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WOJNA W POPKULTURZE

• jeden z najpopularniejszych tematów w świecie 
kultury popularnej

• wszystkie media kultury popularnej
• aspekty moralne, strategiczne, filozoficzne, 
polityczne

• jednostka wobec wywołanego przez polityków 
wojennego chaosu



WOJNA W KOMIKSIE

• opowieści wojenne = jeden z 
najpopularniejszych komiksowych gatunków

• w latach 40-tych i 50 tych XX wieku 
cechowała je silna wymowa propagandowa

• współcześnie wojna prezentowana jest w 
bardziej wyważony sposób



WOJNA W KOMIKSIE

• Wojna, komiks oraz propaganda stanowią 
owocne połączenie (Fredrik Strömberg)

• cześć wojennego wysiłku (Druga Wojna 
Światowa)

• komiksowi herosi stali się częścią wojennej 
propagandy



KOMIKS

• literacki rock ’n’ roll
• czasopismo (wydawnictwo), 
w którym publikowane są 
paski komiksowe

• magazyn (czasopismo) 
składające się 
z rysunków połączonych 
fabułą



KOMIKS

Celowa sekwencja sąsiadujących 
ze sobą obrazów plastycznych 
i innych, służąca przekazywaniu 
informacji i / lub wywoływaniu 
reakcji estetyczne u odbiorcy



PROPAGANDA
AMERYKAŃSKIE KOMIKSY WOJENNE

• odwołanie do stereotypowych 
wyobrażeń wroga
• cel: stworzenie 
zdehumanizowanego portretu 
przeciwnika
• OWI: United States Office of 
War Information (Biuro 
Informacji Wojennej)



PROPAGANDA
AMERYKAŃSKIE KOMIKSY WOJENNE



PROPAGANDA
AMERYKAŃSKIE KOMIKSY WOJENNE



WRÓG
NIEMCY

stereotypowe 
wyobrażenie Niemca:
–arogancki
–arystokrata 
(monokl)
–podły wobec osób 
innego pochodzenie



WRÓG
JAPOŃCZYCY

• wystające zęby
• grube okulary
• szczurzy wygląd 
twarzy

• wyczuwalna perfidia



WOJNA W KOMIKSIE
KOMIKS BRYTYJSKI

• popularność: druga połowa lat 
50-tych
• picture libraries (64- lub 68-
stronicowe książeczki 
publikowane w rytmie 
tygodniowym; każdy zeszyt 
zawierał jedną historię)
• realizm – często tworzone przez 
weteranów



WOJNA W KOMIKSIE
KOMIKS BRYTYJSKI

• cel: kultywowanie pamięci o brytyjskim wysiłku 
wojennym

• historie głównie o żołnierzach brytyjskich bądź 
pochodzący ze Wspólnoty Narodów

• żołnierz brytyjski = jednostka odważna, 
patriota

• przemiana – od tchórza do bohatera



KOMIKS BRYTYJSKI
TEST BY BATTLE



KOMIKS BRYTYJSKI 
TEST BY BATTLE



ART SPIEGELMAN

• 1948-
• amerykański twórca 
komiksowy

• współredaktor: Arcade i Raw
(czasopisma komiksowe)

• główne dzieła:
–Maus (1991)
– In the Shadow of No Towers (2004)



MAUS

• pierwsze fragmenty 
opublikowane w 
magazynie Funny Aminals
(Apex Novelties, 1972)

• 1992 – Nagroda Pulitzera
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MAUS

czas i miejsce



MAUS

historia



MAUS

ukrywanie się, łapanki, 
deportacje



MAUS

getto i jego 
likwidacja



MAUS

Auschwitz



MAUS

Auschwitz



MAUS

Auschwitz



MAUS

Dachau



MAUS

nigdy więcej



OPOWIEŚĆI WOJENNE
GARTH ENNIS I RÓŻNI ARTYŚCI

• Garth Ennis (scenarzysta)
• rysownicy:
– David Lloyd
– Dave Gibbons
– Carlos Ezquerra
– Tomas Aira

• realizm
• nietypowe punkty widzenia
• w większości opowieści z czasów 
II wojny światowej



TYGRYS JOHANNA
GARTH ENNIS I CHRIS WESTON, GARY ERSKIN

• opowiedziana z perspektywy 
niemieckiego oficera

• okrucieństwa wojny
• odpowiedzialność dowódcy za 
życie podległych mu żołnierzy



TYGRYS JOHANNA
GARTH ENNIS I CHRIS WESTON, GARY ERSKIN



DROGI BILLY
GARTH ENNIS I PETER SNEJBJERG

• wojna z 
perspektywy 
kobiety 
(pielęgniarki)

• trauma wojny



DROGI BILLY

• zemsta na oprawcach
• Carrie zabija rannych 
japońskich żołnierzy 
leczonych w szpitalu, w 
którym pracuje

• moralność zemsty



DROGI BILLY

jednostka wobec 
politycznych 
kompromisów



KAZNODZIEJA 
GARTH ENNIS I STEVE DILLON

• wojna w Wietnamie
• przypadkowość żołnierzy
• wiara w Amerykę vs
brutalność wojennego życia

• przyjaźń – warunek przetrwania
• utrata ideałów



KAZNODZIEJA
GORĄCE POWITANIE

Niepopularna wojna



KAZNODZIEJA
WRÓG 

Kto naprawdę jest wrogiem?



KAZNODZIEJA

Duke (John Wayne)



KAZNODZIEJA
PRZYJAŹŃ 



KAZNODZIENIA
ROZCZAROWANIE



LWY Z BAGDADU
BRIAN K. VAUGHAN I NIKO HENRICHON

• 2006
• Vertigo
• inspiracja: historia lwów z 
bagdadzkiego zoo

• rozważania o naturze wolności



LWY Z BAGDADU



WOJNA W MUZYCE

• dominują utwory o antywojennej 
wymowie

• artyści odnoszą się do historycznych 
oraz współczesnych konfliktów



WOJNA W MUZYCE
PINK FLOYD, US AND THEM

• „The Dark Side of the Moon” (1973)
• Roger Waters i Rick Wright
• przemoc, wojna, konflikt dzielą ludzi na 

dwie grupy:
Oni… My…
Choć przyszło nam zwykłymi ludźmi być
Ja… I ty…
Bóg jeden wie, nie tak chcieliśmy przecież 
żyć



WOJNA W MUZYCE
PINK FLOYD, US AND THEM

„Naprzód” gdzieś z 
tyłów przyszedł rozkaz
Wtedy pierwszy szereg 
padł
Generał zbladł – linie 
na jego mapach
Opisały nowy świat

wojna dzieli ludzi na dwie 
kategorie:
– oficerów, dowódców 

(„generals”) – bawią się; 
przesuwając ołowiane 
żołnierzyki na mapach 
– zwykłych żołnierzy (są 

zawsze ofiarami wojny) –
giną lub odnoszą rany

Ogień… Dym…
Nikt nie wie co jest co i kto jest kim

Wojna niszczy wszelkie dystynkcje,
wszyscy jesteśmy ofiarami



WOJNA W MUZYCE
QUEENSRŸCHE, „AMERICAN SOLDIER”

• 31.03.2009
• koncept album
• opowieść o losach 
amerykańskich żołnierzy 
walczących w rożnych 
konfliktach zbrojnych

• oparta na wywiadach z 
żołnierzami



WOJNA W MUZYCE
SABATON, 40:1

8 września rozpoczęła się
Wściekłość Rzeszy
Nawałnica z moździerzy i dział
Utrzymać pozycje, bunkry wytrzymają
Kapitan przysiągł na swe życie
"Tutaj spotkam się z przeznaczeniem!"
Dźwięk artyleryjskiego ostrzału
Przeszywający huk dział

Więc chodźcie, weźcie wszystko co macie
Przyjdzie piekło, przyjdzie wysoka woda - nie poddaj się
Chociaż jest was czterdziestu na jednego
Wasze żywota wkrótce zostaną zniszczone

Ochrzczeni w ogniu, 40:1
Dusza Spartan
Śmierć i chwała
Polscy żołnierze 
Nie mają sobie równych
Powstrzymali gniew Wermachtu

Zawsze pamiętaj o 
poległych żołnierzach
Zawsze pamiętaj o ojcach 
i synach na wojnie



NUKLEARNA APOKALIPSA
PINK FLOYD, TWO SUNS IN THE SUNSET

Słońce na wschodzie,
Chociaż już zapada zmierzch.
Zachodzą dwa słońca;
Może człowiek kończy się.

Gdy hamulce nawalają,
Masz się zderzyć z ciężarówką,
Każda mroźna chwila dłuższa 
jest.
Nie usłyszysz już ich głosów;
Tato, tato.
Nie zobaczysz już ich twarzy;
Prawo już cię nigdy nie ochroni

Topnieje przednia szyba;
Łzy parują z oczu.
Wszystko zwęglone – więcej nic.
I rozumiem wreszcie uczucia 
nielicznych,
Popiół i diament.
Przyjaciel, wróg.
Każdy z nas równy – na końcu



WOJNA W FILMIE

• jeden z najpopularniejszych 
gatunków filmowych

• propaganda
• film antywojenny
• łączenie gatunków



O JEDEN MOST ZA DALEKO 

• na podstawie powieści 
Corneliusa Ryana

• opowieść o operacji Market-
Garden

• realizm 
• pionki na planszy



SZEREGOWIEC RYAN 

• 1998
• Steven Spielberg
• opowieść o chaosie wojny
• ludzkie oblicze
• ofiary wojny



PLUTON

• 1986
• Oliver Stone

• piekło wojny wietnamskiej

• kontrast pomiędzy obietnicą 
bohaterstwa a wojenna 
rzeczywistością



UCIECZKA DO ZWYCIĘSTWA 

• 1981
• opowieść o meczu między 
nazistami a jeńcami 
wojennymi

• sport jako metafora walki
• Kazimierz Deyna



WOJNA Z TERRORYZMEM

• 9/11 a kultura amerykańska
• narodowa trauma
• poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego?

• zemsta vs zrozumienie



24
SERIAL

• 2001-2010; 2014
• twórcy Joel Surnow i Robert 
Cochran

• wyst.: Kiefer Sutherland
• 20th Century Fox Television
• tortury



TYKAJĄCA BOMBA

Przypuśćmy, że pewien fanatyk, gotów raczej 
umrzeć niż przyłożyć rękę do udaremnienia jego 
planu, podłożył ładunek atomowy, który ma 
wybuchnąć w centrum Paryża. Nie ma czasu na 
ewakuację niewinnych ludzi ani nawet dających 
się przenieść skarbów sztuki – jedynym 
sposobem na zapobieżenie tragedii jest poddanie 
zamachowca torturom, a następnie odnalezieni i 
rozbrojenie ładunku.
Henry Shue, Tortury



TYKAJĄCA BOMBA

Czy sprawcę 
powinno poddać się 

torturom?



TEORIE ETYCZNE

• utylitaryzm
• deontologia
• etyka cnoty



24
SERIAL



USA PATRIOT ACT

Uniting and Strengthening
America by Providing
Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct
Terrorism Act of 2001



USTAWA O REJESTRACJI
SUPERBOHATERÓW

• Ustawa o rejestracji 
superbohaterów

• superbohaterowie= agenci 
rządowi



USTAWA O REJESTRACJI
SUPERBOHATERÓW

•wynik brawury młodych 
superbohaterów (Stamford, 
Connecticut)
• superbohaterowie powinni 
pracować pod nadzorem 
rządu
• ruch antyrejestracyjny



USTAWA O REJESTRACJI
SUPERBOHATERÓW

superbohaterowie 
powinni ujawnić 
swoje tożsamości



USTAWA O REJESTRACJI
SUPERBOHATERÓW

DWA OBOZY



USTAWA O REJESTRACJI
SUPERBOHATERÓW

• brutalna walka
• zwolennicy 
regulacji gotowi 
dopuści 
kryminalistów 
do walki po ich 
stronie



KONFRONTACJA



WOJNA DOMOWA ZAKOŃCZONA

• Kapitan Ameryka poddaje się 
funkcjonariuszom NYPD

• koniec wartości typowych dla 
superbohaterskiego mitu?

• bezpieczeństwo ważniejsze od 
wolności



TRIUMF IRON MANA

• nadzór = akceptacja dla 
narzędzia zapewniającego 
bezpieczeństwo

• rekonfiguracja 
amerykańskich wartości

• rząd vs jednostka
• polityka wydawnicza 
korporacyjnego wydawnictwa



KAPITAN AMERYKA

• 2005–2009 (Vol. 5)
• scenarzysta: Ed Brubaker
• Zimowy żołnierz
• Kres marzenia
• Inspiracja dla filmu z 2014 

roku



KAPITAN AMERYKA

• trudna rozmowa z jedną z 
agentką S.H.I.E.L.D. 
dotycząca tajnych 
tożsamości 

• filozofia niezależności / 
niepodległości



KRES MARZENIA

• #25
• następstwo serii Wojna 
domowa

• śmieć Ameryki Kapitana 
Ameryki?



BLACK MIRROR
MEN AGAINST FIRE

• writer: Charlie Brooker
• dir. Jakob Verbruggen
• MASS implant –
technologia wojenna



MEN AGAINST THE FIRE
INSPIRACJE

Tytuł – Ludzie przeciw ogniowi – jest 
nawiązaniem do książki S.L.A. Marshalla z 
1947 roku (…), z której pochodzi teoria, że 
spośród żołnierzy biorących udział w 
pierwszej i drugiej wojnie światowej tylko 
niewielki odsetek rzeczywiście strzelał do 
wroga. Czyli to, co Arquette mówi 
Stripe’owi, bazuje w pewnej mierze na 
rzeczywistości. Zdumiało mnie, ile wysiłku 
musi włożyć armia, żeby ludzie zaczęli 
pociągać za spust. Jak temu zaradzić? 
Odczłowieczając wroga.

Charlie Brooker, Czarne lustro. Po drugiej stronie



MEN AGAINST FIRE
ŻOŁNIERZE

• chronią cywilów
• korzystają z implantu 
MASS



MEN AGAINST FIRE
WROGOWIE

• roaches (karaluchy)
• genetycznie skażeni



MEN AGAINST FIRE
MASS

• implant
• zmienia sposób 
postrzegania 
rzeczywistości



MEN AGAINST FIRE
USTERKI

• niepoprawne działanie 
implantu MASS
• psychoterapia



MEN AGAINST FIRE
NABÓR

•młodzi ludzie z biednych dzielnic
• reklama służby jako przygody życia (bez powrotu)



MEN AGAIST FIRE
NAGRODA

• seksualna
• doskonałe życie (prawdziwe?)



MEN AGAINST FIRE
NAGRODA?


