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Przepraszam, czy mają Państwo telefon? –  
jak mówić o.wrogu, który wciąż zagraża

Konflikt między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi sięga lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku. Wojna na Półwyspie Koreańskim, której efek-
tem był podział na Koreę Północną i Południową, zaangażowała zarówno 
wojska amerykańskie, jak i siły ONZ. Wyniszczający i kosztowny spór w cie-
niu gróźb użycia broni nuklearnej, utrzymujących się nawet po jego zakoń-
czeniu, niósł za sobą długotrwałe konsekwencje. Przede wszystkim stworzył 
jeden z najbardziej zamkniętych, okrutnych i trwałych reżimów na świecie.

Dla Amerykanów Korea Północna jest zaprzeczeniem wszelkich wartości 
przez nich reprezentowanych, a  także wrogiem, który będąc ciągłym za-
grożeniem, w swoich prowokacjach nie posuwa się na tyle daleko, by móc 
odpowiedzieć na nie otwartym atakiem1.

1 Por. Polling Report, [on-line:] https://www.pollingreport.com/korea.htm [1.04.2020]. Pol-
ling Report pokazuje niepewność Amerykańskiej opinii społecznej wobec relacji USA–
KRLD po wizycie Donalda Trumpa w Korei Północnej. Statystyki te zwracają uwagę na 
obawę przed zagrożeniem, jakie stanowi posiadanie przez KRLD broni nuklearnej. Po-
nadto równie istotną kwestią w relacjach USA–KRLD są zaszłości historyczne. Wojna ko-
reańska, która wybuchła na Półwyspie w 1950 i trwała do 1953 roku, stała się rozgrywką 
między ówczesnym blokiem komunistycznym (reprezentowanym przez Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich i Chińską Republikę Ludową) a demokratycznym (ze Sta-
nami Zjednoczonymi na czele). Zaangażowanie USA w wojnę koreańską wynikało przede 
wszystkim z chęci powstrzymania ekspansji komunizmu w Azji, ale miało także konotacje 
o charakterze kolonialnym – uczynienia z Korei uzależnionego ekonomicznie sojusznika. 
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Jak więc radzić sobie z wrogiem, wobec którego nie można rozpocząć 
otwartych działań militarnych, a który wciąż żąda uwagi i stosuje nowe groź-
by? Celem niniejszego artykułu będzie analiza sposobu, w jaki powyższy 
konflikt został przedstawiony w komiksie Deadpool: Dobry, zły i brzydki.

1  Społeczna funkcja stereotypów

Stworzenie pierwszej naukowej definicji stereotypu przypisuje się dzien-
nikarzowi Walterowi Lippmannowi, który określił go mianem obrazków, 
jakie ukazują się w naszej głowie. I rzeczywiście, pewne określenia i nazwy 
wywołują pojawianie się w  umyśle uogólnionych przedstawień, stworzo-
nych na podstawie informacji, jakie posiadamy o danym obiekcie2. Definicja 
Lippmanna została zaprezentowana w 1922 roku, w jego książce Public Opi-
nion. Zarówno tytuł, jak i rok wydania dzieła są znaczące – lata dwudzieste 
XX wieku wiązały się bowiem z rozwojem mediów i ich wpływem na kształ-
towanie opinii społecznych. Prasa, radio, kino, a później również telewizja 
utrwalały i kreowały stereotypy dotyczące narodowości, płci czy zawodów.

Stereotypy tworzą się w  dwojaki sposób: poprzez selekcję informacji 
z przekazu, który dociera do odbiorcy, lub dzięki dodaniu wytworzonych 
przez siebie teorii do otrzymanych z zewnątrz treści uznanych za niepełne3. 
Prowadzi to do łatwiejszego przyswajania i akceptowania tych przekazów, 
które są zgodne z już istniejącym stereotypem4.

Proces ten jest ściśle związany z kategoryzacją, dzięki której klasyfiku-
jemy i  porządkujemy pewne zjawiska, zachowania czy ludzi. W  ten spo-
sób powstają obrazy grup postrzeganych jako pewne kategorie, którym to, 
a nie jednostkom, przypisuje się określone wartości5. To na ich podstawie 

Choć straty poniesione przez wojska amerykańskie w Korei nie były tak dotkliwe jak te 
z Wietnamu, amerykańskie społeczeństwo nadal o nich pamięta, co również ma głębo-
ki wpływ na relacje USA i Korei Północnej. Ciosem dla USA jest też fakt, że w 1953 roku 
doszło jedynie do zawieszenia broni między Koreańską Republiką Ludową a Republiką 
Korei; państwa te po dziś dzień nie podpisały żadnego oficjalnego paktu pokojowego. Por. 
D.K. Kim, The History of Korea, Westport 2005, s. 155–157.

2 Por. Psychologia społeczna. Serce i umysł, red. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, tłum, 
A Bezwińska-Walerjan, Poznań 1997, s. 471.

3 Por. I. Kurcz, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa 1994, s. 14.
4 Por. D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2007, 

s. 80.
5 Por. tamże, s. 98–99.
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tworzone są grupy własne, czyli takie, do których jednostka należy, z któ-
rymi się identyfikuje6 i którym przypisuje cechy pozytywne7. W opozycji 
do nich kształtowana jest grupa obca, postrzegana jako odmienna, obda-
rzona wyłącznie negatywnymi cechami i najczyściej rywalizująca z grupą 
określaną mianem własnej8. Wiąże się to z epistemologicznym charakterem 
stereotypu, który opiera się na zwiększaniu kontrastów między grupami (by 
łatwiej było je dookreślić i obdarzyć właściwymi cechami) oraz ujednolica-
niu grupy własnej9.

Podział ten występuje także w  kontekście kształtowania się tożsamo-
ści narodowych, które, definiowane pewnymi wartościami, wierzeniami 
i poglądami, stanowią podstawy tworzenia grup własnych10. Prowadzi to 
do zjawiska etnocentryzmu, czyli postrzegania swojej grupy-narodu jako 
najważniejszej i oceniania innych narodowości w odniesieniu do niej11. W ten 
sposób wyróżnione zostają dwa podstawowe typy stereotypów: heteroste-
reotyp, który przypisany jest grupie obcej, oraz autostereotyp, który odno-
simy do grupy własnej. Na ogół autostereotyp nacechowany jest pozytywnie, 
w przeciwieństwie do heterostereotypu, który ma pokazać grupę obcą jako 
gorszą i mniej wartościową12.

Stereotypy służą więc budowaniu i podkreślaniu różnic między grupami13, 
a dodatkowo uzasadniają i racjonalizują niechęć odczuwaną wobec grupy 
obcej14. Negatywny stosunek do „obcego” potęguje się w  obliczu konflik-
tów, w sytuacjach zagrożenia, a także w wyniku zaszłości historycznych15. 
W  kształtowaniu tego obrazu biorą udział również media. W  sytuacjach 
konfliktowych ich celem staje się nie tylko ośmieszenie wroga, lecz rów-
nież podkreślenie stereotypów na jego temat, by w  ten sposób zbudować 
przeświadczenie o  jego niższości, zarówno militarnej, jak i  kulturowej. 
Amerykańskie studio komiksowe Marvel użyło tego zabiegu, by wykreować 
„oswojony” wizerunek tak specyficznego wroga, jakim jest Korea Północna.

6 Por. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M Akert, dz. cyt., s. 473.
7 Por. tamże, s. 476.
8 Por. I. Kurcz, dz. cyt., s. 17.
9 Por. Stereotypy i uprzedzenia, red. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, tłum. M. Maj-

chrzak, Gdańsk 1999, s. 31–32.
10 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 19.
11 Por. I. Kurcz, dz. cyt., s. 17–18.
12 Por. D. Matsumoto, L. Juang, dz. cyt., s. 95.
13 Por. Stereotypy i uprzedzenia, s. 31–32.
14 Por. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2008, s. 312–313.
15 Por. tamże, s. 306–307.



102    Angelika Funek

2  Studio Marvel i.specyfika postaci Deadpoola

Rozwój mediów w pierwszej połowie XX wieku sprawił, że zaczęły one kon-
kurować o uwagę odbiorców, dostosowując się do ich potrzeb i przyjmując 
coraz bardziej rozrywkowy charakter. W czasopismach pojawiły się komiksy, 
definiowane przez Mały słownik języka polskiego jako: „historyjka obrazkowa 
opatrzona napisami, zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycz-
nym i o niskim poziomie artystycznym”16. Stopniowy wzrost ich liczby w po-
szczególnych magazynach doprowadził do tego, że już w 1911 roku ukazał się 
pierwszy samodzielny komiksowy zeszyt Mutt and Jeff 17. Jednak dopiero 
przełom lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku przyniósł prawdziwy 
sukces tej formy rozrywki. W 1939 roku Martin Goodman otworzył studio 
Timley Comics18, które w latach sześćdziesiątych przemianowane zostało na 
Marvel Comics19. W 1961 roku scenarzysta Stan Lee i rysownik Jack „King” 
Kirby postanowili połączyć siły i stworzyli najsłynniejszą superbohaterską 
drużynę studia – Fantastyczną Czwórkę20. W tym samym okresie powstały 
też inne ikoniczne postacie wydawnictwa: Hulk21, Spider-Man22, Iron Man23 
i grupa X-Men24.

Sam Deadpool po raz pierwszy pojawił się w komiksach w  1991 roku, 
stworzony przez Fabiana Nicieza i Roba Liefelda. Jego historia jest skom-
plikowana i złożona. Powołany do życia jako parodia postaci Deathstroke’a, 
bohatera z konkurencyjnego studia DC, miał spełniać rolę komiksowego 
klauna. Jednak już w serii z 1997 roku okazuje się, że Wade Wilson (bo tak 
brzmi prawdziwe imię Deadpoola) znajduje się w zaawansowanym stadium 
raka. Zdesperowany bohater poddaje się niebezpiecznym eksperymentom 
prowadzonym w ramach programu Broń X25, które nie tylko mają wyleczyć 

16 Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1993, s. 882.
17 Por. J. Steranko, The Steranko History of Comics, Reading 1970, s. 7–8.
18 Por. tamże, s. 57–58.
19 Por. L. Daniels, Marvel: Five Fabulous Decades of the World’s Greatest Comics, New York 

1991, s. 105.
20 Por. S. Hamilton, Comics Book Creators: Jack Kirby, New York 2006, s. 24.
21 Por. tamże.
22 Por. R. Thomas, Stan Lee’s Amazing Marvel Universe, New York 2006, s. 32.
23 Por. M. Beazley, J. Youngquist, The Marvel Comics Encyclopedia, New York 2002, s. 27–28.
24 Por. E.J. Moreels, S. Barney-Hawke, The Marvel Comics Encyclopedia – X-Men, New York 

2003, s. 5.
25 Por. tamże, s. 76.
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go z choroby, ale także obdarzyć supermocami. Dzięki wszczepieniu zmu-
towanego genu X Deadpool zyskał zdolność regeneracji, lecz nie sprawiła 
ona, że komórki rakowe zniknęły z ciała mężczyzny, a wręcz przeciwnie – 
spowodowała ich namnażanie i odtwarzanie zaatakowanych organów po 
ich śmierci. Przez to Deadpool żyje w stanie chronicznego bólu26. Ponadto 
w trakcie eksperymentów przeprowadzający je naukowiec, doktor Killebrew, 
usunął niektóre, a przekształcił inne wspomnienia Wilsona, tak by zapo-
mniał on swoich rodziców i znaczną część przeszłości27. Kolejne serie komik-
sowe ujawniły zaś, że w dzieciństwie Wilson był ofiarą przemocy domowej, 
w  tym prawdopodobnie molestowania seksualnego. Działanie na granicy 
prawa, współpraca z różnymi grupami superbohaterskimi, w których Dead-
pool zawsze traktowany był jako zło konieczne, a także postępujące zaniki 
pamięci sprawiły, że bohater cierpi na PTSD28.

Dramatyczna przeszłość postaci zdaje się nie pasować do konwencji, 
w której scenarzyści i rysownicy umiejscawiają historie o Deadpoolu. Przy-
jemne dla oka rysunki prezentują gagi sytuacyjne i słowne, wśród przeciw-
ników Wilsona pojawiają się zmechanizowane zwierzęta, ożywieni jako 
zombie prezydenci Stanów Zjednoczonych czy postacie z Szekspirowskich 
dramatów. Komizm Deadpoola zostaje dodatkowo pogłębiony przez jego 
świadomość bycia jedynie postacią komiksową. Swoje przemyślenia i żar-
ty kieruje on więc często wprost do czytelnika, łamiąc przy tym zasadę 
czwartej ściany.

Kontrast między historią postaci a wydarzeniami prezentowanymi w ko-
miksach sprawia, że opinie wyrażane przez bohatera łatwiej trafiają do od-
biorcy, który dostaje je obudowane w humorystyczne przygody Deadpoola. 
W ten sposób komiksy o tej postaci stały się idealnym medium do komento-
wania sytuacji społecznej i geopolitycznej. Nie powinien zatem dziwić fakt, 
że to właśnie Deadpool w 2014 roku w trakcie jednej ze swoich przygód trafił 
do Korei Północnej.

26 Por. R. Liefeld, F. Nicieza, Deadpool Classic vol. 01, Warszawa 2017.
27 Por. tamże.
28 Por. J. Kelly, E. McGuinness, Deadpool Classic vol. 02, Warszawa 2017.
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3  W.poszukiwaniu telefonu

Pięciozeszytowy komiks Deadpool: Dobry, zły i brzydki (dalej: Dobry, zły 
i brzydki) autorstwa Briana Posehna, Gerry’ego Duggana, Scotta Koblisha 
i Declana Shalveya wydawany był oryginalnie między październikiem 2013 
a  styczniem 2014 roku. Nagłe zainteresowanie twórców Koreą Północną 
wiązało się z wyjątkowo napiętą sytuacją między KRLD a Stanami Zjedno-
czonymi i państwami ONZ. Pod koniec roku 2011 doszło do zmiany władzy 
w Korei Północnej, po śmierci Kim Dzong Ila władzę przejął jego syn Kim 
Dzong Un. Rok 2012 upłynął pod znakiem stabilizowania się władzy no-
wego dyktatora, a tym zabiegom przyglądał się, z mieszaniną przestrachu 
i nadziei, cały świat29. Okazało się, że Kim Dzong Un zamierza kontynuować 
politykę przodków, utrzymać reżim oraz rozwinąć i zmodernizować wojsko. 
W lutym 2013 roku Korea Północna rozpoczęła testy nuklearne, deklarując 
przy tym chęć użycia broni atomowej przeciwko Stanom Zjednoczonym30. 
Napięta atmosfera trwała aż do końca roku 2014, kiedy to Korea Północna 
chwilowo zaprzestała gróźb użycia broni nuklearnej, spór o denuklearyzację 
kraju trwa jednak do dziś.

Dobry, zły i brzydki jest więc swego rodzaju odpowiedzią studia Marvel 
na sytuację z roku 2013. Wśród okładek komiksowej serii szczególną uwagę 
przykuwa ta przygotowana dla czwartego zeszytu. W jej centralnym punkcie 
znajduje się tarcza Kapitana Ameryki31 utrzymana w barwach Stanów Zjed-
noczonych, z białą gwiazdą pośrodku. Za nią znajdują się trzej superboha-
terowie – Deadpool, Kapitan Ameryka oraz Wolverine32, spowici przez cień, 
z oczyma świecącymi demonicznym czerwonym blaskiem. Po bokach grafiki 
widnieją napisy w języku koreańskim: jabonjuui [kapitalizm] oraz abjeja [cie-
miężyciel]. Okładka do złudzenia przypomina stylem zmodernizowany pla-
kat propagandowy: formę, którą do dziś posługuje się rząd Kima. Jednak naj-
bardziej zaskakujące jest tło okładki – pomarańczowo-żółto-białe promienie 

29 Por. BBC News, North Korea’s Kim Jong-un Named Marshal, [on-line:] https://www.bbc.
com/news/world-asia-18881524 [23.02.2020].

30 Por. B. Kang Lim, Exclusive: North Korea Tells China of Preparations for Fresh Nuclear Test – 
Source, [on-line:] https://www.reuters.com/article/us-korea-north-nuclear/exclusive-north-

-korea-tells-china-of-preparations-for-fresh-nuclear-test-source-idUSBRE91E0J820130215 
[23.02.2020].

31 Superżołnierza  – por. A.  Dougall, The Marvel Comics Encyclopedia, New York 2006, 
s. 54–55.

32 Mutant o metalowych pazurach – por. tamże, s. 330–331.
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stylizowane na słoneczne. Za sprawą centralnego ułożenia tarczy Kapitana 
Ameryki całość przywodzi na myśl hinomaru, symbol charakterystyczny dla 
Japonii z okresu II wojny światowej. Trudno jest określić, czy kompozycja 
okładki celowo została zaprojektowana tak, by kojarzyła się amerykańskiemu 
odbiorcy z największym wrogiem kraju w okresie II wojny światowej i w ten 
sposób przenosiła dodatkowe negatywne konotacje na Koreę Północną, czy 
była to decyzja o charakterze czysto estetycznym – pierwsza ewentualność 
nie jest jednak wykluczona.

Sam komiks operuje środkami wizualnymi i  tekstowymi, które mają 
utwierdzić czytelnika w przekonaniu o kulturowym zacofaniu wroga repre-
zentowanego przez Koreę Północną. W kadrze, w którym po raz pierwszy 
zostaje ona przedstawiona, znajduje się ogromny pomnik z brązu umieszczo-
ny w otoczeniu lasów i gór. Dookoła widoczne są ruiny drewnianych zabu-
dowań oraz błotnista równina. Pomnik do złudzenia przypomina podobiznę 
Kim Ir Sena z mauzoleum Mansudae, wielkiego kompleksu poświęconego 
pamięci przywódców i ideologii dżucze. Ta ogromna przestrzeń znajduje się 
w Pjongjangu i składa się z licznych pomników, monumentów oraz budyn-
ków muzealnych. Twórcy komiksu wydają się doskonale zapoznani z wy-
glądem kompleksu, na co wskazują góry przedstawione za pomnikiem Kim 
Ir Sena – są one bowiem odwzorowaniem muralu zdobiącego rzeczywisty 
budynek znajdujący się za oryginalną rzeźbą. To przeniesienie ogromnej syl-
wetki Kim Ir Sena w leśne ostępy pozwala na pokazanie Korei Północnej jako 
kraju zacofanego, w którym jedynymi przejawami osiągnięć technicznych są 
przesadnie duże i kosztowne posągi dedykowane dyktatorom. Równie zna-
cząca jest przestrzeń ukazana naprzeciwko pomnika – obóz pracy otoczony 
drutem kolczastym, pełen rozpadających się baraków i szop.

To podkreślenie zacofania kraju wyrażone jest w  komiksie nie tylko 
w warstwie wizualnej, ale przede wszystkim słownej. Gdy Deadpool budzi 
się w tajemniczym laboratorium (jak się później okazuje, skonstruowanym 
przez Amerykanów), błąka się oszołomiony po korytarzach, a agentka Pre-
ston33, zredukowana przez wydarzenia z wcześniejszych komiksów do głosu 
w jego głowie, stanowczo domaga się odnalezienia telefonu w celu wezwania 
pomocy. Kiedy bohaterowie odkrywają, że znaleźli się w Korei Północnej, 
Deadpool stwierdza: „A ja zawiadomię SHIELD, jak tylko w  tym kraju 

33 Agentka S.H.I.E.L.D., która zmuszona została do współpracy z Deadpoolem.
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w y najd ą te lefon”34. Podobna sytuacja ma miejsce także w późniejszej czę-
ści komiksu, kiedy Deadpool wyraża życzenie, by za jego usługi zapłacono 
mu poprzez wystawienie pozytywnych recenzji na jego stronie internetowej: 

„Jeśli podobało ci się doświadczenie z Deadpoolem, może napisałbyś dobrą 
recenzję, kiedy dotrzesz do kraju, w którym jest komputer”35. Położenie na-
cisku na zacofanie technologiczne kraju, takie jak brak podstawowych z ame-
rykańskiej perspektywy urządzeń komunikacyjnych, jednoznacznie ukazuje 
Koreę Północną jako kraj śmieszny i naiwny w swoich militarystycznych dą-
żeniach. Szczyt absurdu oraz prób retorycznego upokorzenia wroga twórcy 
osiągają w momencie, w którym Kapitan Ameryka uczy Kima (więźnia oca-
lonego z obozu) „magicznej sztuczki”. Bohater prezentuje znany harcerzom 
i skautom sposób na wskazanie północy poprzez użycie namagnesowanej 
igły, liścia oraz naczynia z wodą. Zaintrygowany Kim pyta: „Fasc y nujące. 
Gdzie nauczyłeś się te j  mag i i?”36, na co Kapitan Ameryka odpowiada ze 
śmiertelnie poważną miną: „W skautach”37. Kim podsumowuje całe to zaj-
ście słowami: „Wydaje  s ię  potę żna”38. Absurdalność dialogu zestawiona 
z powagą Kapitana Ameryki i samym rodzajem prezentowanej „magicznej 
sztuczki” może wywoływać śmiech u odbiorcy, a jednocześnie utrwala obraz 
Korei Północnej jako kraju zatrzymanego w rozwoju na etapie średniowiecza, 
wierzącego w magię, a nie naukę. Sprawia to, że jawi się ona jako podrzędna 
względem Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie mniej groźna.

Żarty dotyczące niższości Korei wobec reszty świata zostają zastoso-
wane również do zaprezentowania jej zacofania w kwestiach kulturowych 
i popkulturowych. Gdy Deadpool atakuje pułkownika Jonga, śpiewa: „Co 
ja robię tu /U-U/!”39, po czym konstatuje: „A fakt. To zadupie nie ma sta-
cji z muzyką”40 – czyli uświadamia sobie, że obywatel Korei Północnej nie 
może znać tej kultowej frazy, ponieważ w jego kraju muzyka poddawana 
jest ścisłym restrykcjom. Cenzura staje się więc kolejnym elementem na-
dającym Korei Północnej status miejsca śmiesznego i zacofanego. Podobny 
wydźwięk ma dialog między Deadpoolem a Kimem, w którym Deadpool 

34 B. Posehn, G. Duggan, S. Koblish, D. Shalvey, Deadpool: Dobry, zły i brzydki, tłum. O. Ro-
gowski, Warszawa 2016.

35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże.
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używa słowa „bamfed”, powszechnie znanego i używanego przez postacie 
i fanów uniwersum Marvela określenia na teleportację41. Fakt, że Deadpool 
musi wytłumaczyć Kimowi tak prostą rzecz, nie tylko ukazuje Koreańczyka 
jako zacofanego, ale też po prostu głupiego, nierozumiejącego podstawowych 
rzeczy, w tym funkcjonowania komiksowego uniwersum, którego sam jest 
częścią.

Kwestie polityczne komiksowego uniwersum także zdają się przerastać 
możliwości percepcyjne mieszkańców Korei Północnej. Nie tylko Deadpool, 
ale i Kapitan Ameryka oraz Wolverine byli w różnych okresach uczestni-
kami programu Broń X i właśnie z  tego powodu również oni znaleźli się 
w tym kraju. Pierwszą reakcją Kapitana Ameryki po dosłownym wywęszeniu 
przez Wolverine’a miejsca ich pobytu jest stwierdzenie, że program Broń X  
został już dawno zamknięty, co Deadpool kwituje sarkastycznie: „Cóż, wia-
domość nie dotarła do Korei  Pó ł nocnej”42. By dodatkowo podkreślić 
niższość wroga, bohaterowie podsumowują całą sytuację słowami, że Ko-
reańczycy nie byliby w stanie sami wymyślić wznowienia eksperymentów 
nad Bronią X. Okazuje się, że istotnie mają rację, ponieważ operacją kieruje 
amerykański naukowiec Butler.

Komiczna w wydźwięku jest też sytuacja, w której Deadpool przedstawia 
swoich przyjaciół nowo poznanemu Kimowi. Kapitan Ameryka i Wolverine 
to jedni z najodważniejszych i najwaleczniejszych bohaterów studia Marvel – 
nie ma wyzwania, którego się nie podejmą, ani niebezpieczeństwa, z którym 
się nie zmierzą. Są również jednymi z najbardziej rozpoznawalnych super-
bohaterów na świecie. Dlatego stwierdzenie Kima: „Być może twoi przyja-
ciele powinni ukryć się w stodole, jeśli nie są gotowi do walki”43, połączone 
z pasywno-agresywnymi minami bohaterów będącymi reakcją na te słowa, 
może wywoływać uśmiech na twarzach odbiorców. Oczywiście niewiedza 
Kima po raz kolejny ma na celu pokazanie, jak bardzo zacofani są Koreańczy-
cy z Północy. W ten sposób, kosztem Kima, dowartościowany zostaje także 
sam odbiorca komiksu – wie on więcej na temat świata przedstawionego niż 
jego bezpośredni uczestnik.

41 Por. tamże. Onomatopeja ta jest związana z reprezentacją dźwięku, który pojawia się w mo-
mencie teleportacji postaci Nightcrawlera – mutanta, którego zdolnością jest przemiesz-
czanie się w przestrzeni. Por. A. Dougall, dz. cyt., s. 211.

42 B. Posehn, G. Duggan, S. Koblish, D. Shalvey, dz. cyt.
43 Tamże.
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4  Amerykańskie znaczy lepsze

Powszechny odbiór komików superbohaterskich kojarzony jest z  lekkimi, 
bezrefleksyjnymi historiami, jednak Dobry, zły i brzydki porusza poważną 
kwestię łamania przez Koreę Północną praw człowieka. W obozie, do którego 
trafia, Deadpool spotyka bowiem ludzi poddanych okrutnym eksperymen-
tom genetycznym. Więźniom wszczepiony zostaje genom mutantów44 i Dead- 
poola, w wyniku czego zyskują oni supermoce identyczne do tych, które po-
siadały ich genetyczne amerykańskie pierwowzory. W komiksie pojawiają 
się północnokoreańskie wersje takich mutantów jak Nightcrawler, Banshee45, 
Colossus46, Cyklop47, Archangel48, Storm49, Sunfire50, Warpath51 oraz Wolve-
rine. Geny Deadpoola sprawiły jednak, że wszystkie te postacie znajdują się 
w zaawansowanym stadium raka, a ich organy tak jak w przypadku Dead-
poola ciągle obumierają i w ogromnym bólu regenerują się na nowo.

Mimo że Deadpool jest przerażony widokiem cierpiących więźniów, a Ka-
pitan Ameryka określa ich mianem „nieszczęśników”52, szybko stają się oni 
powodem wystąpienia w komiksie nowych gagów, wykorzystujących stereo-
typy na temat Korei Północnej. Amerykańscy mutanci, szczególnie Wolve-
rine, znani są ze swoich zdolności bojowych, współpracy ze sobą i łączenia 
mocy tak, by zyskać nowy sposób walki z wrogiem. Do jednego z takich 
manewrów, tak zwanej „kuli armatniej”53, oryginalny Wolverine zachęca 
swoją kopię i koreańską wersję Colossusa. Manewr ten został ukazany w fil-
mie X-Men: Ostatni bastion, w którym Wolverine każe Colossusowi rzucić 

44 Mutanci – w uniwersum Marvela gatunek określający siebie mianem homo superior. Po-
siadają oni różnego typu nadnaturalne moce: mogą czytać w myślach, są nadzwyczaj szyb-
cy, kontrolują żywioły. Ludzie obawiają się ich mocy i z tego powodu ich prześladują. Por. 
S. Byrney-Howke, E.J. Moreels, The Marvel Comics Encyclopedia vol. 02. X-Men, New York 
2003, s. 2.

45 Mutant obdarzony zdolnością latania i emitowania specyficznych fal dźwiękowych, które 
unieszkodliwiają przeciwników. Por. tamże, s. 27.

46 Mutant obdarzony żelazną skórą i wielką siłą. Por. tamże, s. 66.
47 Mutant o laserowym wzroku. Por. tamże, s. 73.
48 Nazywany także Angelem mutant obdarzony zdolnością latania. Por. tamże, s. 17.
49 Mutantka sterująca pogodą. Por. tamże, s. 288.
50 Mutant sterujący energią słoneczną. Por. tamże, s. 291.
51 Mutant o wielkich zdolnościach bojowych. Por. S. Byrney-Howke, E.J. Moreels, dz. cyt., 

s. 178.
52 B. Posehn, G. Duggan, S. Koblish, D. Shalvey, dz. cyt.
53 Tamże.
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sobą w wielkiego robota. Po chwili na ziemię upada odcięta głowa maszyny, 
zza której wychodzi Wolverine ze słowami: „Koniec zajęć” (całe zdarzenie 
rozgrywało się w trakcie szkolenia młodych mutantów)54. W omawianym 
komiksie scena ta przybiera zupełnie inny wydźwięk. Koreańskie wersje 
mutantów, choć mocno zachęcane przez Wolverine’a, mają opory przed 
wykonaniem manewru, a gdy ostatecznie do niego dochodzi, rzucony przez 
kolegę mężczyzna przelatuje obok wieży strażniczej, w którą celował. Zdzi-
wiony i zniesmaczony Wolverine zaleca mężczyznom trening, zaś koreański 
mutant stwierdza: „Park [nazwisko kopii Wolverine’a] będzie ba rd zo z ł y”55. 
Amerykański oryginał ma tu więc zdecydowaną przewagę nad koreańską 
kopią, która nie potrafi wykonać nawet najprostszego manewru.

Kształtowanie poczucia wyższości nad wrogiem powraca w  komik-
sie kilkukrotnie. Wolverine pyta Kima, czemu koreańscy mutanci noszą 
kostiumy wzorowane na strojach swoich amerykańskich odpowiedników. 
Kim odpowiada: „Mogę zgadywać, że są dla naszego wodza. Żeby czuł się… 
potężny?”56. Fakt, że sam wódz ma potrzebę imitowania Amerykanów, po-
zwalającego mu zyskać poczucie siły, pokazuje, iż nie tylko wzoruje się on na 
kraju, który uważa za przeciwnika Korei Północnej, ale także odczuwa wobec 
niego kompleksy. Jest to więc kolejny sposób ośmieszenia wroga, będący 
dla czytelnika jasnym sygnałem do uznania Korei Północnej za państwo 
o charakterze poddańczym wobec Stanów Zjednoczonych.

Komiks podkreśla tę kwestię na liczne sposoby. Korea Północna, będąc 
krajem komunistycznym, według wszelkich przesłanek powinna nienawi-
dzić wszystkiego, co amerykańskie, a więc i tego, co symbolizuje kapitalizm. 
Prawdą jest, że propaganda kraju traktuje USA jako największego wroga 
reżimu Kimów. Mimo to północnokoreańscy mutanci zaprezentowani w ko-
miksie uczą się języka angielskiego, by podbić Koreę Południową, a następnie 
Amerykę. To, że do podbicia świata konieczna jest znajomość języka wroga, 
podkreśla pozycję USA i sugerowane koreańskie poczucie niższości wobec 
tego państwa. Ponadto generał Jung, zarządca obozu i  najwyższy rangą 
przedstawiciel Korei Północnej, nosi hawajskie koszule. Ten element ubioru, 
popularny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jednoznacznie koja-
rzy się z amerykańską kulturą i kapitalistycznym ustrojem. Hawajska koszula 

54 X-Men: Ostatni bastion, reż. B. Ratner, scen. S. Kinberg, Z. Penn, Kanada, USA, Wielka 
Brytania 2006.

55 B. Posehn, G. Duggan, S. Koblish, D. Shalvey, dz. cyt.
56 Tamże.
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noszona przez Junga, który przez pieprzyk na policzku może kojarzyć się 
z Kim Ir Senem, jest zatem jednoznacznie komicznym akcentem, mającym 
na celu ośmieszenie Korei Północnej i  jej reżimu. Ostatecznej degradacji 
kraju ma zaś służyć żart Butlera, Amerykanina zatrudnionego przez reżim, 
który powinien pracować dla jego korzyści. Na pytanie Deadpoola, czy to 
on rządzi w obozie, mężczyzna odpowiada: „Cóż, formalnie to »najdroższy 
przywódca« albo »wielki następca«, albo którakolwiek gruba ropucha rządzi 
tym średniowiecznym krajem”57. To, że nawet człowiek zatrudniony i opła-
cany przez Koreę Północną nie okazuje szacunku pozycji oraz roli dżucze, 
czy wręcz ją deprecjonuje, prezentuje cały kraj jako śmieszny i niestanowiący 
żadnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.

Starcie między amerykańskimi superbohaterami a  pojawiającą się 
w końcowych kadrach komiksu północnokoreańską armią także pełne jest 
humorystycznych wstawek, zastosowanych dla podtrzymania stereotypów 
dotyczących Korei Północnej. Jej obywatele jawią się w tej walce jako osoby 
tchórzliwe – jeden z pojmanych przez Amerykanów żołnierzy jest tak prze-
rażony, że z własnej woli nie tylko zdradza im położenie najważniejszych 
budynków w bazie, ale jeszcze usłużnie pyta, czy nie potrzebują większej 
ilości informacji. Ponadto północnokoreańska armia boi się stawić czoła 
samotnemu, uzbrojonemu jedynie w  swoją tarczę Kapitanowi Ameryce – 
żołnierze wolą poczekać na wsparcie artyleryjskie, niż sami zaatakować. 
Wraz z narastającą w szeregach paniką pojawiają się lękliwe szepty, takie jak 
wyraz obawy, że gdzieś czai się „zielony olbrzym”58 albo „człowiek robot”59. 
Określenia te odnoszą się do kolejnych, bardzo dobrze znanych fanom ko-
miksów superbohaterów, Hulka i  Iron Mana, a  fakt, że Koreańczycy nie 
potrafią użyć poprawnych pseudonimów tych postaci, ponownie prezentuje 
ich jako nieobeznanych z amerykańską popkulturą i ma wzbudzać uśmiech 
czytelnika. Efekt komiczny zostaje tu spotęgowany dodatkowo przez stwier-
dzenie jednego z żołnierzy: „To zapewne tylko propaganda”60, podkreślające 
stopień zindoktrynowania kraju, którego mieszkańcy nie wierzą w słynnych 
bohaterów.

Sposób, w jaki trójka Amerykanów opuszcza Koreę Północną, jest równie 
znaczący. Gdy zbliżają się do wojska, rozstępuje się ono przed nimi niczym 

57 Tamże.
58 Tamże.
59 Tamże.
60 Tamże.



Przepraszam, czy mają Państwo telefon? – jak mówić o.wrogu, który wciąż zagraża    111

Morze Czerwone. Deadpool używa detonatora, by wysadzić w powietrze cały 
kompleks wraz z obozem, po czym stwierdza: „Powiedzcie grubej ropusze, 
która rządzi tym krajem, że nikt już z nami #!#!%$ nie zadrze”61. To rozstą-
pienie się wojska przed superbohaterami oraz brak reakcji na jawną obrazę 
przywódcy kraju wzbudza śmiech w czytelniku i utwierdza go w przekona-
niu o tchórzostwie armii Korei Północnej.

5  Pokonać go śmiechem

Celem komiksu Dobry, zły i brzydki staje się oswojenie wroga i utrwalenie 
jego obrazu jako nieszkodliwego. By to osiągnąć, jego autorzy sięgają po 
komizm, który dewaloryzuje wroga. Poprzez przedstawienie Korei Północ-
nej jako państwa zacofanego technicznie, informacyjnie i kulturowo oraz 
doprowadzenie tych wątków do granic absurdu (skauci stają się wielkimi 
magami; Kapitan Ameryka, w Stanach Zjednoczonych będący nieomal bo-
haterem narodowym, zostaje uznany za kogoś niezdolnego do walki) twórcy 
dążą nie tylko do wywołania uśmiechu czytelnika, ale też do jednoczesnego 
utwierdzenia go w przekonaniu o zabawnej nieszkodliwości Korei Północnej.

Państwo to, opierające swoją ideologię dżucze na założeniach marksizmu 
i komunizmu, uznaje Amerykę za swego największego wroga. Przedstawienie 
w komiksie „wielkiego wodza” jako człowieka dążącego wszelkimi dostęp-
nymi środkami do imitowania Stanów Zjednoczonych jest więc oczywistym 
zabiegiem ośmieszającym. Ubranie koreańskich klonów amerykańskich 
mutantów w typowe zachodnie superbohaterskie kostiumy pokazuje obse-
sję „wodza” na punkcie potęgi, którą jego zdaniem reprezentuje Ameryka. 
Jednocześnie nieudolność jego wysiłków w próbach naśladowania zachod-
niego pierwowzoru – klony o obumierającej skórze nigdy nie upodobnią 
się do oryginałów i nie będą mogły działać jako szpiedzy – deprecjonuje 
jego pozycję jako lidera. Fakt, że generał Jung nosi hawajskie koszule będące 
symbolem amerykańskiego konsumpcjonizmu i kiczu, utrudnia traktowanie 
go poważnie. Nazywanie „wielkiego wodza” grubą ropuchą i ciągłe podkreś-
lanie tchórzostwa północnokoreańskiej armii nie tylko zaś ośmiesza cały 
naród, ale sprawia też, że wydaje się on całkowicie niegroźny.

61 Tamże.
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Dobry, zły i brzydki spełnia zatem swój cel, wykorzystując stereotypy do-
tyczące Korei Północnej, powoduje, że kraj ten – w rzeczywistości rządzony 
przez okrutny reżim – staje się w oczach odbiorców zabawny, a groźby, jakie 
kieruje on wobec świata, przestają przerażać i wywołują uśmiech. Ośmiesze-
nie wroga oznacza odebranie mu autorytetu i doprowadza do tego, że zostaje 
on oswojony, a więc przestaje być groźny. Pozycja ta prezentuje tym samym 
przeciwnika, który wciąż zagraża, za pomocą stereotypów, aby utwierdzić 
czytelników w przeświadczeniu o  jego śmieszności. Upokorzonego rywa-
la nikt nie traktuje poważnie, znika zagrożenie, które sobą reprezentował, 
a śmiech pozwala pozostać w pozycji zwycięzcy, nie przeprowadzając bez-
pośredniego ataku.
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