko 
o to do tej pory chodzi o. Identyczny schemat zauwa amy te  w kolejnej kronice, ostatniej poruszaj cej temat wojny. 
Znów tylko pocz tkowa wzmianka przypomina o ameryka skich nalotach („Korea. Kraj zn kany wojn  pragnie pokoju. 
Kiedy cichnie warkot ameryka skich samolotów, ludzie wracaj  na pola”) 46. Ca o  materia u po wi cona jest wzor-
cowej, pó nocnokorea skiej wiosce Chem Nam Ri, której mieszka com radzieccy przyjaciele przysy aj  w darze nowy 
traktor. Co ciekawe, wzmianka o Zwi zku Radzieckim pojawia si  w wojennych kronikach po raz pierwszy w a nie 
w tej ostatniej i to wy cznie w kontek cie braterskiej pokojowej wspó pracy. Nie mog o by  to bezcelowe; zapomnienie 
o ZSRR w kontek cie wojny korea skiej mia o z pewno ci  na celu wytworzenie przekonania, e Zwi zek Radziecki 
nigdy (w przeciwie stwie do imperialistów ameryka skich) nie ingeruje w sprawy innych narodów, za  Korea Pó nocna, 
jako pe noprawny i dojrza y twór pa stwowy, doskonale sama radzi sobie w czasie wojny, nie uciekaj c si  do szukania 
wsparcia u kogokolwiek czy zas aniania si  czyj  si . Wzmiankuje si  jedynie o pomocy ze strony Chin, ale nie o regular-
nej chi skiej armii, tylko o „ochotnikach chi skich”, najbli szych Korea czykom braciach, którzy dobrowolnie oÞ arowali 
swoje wsparcie. W kronikach z 1953 r. dominuje wi c pacyÞ styczne przes anie: „Korea pragnie pokoju”. Wartym odnoto-
wania jest jednak tak e sposób przedstawiania w nich Amerykanów. Brak ju  ulubionego przez propagand  okre lenia 
„imperiali ci ameryka scy”, brak te  uto samiania ich z hitlerowcami. Zamiast tego w okre leniach „obro cy wolno ci” 
czy „ obuzy” zast puje si  powag  i oskar ycielski ton niespotykan  nigdy wcze niej nutk  ironii47.

Warto w tym miejscu pokusi  si  o podsumowanie kronik Þ lmowych po wi conych wojnie korea skiej, które zde-
cydowanie wyró niaj  si  na tle innych. Szczególnie rzuca si  w oczy ich schematyczno , wszystkie wojenne kroniki 
zbudowane s  w ten sam sposób: rozpoczynaj  je s owa oskar enia wobec Amerykanów („imperialistów”, „ o daków” 
czy „ludobójców”), w tle budz ce groz  uj cia zniszcze  wojennych, co zawsze jednak skontrastowane jest z przynosz -
cym nadziej  obrazem pomy lno ci, jak  niesie z sob  socjalizm, ukazywanej czy to na przyk adzie dobrobytu w Polsce, 
czy rozwoju rolnictwa w Korei Pó nocnej. Ca o  uzupe niaj  zapewnienia o braterskim wsparciu i podzi kowania za 
walk  toczon  – jak przekonywano – tak e i w naszej sprawie. A jednak nie opuszcza widza wra enie abstrakcyjno ci tego 
w zamierzeniu bardzo sugestywnego przekazu. Cho  Korea teoretycznie stanowi podmiot konß iktu, wyra nie wida , 
e w istocie jest przedmiotem wielkiej rozgrywki, wiatowej walki systemów. Dlatego te  autorom kroniki mniej chodzi 
o pokazanie samej Korei i jej mieszka ców, a bardziej o realizowanie okazji funkcji perswazyjnej, mobilizuj cej polskich 
widzów do opowiedzenia si  po jedynie s usznej sprawie socjalizmu, a przeciw zbrodniczemu ameryka skiemu imperia-
lizmowi. Z kronik widz nie dowiaduje si  wi c niczego na temat samej Korei; ich akcja mog aby toczy  si  w dowolnym 
miejscu na ziemi, s  bowiem tylko zlepkiem tych samych, powielanych w niesko czono  propagandowych hase , do-
tycz cych komunizmu i imperializmu. Jak pisze A. Leszczy ski: „Chocia  podkre lano ch tnie rol  Korei w militarnym 
uk adzie si  w tej cz ci Azji, mo na – jak s dz  – twierdzi , e w istocie wi ksze znaczenie od sukcesu b d  pora ki 
wojskowej mia  rezultat wojny w wymiarze polityczno-propagandowym. W Korei bowiem stan y przeciw sobie nie 
tylko dwa bloki wojskowe, ale dwa systemy polityczne i spo eczne, dwie ideologie, dwa wiaty.”48 Stawk  tej rozgrywki 
nie by a niepodleg o  odleg ego pa stwa, ale zwyci stwo w wojnie ideologicznej. Poniewa  do ostatecznego tryumfu 
komunizmu nie dosz o, stracono zainteresowanie losem Korei i Korea czyków, naszych braci, którzy liczyli si  tylko 
wtedy, gdy walczyli o komunistyczny ad.

Nale y tak e wnikliwie przyjrze  si  kategorii wroga, w wojennych kronikach wy cznie odnosz cej si  do Ame-
rykanów. Przemilczany zosta  ca kowicie udzia  si  zbrojnych innych pa stw zachodu w tym konß ikcie, a tak e – co 
interesuj ce – armii po udniowokorea skiej, o której nie wspomniano ani razu. Po udnie kraju i jego mieszka cy zdaj  si  
w ogóle nie istnie . Jedna wzmianka o „marionetkowym rz dzie Korei Po udniowej” sugeruje istnienie zaledwie grupki 
proameryka skich kolaborantów, niemaj cych adnego znaczenia dla ca ego narodu korea skiego. On jest bowiem re-
prezentowany wy cznie przez rz d Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, dlatego istnienie wojska po udnio-
wokorea skiego, walcz cego u boku wojsk USA przeciwko komunistycznej armii pó nocnokorea skiej, musia o zosta  
przemilczane. Tocz ca si  wojna modelowana by a wi c na walk  ogó u Korea czyków z ameryka skim agresorem, 
w czym nie mie ci  si  opór cz ci narodu korea skiego wobec tylko w za o eniu nios cej pokój i dobrobyt ideologii 
komunistycznej. 

46 Ze wiata: Korea, PKF 53/30, 1953, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,41419,strona-2, 25.07.2014. 
47 Tam e.
48 A. Leszczy ski, dz. cyt, s. 48.
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Elementem cz cym wszystkie wojenne kroniki jest tak e osadzenie ich w rzeczywisto ci wiejskiej. Miasta zostaj  
ca kowicie pomini te, to korea ska wie  staje si  centralnym punktem odniesienia. Realizatorzy pokazuj  nie zniszczone 
budynki czy zabytkowe miejsca, ale zbombardowane pola uprawne i gospodarstwa. Wynika o to nie tylko z rzeczywi cie 
agrarnego charakteru spo ecze stwa korea skiego. W tek wiejski by  wa nym elementem budowania poczucia inter-
nacjonalistycznej wspólnoty, wszak wsz dzie, niezale nie od po o enia geograÞ cznego, yli tacy sami rolnicy, którym 
socjalizm przyniós  wreszcie nale yt  godno  i rado  z uprawiania ziemi. Jednocze nie jednak zaw enie tematyki ko-
rea skiej do obszaru wiejskiego ma te  drugie dno. Jest znakiem pewnego rodzaju azjatyckiej drugorz dno ci, sprowa-
dza wizerunek Korei do wymiarów kraju rolniczego, jeszcze nierozwini tego, dla którego jedyn  szans  na przysz o  
jest przyj cie socjalizmu. Ograniczenie do rzeczywisto ci wiejskiej jest kolejnym znakiem tego, jak niewielk  wiedz  na 
temat Korei dysponowa a ówczesna propaganda, jak ma o na jej temat przekazywa a. Wybrano wi c wie , temat znany 
doskonale z w asnego podwórka, dopasowuj cy si  do ka dych realiów, tym bardziej e nie funkcja informacyjna by a tu 
najwa niejsza, lecz umiej tne „sprzedanie” idei.

Zako czenie wojny korea skiej przynios o zdecydowany – w porównaniu z latami poprzednimi – spadek zaintere-
sowania tematyk  korea sk . Nast pne kroniki nie wracaj  ju  do zaciek ego, antyameryka skiego tonu i nachalnej pro-
pagandy. Swoj  rol  odgrywa a w tym niew tpliwie mier  Stalina, elaznego spoiwa, cz cego dotychczas wszystkie 
kraje komunistyczne. Jego mier  i wyra na zmiana polityki za czasów Chruszczowa, przynios y pewne poluzowanie 
stosunków Korei Pó nocnej i Zwi zku Radzieckiego, a, co za tym idzie, tak e i stosunków polsko-korea skich. Przez kilka 
lat po zako czeniu wojny, w Polsce przebywa y jednak jeszcze sieroty korea skie, które w roku 1956 odwiedzi  sam Kim 
Ir Sen. Jego wizyt  uwiecznia oczywi cie kronika Þ lmowa, ze wszech miar ma o interesuj ca. Jest ona zwyk ym, stricte 
dokumentalnym zapisem odwiedzin pó nocnokorea skiego przywódcy, pozbawionym g bszej wymowy. Komentarz 
jest nader skromny, zdj cia pokazuj  wyst py korea skich dzieci i zadowolenie ich „umi owanego przywódcy”49.

Kolejna kronika pochodzi z 1959 r. i przedstawia sukces odbudowuj cej si  po wojnie Korei Pó nocnej (nazywanej tu 
Kore  Ludow ). O wojnie przypominaj  jedynie s owa „niebawem ladu nie zostanie po ameryka skich bombardowa-
niach”50, ale s  one raczej pretekstem do pokazania dynamicznego rozwoju kraju ni  powrotu do wojennej narracji. Na 
ekranie ukazuje si  kolejno odbudowywana stolica – Phenian, kombinat metalurgiczny i pola uprawne. Przekaz jest opty-
mistyczny i podnosz cy na duchu: Korea, tak bardzo wyniszczona za spraw  wojny, dzi  z sukcesem rozw  a przemys  
i rolnictwo, buduje miasta i równo ciowy ustrój socjalistyczny51. 

Tak e w latach sze dziesi tych tematyka korea ska niemal znika z pola uwagi autorów PKF, sygnalizuj c coraz 
wi kszy spadek zainteresowania Kore  oraz rozlu nienie wzajemnych stosunków. Wzmianka dotycz ca Korei pojawia 
si  w okoliczno ciowej kronice z okazji Dnia Kobiet z 1966 r. Jest to do  lekka w charakterze i zabawna kronika, traktu-
j ca o kobietach wykonuj cych typowo m skie zawody w ró nych krajach socjalistycznych. W tym kontek cie pojawia 
si  informacja o kobiecej za odze pó nocnokorea skiego kutra rybackiego. Jak dowiadujemy si , kobiety „radz  sobie 
z nawigacj  i wyci ganiem ci kich sieci”52. Z racji tematu brak w kronice politycznych nawi za . Te z kolei pojawia-
j  si  w kronice z roku 1968, której tematem jest schwytanie przez marynark  Korei Pó nocnej ameryka skiego okr tu 
szpiegowskiego Pueblo. Na przyk adzie tej kroniki wietnie wida  po-stalinowsk  zmian  narracji kronik Þ lmowych; 
wydarzenie takie jak to mog oby by  doskona  okazj  do powrotu silniej antyameryka skiej retoryki i straszenia amery-
ka skim imperializmem. Tymczasem w pi tna cie lat po zako czeniu wojny schwytanie szpiegowskiego statku wroga 
zarejestrowane zostaje w do  oszcz dny, dokumentalny sposób, z równie oszcz dnym, pozbawionym obel ywych epi-
tetów i jawnych oskar e  komentarzem53. 

Dwie kroniki z lat sze dziesi tych, w których pojawia si  Korea Pó nocna, nie mog  zmieni  faktu, i  tematyka ko-
rea ska zosta a zdecydowanie zmarginalizowana. Jak ju  wspomniano, wspó praca Korea skiej Republiki Ludowo-De-
mokratycznej z Polsk  Rzeczpospolit  Ludow  ywa jeszcze w latach pi dziesi tych, z ka dym kolejnym rokiem bled a 
coraz bardziej. Kim Ir Sen, rozczarowany kierunkiem, w jakim pod a y Zwi zek Radziecki po mierci Stalina i Chiny, po-
szed  w stron  izolacjonizmu i och odzenia dawnych sojuszy. Tak e w Polsce, im wi cej lat m  a o od rozbudzaj cej emocje 
wojny korea skiej, tym mniej pojawia o si  powodów do zwrócenia wi kszej uwagi na dalekowschodni kraj. W latach 

49 Spotkanie, PKF 56/29, 1956, Polska, https://www.youtube.com/watch?v=joW5oUg9UBU, 25.07.2014. 
50 W Korei, PKF 59/18 B, 1959, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,28380,strona-2, 25.07.2014. 
51 Tam e.
52 Portrety, PKF 66/10B, 1966, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,30710,strona-2, 25.07.2014. 
53 Pueblo, PKF 68/43A, 1968, Polska, http://www.kronikarp.pl/szukaj,31446,strona-2, 25.07.2014. 
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siedemdziesi tych nie po wi cono Korei ani jednego materia u w PKF, ostatni, zrealizowany po szesnastoletniej przerwie, 
dotyczy  wizyty Kim Ir Sena w Polsce w 1984 r. Dat  t  mo na uzna  za symboliczn , wydarzenie mia o bowiem miejsce 
dziesi  lat przed mierci  Kim Ir Sena i zako czeniem realizowania Polskiej Kroniki Filmowej. OÞ cjalnej wizyty g owy 
sojuszniczego pa stwa nie mo na by o zignorowa , brak jednak w kronice dawnych, p omiennych zapewnie  o brater-
stwie, jedno ci i wspó pracy i tego pe nego emocji tonu, tak dominuj cego w przekazie kronik z okresu wojny korea skiej. 
Padaj  sztampowe ju  s owa o wielkim sukcesie pa stwa pó nocnokorea skiego, o cywilizacyjnym skoku, jaki nast pi  po 
wojnie. Narrator wyra a nadziej , e rozmowy pomi dzy Kim Ir Senem a Wojciechem Jaruzelskim przynios  „o ywienie 
dwustronnych kontaktów” krajów, które „maj  sobie wiele do zaoferowania”54, ale nawet retoryka wzajemnej wspó pra-
cy jest zdecydowanie bardziej ostro na i oszcz dna. Ide  jedno ci wszystkich pa stw socjalistycznych, tak eksploatowan  
za czasów stalinowskich, podda  rewizji up ywaj cy czas, a jej stopniowy upadek pokaza , jak bardzo oderwane od rze-
czywisto ci i naiwne by y wizje blisko ci krajów tak od siebie odleg ych i obcych kulturowo, jak Polska i Korea Pó nocna. 
Przemiany, zmaganie si  z wewn trznymi problemami i konieczno  dbania w pierwszej kolejno ci o w asny pa stwowy 
interes, ostudzi y ideologiczny zapa  z pocz tku lat pi dziesi tych. Wizyta Kim Ir Sena w Polsce, na pi  lat przed upad-
kiem ustroju, sta a si  z perspektywy historycznej bardziej przypiecz towaniem ko ca pewnego etapu ni  pocz tkiem no-
wego. Polska Kronika Filmowa, w PRL-u zawsze na stra y wszelkich wa nych wydarze , by a wiadectwem tego ko ca. 

Tematyka korea ska nie mog a z oczywistych wzgl dów sta  si  istotnym tematem w przekazie PKF. A jednak na 
prze omie lat 40-50 ukaza o si  w niej kilkana cie materia ów po wi conych temu odleg emu krajowi, który sta  si  pierw-
sz  aren  zbrojnego starcia obu rywalizuj cych ze sob  systemów politycznych. Mia o to istotny wp yw na charakter 
przekazu. Wypada si  zgodzi  z A. Leszczy skim, i  „w Polsce Korea funkcjonowa a naturalnie jedynie w wymiarze 
propagandowym. Kraj odleg y, nieznany, obcy kulturowo sta  si  nagle – z dnia na dzie  – bliskim towarzyszem w walce. 
Korea pojawia a si  niemal w ka dym przemówieniu podczas obrad Komitetów Obro ców Pokoju, w ka dym artykule 
czy lekcji po wi conej sytuacji politycznej wiata”55. Pojawienie si  to mia o jednak miejsce zawsze w jakim  szerszym 
kontek cie (jak pochwa a socjalistycznej reformy rolnej) czy te  w odniesieniu do czego  (jak zagro enie ze strony Sta-
nów Zjednoczonych). Korea, kreowana na oÞ ar  ameryka skiego imperializmu lub beneÞ cjenta dobroci ZSRR, nigdy 
tak naprawd  nie sta a si  samodzielnym podmiotem. Sami realizatorzy PKF posiadali zapewne nik e poj cie na temat 
tego dalekowschodniego, ma o znanego kraju, ale te  adnego poj cia mie  nie musieli, bowiem informacyjny charakter 
kronik po wi conych Korei by  zaledwie fasad  dla spe nianych przez nie funkcji propagandowych. 
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