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Poparcie, pogarda, obojętność.  
Zmiana obrazu wojny wietnamskiej  

w amerykańskim kinie

Streszczenie 

Wojna wietnamska wywarła silne i trwałe piętno na amerykańskiej kulturze. Także 
Hollywood, amerykańska Fabryka Snów, nie pozostał nieczuły na napięcia i konflikty 
wywołane w amerykańskim społeczeństwie przez interwencję w Wietnamie. Wręcz 
przeciwnie, amerykański przemysł filmowy, zależny od kaprysów swej widowni, 
z wielką uwagą śledził stosunek opinii publicznej do wojny wietnamskiej i odpowied-
nio modyfikował produkowane filmy, tak by trafiały one w gusta ówczesnych widzów. 
Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikowi ewoluującego stosunku 
Hollywood do najdłuższej amerykańskiej wojny XX wieku, wpływu tego konfliktu na 
dzieła powstające w Fabryce Snów, a także przedstawienie najważniejszych amery-
kańskich filmów osadzonych w tych realiach lub powiązanych z wojną wietnamską.

Słowa kluczowe

historia kina, Hollywood, kino wojenne, wojna wietnamska

Wojna wietnamska była i pozostaje tematem budzącym w Stanach Zjednoczo-
nych wielkie emocje. Choć dzisiaj spory przeniosły się głównie do środowiska 
historyków, we wcześniejszych latach stosunek do tego konfliktu wyznaczał re-
alne podziały w amerykańskim społeczeństwie.

Zarządcy „fabryki snów” zawsze specjalizowali się w kreowaniu, a przede 
wszystkim w odczytywaniu trendów i nastrojów amerykańskiego społeczeń-
stwa. Była to umiejętność niezbędna do przetrwania – istnienie wielkich studiów 
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w rodzaju Warner Bros czy 20th Century Fox było i jest uzależnione od kaprysów 
i preferencji amerykańskiego widza, a ich poprawne zdiagnozowanie często de-
cyduje o sukcesie kasowym lub jego braku. Powyższe zjawisko można zauważyć, 
obserwując podejście Hollywood do tematu wojny wietnamskiej. Stosunek ten 
zmieniał się na przestrzeni lat, w zależności od zmian zachodzących w społe-
czeństwie Stanów Zjednoczonych.

Początkowo, gdy Wietnam pozostawał egzotyczną, znaną nielicznym cieka-
wostką, nie pojawiał się w amerykańskiej kinematografii. Wraz ze zwiększaniem 
się zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę rosła jednak jego obecność 
w świadomości Amerykanów, co znajdowało swe odbicie na ekranie.

Do momentu, gdy amerykańska opinia publiczna popierała interwencję w tym 
kraju, podobny wydźwięk miały obrazy produkowane w Hollywood. Komuni-
styczna Ofensywa Tet z 1968 roku doprowadziła do gwałtownej zmiany nastrojów 
społecznych. W Hollywood zauważono to przy okazji premiery Zielonych Beretów 
Johna Wayne’a, które miały się okazać ostatnim prowojennym filmem związanym 
z Wietnamem. Lata siedemdziesiąte XX wieku zdominowane były przez obrazy 
głęboko antywojenne w swej wymowie. W kolejnej dekadzie obok licznie kręco-
nych dzieł pokroju Plutonu (1986) czy Full Metal Jacket (1987) pojawiły się filmy 
akcji, ze sztandarową serią Zaginiony w akcji (1984, 1985, 1988).

Od lat dziewięćdziesiątych zaobserwować można powszednienie tematyki wiet- 
namskiej w amerykańskim społeczeństwie. Wyczerpanie się czynnika emocjonal-
nego zaowocowało w Hollywood pewną obojętnością do tematu wojny w Wiet-
namie – choć nadal powstawały filmy osadzone w realiach tego konfliktu, było ich 
coraz mniej. Co ciekawe, nie zmieniło się to nawet po rozpoczęciu przez Stany Zjed-
noczone nowych wojen – w Iraku i Afganistanie w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Rys historyczny

Amerykanie obecni byli w Wietnamie od początku lat pięćdziesiątych XX wieku, 
początkowo jako doradcy i sojusznicy francuskich władz kolonialnych, po 1954 
roku zajmując tę pozycję u boku władz nowo powstałej Republiki Wietnamu. 
Obywateli Stanów Zjednoczonych było tam jednak niewielu1, zaś pierwszy pre-
zydent Południowego Wietnamu, Ngo Dinh Diem, po tym, jak wbrew wszelkim 
przeciwnościom zdołał pokonać wewnętrzną opozycję, wydawał się pewnie 
dzierżyć ster państwa2.

1  Do końca urzędowania administracji prezydenta Dwighta Eisenhowera (styczeń 
1961 roku) liczba amerykańskich wojskowych w Wietnamie nie przekraczała tysiąca.

2  Niezwykle trudny pierwszy rok rządów Ngo Dinh Diema na Południu przedstawiono 
w artykułach: J. Słowiak, Ngo Dinh Diem – pierwszy prezydent Republiki Wietnamu, [w:] 
Studia nad wojnami w Indochinach, t. 1, red. P. Benken, Oświęcim 2013, s. 100–121; idem, 
Trudne początki Południowego Wietnamu, [w:] Studia nad wojnami w Indochinach, t. 3, red. 
P. Benken, Zabrze–Tarnowskie Góry 2016.
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W obliczu komunistycznej agresji na początku lat sześćdziesiątych administra-
cja Johna Kennedy’ego skokowo zwiększyła skalę amerykańskiego zaangażowa-
nia3, nadal wysyłano jednak tylko doradców, zaś wydatki na Wietnam pozostawały 
tylko jedną z licznych pozycji w amerykańskim budżecie zagranicznym. Sytuację 
gwałtownie zmienił sponsorowany przez amerykańską ambasadę4 zamach stanu, 
w którym zamordowano prezydenta Ngo Dinh Diema. Doprowadziło to do dezin-
tegracji państwa i pasma sukcesów sponsorowanej przez Północny Wietnam ko-
munistycznej partyzantki. W efekcie administracja Lyndona Johnsona została po-
stawiona przed dylematem, czy porzucić Wietnam, ryzykując prestiżową porażkę 
oraz utratę wiarygodności w regionie, czy też zaangażować się w jeszcze większym 
stopniu, by uratować chwiejącego się sojusznika. Dla prezydenta Johnsona pytanie 
to było tym trudniejsze, że otwarte wejście do Wietnamu oznaczało zmniejszenie 
środków na stworzone przez niego niezwykle ambitne projekty społeczne, które 
przeszły do historii jako Great Society5. Johnson uznał, że stawka w Azji Południo-
wo-Wschodniej jest zbyt wysoka i w marcu 1965 roku zdecydował się wysłać do 
Wietnamu regularne oddziały amerykańskiego wojska.

Polityka prezydenta początkowo cieszyła się poparciem opinii publicznej, jed-
nak rosnące straty, protesty pewnych grup społecznych oraz wielkie koszty ame-
rykańskiej interwencji sprawiły, że w roku 1967 trend ten zaczął się odwracać6. 
Johnson próbował temu przeciwdziałać, jednak ostateczną klęskę przedsięwzięcia 
przyniosła Ofensywa Tet w lutym 1968 roku. Mimo iż zakończyła się ona zdecydo-
waną porażką militarną komunistów, amerykańska opinia publiczna i decydenci 
uznali, że wojna jest nie do wygrania7.

Po wygraniu wyborów przez Richarda Nixona Stany Zjednoczone zaczęły 
wdrażać proces „wietnamizacji”, co oznaczało wycofywanie oddziałów amerykań-
skich i przekazywanie coraz większej odpowiedzialności za walkę z komunistami 

3  W 1963 roku ilość amerykańskiego personelu wojskowego przekroczyła 16 tysięcy. 
Zob. J. H. Willbanks, Vietnam War Almanac, New York 2009, s. 526.

4  Ambasador Henry Cabot Lodge Jr. działał de facto wbrew instrukcjom otrzymanym 
z Waszyngtonu. Zob. M. Moyar, Triumph Forsaken. The Vietnam War 1954–1965, New York 
2006, s. 259.

5  „Wspaniałe społeczeństwo” – zestaw programów rządowych, mających na celu zwal-
czenie biedy oraz niesprawiedliwości społecznej i rasowej, uruchomiony przez prezydenta 
Lyndona B. Johnsona w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. W ich ramach stworzono fun-
dusze federalne na walkę z biedą, programy medyczne i edukacyjne. Do dzisiaj funkcjonują 
wprowadzone wówczas programy, takie jak Medicare czy Medicaid.

6  W sierpniu 1965 roku w sondażach Gallupa wysłanie wojska do Wietnamu popiera-
ło 61% respondentów. Rok później liczba ta spadła poniżej 50%, by w październiku 1967 
roku osiągnąć poziom 44%. Dane pozyskane ze strony: Digital History, [online] http://
www.digitalhistory.uh.edu [dostęp: 8.07.2016].

7  Prezydent Johnson zszokował światową opinię publiczną, ogłaszając w marcu 1968 
roku, iż nie będzie się ubiegał o reelekcję. Decyzja ta wzmocniła przekonanie o wpływie 
Ofensywy Tet na amerykańskie elity i społeczeństwo.
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południowowietnamskiej administracji. Stany Zjednoczone po negocjacjach w Pa-
ryżu ostatecznie wycofały się z konfliktu w styczniu 1973 roku, gwarantując rów-
nocześnie Wietnamczykom z południa, że w przypadku komunistycznej agresji 
udzielą im pomocy. Jednak gdy w 1975 roku rozpoczęła się ofensywa wojsk Wiet-
namu Północnego, mimo rozpaczliwego oporu armii południowowietnamskiej 
i apeli Sajgonu, powołującego się na pisemne gwarancje Richarda Nixona, Ame-
ryka nie uczyniła nic, by pomóc sojusznikowi. Prezydentem po aferze Watergate 
był już wówczas Gerald Ford, zaś amerykańska opinia publiczna nie miała ochoty 
na powrót do Wietnamu, zwłaszcza na podstawie gwarancji udzielonych przez 
pogrążonego w niesławie Nixona. Upadek Sajgonu 30 kwietnia 1975 roku służył 
zresztą przez lata jako koronny argument tym, którzy twierdzili, że w Wietnamie 
i tak nie było czego ratować, zaś zwycięstwo komunistów było nieuniknione.

W kolejnych dekadach stosunek do wojny wietnamskiej i traumy, jaką wywo-
łała ona w amerykańskim społeczeństwie, powoli się zmieniał. Weterani kon-
fliktu z czasem zdołali zwalczyć negatywne stereotypy na swój temat (zabójcy 
dzieci, stracone pokolenie, alkoholicy i narkomani) i stać się pełnoprawnymi 
członkami społeczeństwa. Jednak mimo symbolicznego zasklepienia się tej rany 
na początku lat dziewięćdziesiątych i pozornego spowszednienia tematu wojny 
wietnamskiej w amerykańskiej historii, gdy na początku XXI wieku Stany Zjedno-
czone po raz kolejny wyruszyły na wojnę, szybko okazało się, że Wietnam wciąż 
tkwi w świadomości Amerykanów i nie pozwala o sobie zapomnieć.

Annam? Wiet Nam? Wietnam?

W latach pięćdziesiątych XX wieku amerykańska opinia publiczna zwracała uwa-
gę na Azję Południowo-Wschodnią incydentalnie. Region ten nie przyciągał także 
uwagi hollywoodzkich producentów i scenarzystów. Wietnam trafił na srebrny 
ekran dopiero w 1958 roku, i to jako tło adaptacji bestsellerowej książki Spokojny 
Amerykanin (The Quiet American) Grahama Greene’a. Obraz o tym samym tytule, 
w reżyserii Josepha Mankiewicza, z Audiem Murphym w roli głównej, tonował 
jednak antywojenną wymowę literackiego oryginału, skupiając się na historii 
miłosnego trójkąta pomiędzy młodym Amerykaninem, starym zgorzkniałym 
brytyjskim dziennikarzem oraz ich wietnamską wybranką8. Odnotować należy, 
iż część ujęć nakręcono w Sajgonie.

Na kolejny film o wietnamskiej tematyce, Brzydki Amerykanin9 (The Ugly Ame-
rican), z Marlonem Brando w roli głównej, widzom przyszło czekać do 1963 roku. 

8  Bliższy literackiego pierwowzoru był remake o tym samym tytule z 2002 roku w reży-
serii Phillipa Noyce’a, z Michaelem Caine’em w roli głównej.

9  Z niezrozumiałego powodu film ten regularnie określany jest w polskojęzycznym 
Internecie jako Spokojny Amerykanin, co w oczywisty sposób powoduje mylenie go z dzie-
łem Mankiewicza.
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Była to także adaptacja bardzo popularnej książki, napisanej przez Eugene’a Bur-
dicka i Williama Lederera. Wietnam pojawiał się w niej zresztą tylko pośrednio – 
choć tajemnicą poliszynela było, iż autorom chodziło o to państwo, akcja osadzona 
została w fikcyjnym kraju Sarkhan, przypominającym połączenie Birmy i Tajlandii. 
Film zachował wydźwięk literackiego pierwowzoru, zarzucającego amerykańskiej 
dyplomacji, że przegrywa z komunistami w krajach Trzeciego Świata, gdyż nie ro-
zumie lokalnych warunków i nie chce się do nich adaptować10.

Rosnące zaangażowanie w Wietnamie administracji prezydenta Johna Kenne-
dy’ego i coraz większa uwaga opinii społecznej wywierały wpływ na Hollywood, 
dlatego też na kolejną produkcję trzeba było czekać już tylko rok. W 1964 roku 
na ekrany wszedł A Yank in Viet-Nam, dość typowy przykład kina wojenno-
-przygodowego, w którym główną rolę żeńską zagrała najsłynniejsza wówczas 
wietnamska aktorka, Kieu Chinh. Rok później premierę miał film Operation C.I.A., 
w którym Burt Reynolds, w swojej pierwszej roli pierwszoplanowej, jako tajny 
agent próbuje powstrzymać zamach na amerykańskiego ambasadora w Sajgo-
nie. W 1966 roku na ekrany wszedł zaś klasyczny film wojenny To the Shores 
of Hell, opowiadający historię oficera piechoty morskiej, próbującego uwolnić 
z komunistycznej niewoli swojego brata. Przy jego produkcji współpracowano 
z amerykańskim Korpusem Piechoty Morskiej, który udostępnił między innymi 
helikopter wykorzystany w finałowej scenie.

Powyższe filmy były bardzo „typowe” dla ówczesnego kina, nastawione na do-
starczenie widzowi rozrywki, nie zaś głębokiej refleksji nad sensem wojny czy ame-
rykańskiego zaangażowania w Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam nie stanowił 
jakiegoś szczególnego wyróżnika, pozostawał dla Amerykanów wciąż egzotyczną 
ciekawostką. Nie mieli oni do niego żadnego emocjonalnego stosunku, a akcja fil-
mów równie dobrze mogła zostać osadzona w innym państwie. Wyróżnić trzeba 
oczywiście The Quiet American i The Ugly American, jednak były to przede wszyst-
kim adaptacje świetnie sprzedających się książek, na dodatek pierwszy obraz moc-
no różnił się od literackiego pierwowzoru, zaś drugi ukazał się, gdy zawarte w nim 
tezy były już wprowadzane w życie przez nową administrację prezydencką.

Western na Dalekim Wschodzie

W marcu 1965 roku na plażach Da Nang wylądowała amerykańska piechota morska, 
za którą w szybkim tempie zaczęły pojawiać się kolejne jednostki. Do końca roku 
liczebność amerykańskich oddziałów w Wietnamie sięgnęła 184 300 żołnierzy11. 
W kolejnych latach trafiało ich tam coraz więcej, by w kwietniu 1969 roku osiągnąć 

10  Tezy zawarte w książce wywarły znaczny wpływ na administrację prezydenta Ken-
nedy’ego. Jeszcze jako senator rozesłał on egzemplarze The Ugly American do wszystkich 
członków Kongresu.

11  J. H. Willbanks, op. cit., s. 526.
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maksymalną liczbę 543 400 żołnierzy. Rosnący koszt zaangażowania w Wietnamie, 
straty ludzkie oraz kontrowersje związane z wojną, zwłaszcza wysyłanie za ocean 
poborowych, przekładały się na problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, ob-
jawiające się między innymi masowymi protestami antywojennymi12.

Kontrkultura lat sześćdziesiątych, a przede wszystkim jej antywojenny prze-
kaz, nie znalazła początkowo w Hollywood wielu entuzjastów, miała za to licznych 
przeciwników. Jednym z nich była ikona amerykańskiego kina, John Wayne, znany 
zwłaszcza ze swoich ról w westernach i filmach wojennych. Był on patriotycznie 
nastawionym konserwatystą, którego irytowały narastające nastroje antywojenne 
w Stanach Zjednoczonych i coraz popularniejsza na uniwersyteckich kampusach 
lewicowa ideologia.

W efekcie pod koniec 1965 roku the Duke13 jako patriotyczną odtrutkę zapro-
ponował ekranizację świeżo wydanej książki The Green Berets, w dobrym świetle 
przedstawiającej amerykańską obecność w Wietnamie. Pomysł spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem także w Białym Domu, a przy kręceniu filmu pomocy 
udzieliła amerykańska armia.

Oś fabuły Zielonych Beretów stanowi przemiana dziennikarza George’a Bec-
kwortha, granego przez Davida Janssena. Na początku filmu jest on negatywnie 
nastawiony do amerykańskiego zaangażowania w Wietnamie, jednak pod wpły-
wem granego przez Wayne’a pułkownika Sił Specjalnych (tytułowych Zielonych 
Beretów) Mike’a Kirby’ego, a także podróży do ich obozu w Wietnamie, gdzie jest 
świadkiem pracy żołnierzy i ich sojuszników oraz okrucieństwa komunistów, 
zmienia on swoje poglądy i zaczyna popierać interwencję.

Zielone Berety to obraz technicznie zbliżony do filmów wojennych z przełomu 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych czy ukochanych przez Wayne’a westernów. 
Jest on jednoznaczny w swoim przekazie: komunistyczny oficer, którego musi 
schwytać Kirby, żyje w luksusowej willi i wyzyskuje głodujących chłopów, nato-
miast postać grana przez Wayne’a mieszka w ciasnym, prymitywnym bunkrze 
i pomaga wieśniakom w ich codziennym życiu. Beckworth, który początkowo 
moralizuje i poucza żołnierzy, zmienia się po zetknięciu z wojenną rzeczywisto-
ścią. W opozycji do okrutnych i podstępnych komunistów przedstawieni zostają 
zmęczeni wojną i dotknięci osobistymi tragediami, lecz mimo to wciąż odważni 
i dumni żołnierze z Południa.

Symboliczny wymiar ma finałowa scena filmu, w której pułkownik Kirby spa-
ceruje z osieroconym chłopcem wzdłuż brzegu morza i informuje go o śmierci 
opiekującego się nim żołnierza Sił Specjalnych. Gdy chłopiec wybucha płaczem, 
oficer pociesza go i przekazuje mu zielony beret zabitego, a na pytanie dziecka, 

12  Przykładowo 21 października 1967 roku co najmniej pięćdziesięciotysięczny tłum 
protestował pod Pentagonem.

13  „Książę” (w domyśle „Książę Hollywood”), jak popularnie określano Johna Wayne’a, 
tak jak „Królem” tytułowano Clarka Gable’a.
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co się z nim teraz stanie, odpowiada: „to już zostaw mnie”. Następnie obaj odcho-
dzą przy zachodzącym słońcu i dźwiękach piosenki Ballad of the Green Berets14. 
Zaryzykować można tezę, że pułkownik Kirby miał reprezentować w tej scenie 
Stany Zjednoczone, obejmujące ojcowską opieką młody naród Wietnamu Połu-
dniowego.

Wayne w filmie odniósł się także do amerykańskiej prasy i jej stosunku do 
interwencji w Wietnamie. Podobnie jak prezydent Johnson, uważał go za niewła-
ściwy i krzywdzący. Pod koniec filmu dziennikarz grany przez Janssena stwier-
dza, że będzie pisał prawdę o wojnie (w domyśle: popierał politykę rządu), nawet 
gdyby oznaczało to utratę posady w gazecie, i udaje się na front z żołnierzami.

Zielone Berety odniosły sukces kasowy, spotkały się jednak z miażdżącą kry-
tyką recenzentów, którzy na stałe przypięli im łatkę prowojennej, pełnej błędów 
produkcji z pogranicza propagandy. W dużym stopniu wynikało to z pechowej daty 
premiery. Zielone Berety kręcono w roku 1967, jednak na ekrany film wszedł dopie-
ro latem 1968 roku. W międzyczasie miała miejsce Ofensywa Tet ze wszystkimi jej 
konsekwencjami, które sprawiły, że większość opinii publicznej zwróciła się prze-
ciw wojnie. W tych realiach Zielone Berety i ich przesłanie nie mogły odnieść skut-
ku, jakiego spodziewał się Wayne. Film starano się wyszydzić na różne sposoby, od 
kwestii ideologicznych po nieścisłości techniczne, jak niewietnamska roślinność 
czy słońce zachodzące w finałowej scenie rzekomo po złej stronie. Warto dodać, że 
spora część tych zarzutów okazała się nieprawdziwa, umocniły one jednak opinię 
o Zielonych Beretach jako bezrefleksyjnej i prostackiej produkcji prowojennej.

Kino wewnętrznego niepokoju

Recepcja Zielonych Beretów, mimo ich kasowego sukcesu, jasno pokazała Holly-
wood, w którą stronę przesunęła się ocena wojny wietnamskiej w amerykańskim 
społeczeństwie. Wojna ta w latach siedemdziesiątych miała złą prasę i było to 
widać także w filmach. Koncentrowały się one głównie na traumatycznych prze-
życiach amerykańskich żołnierzy i problemach, jakie wojna wywołała w ame-
rykańskim społeczeństwie. W nurt ten wpisał się w 1972 roku film The Visitors 
w reżyserii Elii Kazana, opowiadający o weteranie z Wietnamu i wizycie jego by-
łych kompanów, przeciw którym zeznawał przed sądem wojennym. W 1978 roku 
ukazały się dwa obsypane nagrodami obrazy o antywojennym wydźwięku: Po-
wrót do domu (Coming Home) z Jane Fondą i Jonem Voightem oraz Łowca jeleni 
(The Deer Hunter) z Robertem De Niro w roli głównej. Pierwszy z nich zdobył trzy 

14  Piosenka napisana przez sierżanta Barry’ego Sadlera (żołnierza Sił Specjalnych) 
i Robina Moore’a, opiewająca poświęcenie i zalety Zielonych Beretów. Jeden z nielicznych 
utworów o takim wydźwięku w latach sześćdziesiątych. Po premierze w styczniu 1966 roku 
piosenka ta osiągnęła niezwykły sukces, przez wiele tygodni utrzymując się na szczytach 
amerykańskich list przebojów, zdobywając tytuł najlepszego utworu roku oraz sprzedając 
się w liczbie ponad dziewięciu milionów płyt.
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statuetki Oskara15; opowiada on historię żony oficera, która opiekuje się kalekim 
weteranem. Drugi, zdobywca pięciu Oskarów16, poświęcony jest historii trójki 
przyjaciół wysłanych do Wietnamu oraz traumie, jaką wywołały u nich wojenne 
doświadczenia. W tym samym roku ukazał się także klasyczny film wojenny osa-
dzony w realiach wojny wietnamskiej pt. Spartanie (Go Tell the Spartans), z Bur-
tem Lancasterem w roli głównej, który mimo jasno określonego, antywojennego 
wydźwięku nie znalazł uznania widowni, głównie ze względu na ograniczoną dys-
trybucję17. Film zyskał pewną popularność w następnych latach, zwłaszcza wśród 
zwolenników koncepcji, że do Wietnamu nie należało w ogóle wkraczać18.

Z negatywnym przedstawieniem wojny wietnamskiej w parze szło zazwyczaj 
pozytywne odniesienie do kontrkultury powstałej w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. Przykładem takiego podejścia może być musical Hair (1979)19, w któ-
rym świeżo upieczony rekrut Claude (John Savage) zaprzyjaźnia się z grupą pa-
cyfistycznych hippisów. Jeden z nich zajmuje jego miejsce w koszarach, by Claude 
mógł spotkać się z ukochaną, ale w rezultacie trafia zamiast niego do Wietnamu 
i ginie. Musical jednoznacznie wskazywał widzom, jaki los czeka młodych ludzi 
wysyłanych za ocean i po czyjej stronie powinni lokować swoje sympatie.

Od lat siedemdziesiątych charakterystycznym elementem hollywoodzkich fil-
mów stała się postać weterana wojny wietnamskiej, zazwyczaj kalekiego na ciele 
i duszy, zmagającego się z upiorami przeszłości i mającego kłopoty z dopasowa-
niem się do społeczeństwa. Przykładem może być znany obraz Martina Scorsese 
z Robertem De Niro w roli głównej, Taksówkarz (Taxi Driver) z 1976 roku. Oprócz 
tego uznanego przez krytyków dzieła postać weterana była często wykorzysty-
wana w filmach klasy B.

Apokalipsa

Przełomowy dla kina poświęconego wojnie wietnamskiej miał się okazać rok 
1979. Na ekrany wszedł wówczas kręcony z mozołem20 od 1976 roku Czas apoka-
lipsy (Apocalypse Now) w reżyserii Francisa Forda Coppoli, z Martinem Sheenem 

15  Za główną rolę kobiecą, główną rolę męską oraz najlepszy oryginalny scenariusz.
16  Za najlepszy film, reżysera, aktora drugoplanowego oraz montaż i dźwięk.
17  Scenariusz filmu odrzuciły wielkie studia Paramount i 20th Century Fox. Ostatecz-

nie pieniądze na produkcję wyłożyło studio Avco Embassy Pictures. Film został ukończo-
ny dzięki Burtowi Lancasterowi, który dołożył 150 tysięcy dolarów z własnej kieszeni. 
Ze względu na scenariusz, w którym amerykańscy doradcy stanowią grupę „trudnych 
charakterów”, film nie uzyskał też wsparcia ze strony amerykańskiej armii. 

18  Fabuła filmu osadzona jest w 1964 roku, a bohaterowie są doradcami przy oddzia-
łach armii południowowietnamskiej.

19  Filmowa adaptacja broadwayowskiego musicalu o tym samym tytule z 1968 roku.
20  Kłopoty przy kręceniu tego filmu przeszły do legendy. Na ich temat powstał nawet 

film dokumentalny pt. Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (1991).
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i Marlonem Brando w rolach głównych. Mimo iż była to tak naprawdę próba prze-
niesienia w realia Wietnamu Jądra ciemności Josepha Conrada, z zapożyczeniami 
z Lorda Jima i Aguirre, gniewu Bożego, film skutecznie przekonał kolejne poko-
lenia widzów, że pokazywane w nim sceny są realistycznym obrazem tego, jak 
wyglądała wojna wietnamska.

Fabuła filmu koncentruje się wokół tajnej misji kapitana Sił Specjalnych Ben-
jamina Willarda (Sheen), mającej na celu odnalezienie i zlikwidowanie pułkow-
nika Kurtza (Brando), który rzekomo oszalał i w dżungli na granicy z Kambodżą 
toczy prywatną wojnę. Willardowi towarzyszy załoga przydzielonej mu łodzi pa-
trolowej. Na swojej drodze napotykają oni całą plejadę dziwnych postaci i miejsc. 
Najbardziej znaną z nich jest pułkownik Bill Kilgore (Robert Duvall), którego 
zdanie z Czasu apokalipsy przeszło do historii kina: „Uwielbiam zapach napal-
mu o poranku […] pachnie jak zwycięstwo”. Tak jak w książce Conrada, w filmie 
pojawia się wiele postaci symbolizujących mroczne cechy ludzkiego charakteru: 
chciwy kwatermistrz, właściciel plantacji, który nie chce się pogodzić ze zmianą 
czasów, czy wreszcie sam pułkownik Kurtz. Podobnie jak jego literacki imiennik, 
jest on wcieleniem moralnego upadku i okrucieństwa, w pełni jednak świado-
mym i niewypierającym się swojego postępowania. 

Przy całym ładunku emocjonalnym i problemach etycznych, które podnosi ten 
film, warto zastanowić się, czy obraz wojny wietnamskiej jest u Coppoli prawdzi-
wy. Wizja, jaką prezentuje reżyser, jest bez wątpienia bardzo sugestywna, pytanie 
jednak, czy nie jest wyjęta z kontekstu21. Przesłanie, że „wojna jest piekłem”, jeżeli 
uznamy je za rodzaj uniwersalnej prawdy, trudno podważyć. Jednak Czas apokalip-
sy był i jest nadal utożsamiany stricte z Wietnamem, tak jakby wcześniejsze wojny 
był czystsze, szlachetniejsze lub mniej niesprawiedliwe. Bez wątpienia ważna jest 
tu trauma wywołana pierwszą przegraną wojną w historii Stanów Zjednoczonych. 
Amerykanie już w trakcie konfliktu zaczęli szukać usprawiedliwienia swojej po-
rażki, obarczając go epitetami „niesprawiedliwy”, „brudny”, „prowadzony wbrew 
społeczeństwu” itd. Z wojny wietnamskiej uczyniono w latach siedemdziesiątych 
„złą wojnę” amerykańskiej historii, tak jak Richard Nixon w panteonie amerykań-
skich prezydentów odgrywa rolę złoczyńcy.

W takim właśnie czasie na ekrany kin wszedł Czas apokalipsy, skomplikowa-
ny film psychologiczny o ludzkich słabościach i mrocznej stronie naszej natury, 
w którym Coppola pozwolił sobie na znaczną swobodę twórczą. Z uwagi na osa-
dzenie fabuły w realiach wojny wietnamskiej film został uznany na autentyczny 
obraz wydarzeń. Choćby pobieżne jego obejrzenie wystarczy jednak, by stwier-
dzić, że przedstawiona wizja jest daleka od rzeczywistości22. Nieprzypadkowo 
od pierwszej sceny widzowi wydaje się, że obserwuje sen lub majaki głównego 

21  Why We Fought, Americas War’s in Film and History, eds. P. C. Rollins, J. E. O’Connor, 
Lexington 2008, s. 394.

22  D. C. Hallin, The “Uncensored War”, the Media and Vietnam, New York 1986, s. 156.
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bohatera. Oczywiście można bronić takiej wizji Wietnamu, argumentując, iż wła-
śnie tak został on zapamiętany przez amerykańskich żołnierzy, jednak nie wy-
trzymuje to konfrontacji ze źródłami.

Zmiany. Lata osiemdziesiąte XX wieku

W przedostatniej dekadzie XX wieku stosunek amerykańskiego społeczeństwa 
do wojny wietnamskiej zaczął się zmieniać. Czas wydawał się zabliźniać rany – 
w Waszyngtonie postawiono pomnik poświęcony poległym w Wietnamie, słynną 
Ścianę, a symboliczna Welcome Home Parade, zorganizowana dla weteranów 
wojennych w 1986 roku w Chicago, zgromadziła ponad dwieście tysięcy byłych 
uczestników konfliktu23. W trakcie rządów Ronalda Reagana społeczeństwo 
Stanów Zjednoczonych odzyskało zaufanie do sił zbrojnych, w czym pomogły 
dwie udane operacje wojskowe: na Grenadzie (1983) i w Panamie (1989). Po-
woli zmieniał się także wizerunek weterana Wietnamu jako osoby złamanej 
wewnętrznie i niemogącej funkcjonować w społeczeństwie.

W Hollywood nurt kina antywojennego poświęconego wojnie wietnamskiej 
pozostał jednak popularny. W latach osiemdziesiątych wielki sukces komercyjny 
i artystyczny odniosły filmy Olivera Stone’a Pluton (Platoon, 1986) i Urodzony 
4 lipca (Born on the Fourth of July, 1989), które wraz z Pomiędzy niebem a ziemią 
(Heaven and Earth, 1993) tworzą tak zwaną trylogię wietnamską. Premierę miał 
także Full Metal Jacket (1987) Stanleya Kubricka.

Filmy te forsowały antywojenne przesłanie, prezentując konflikt wietnamski 
w sposób wypaczony, wręcz karykaturalny24. Przedstawiały wojnę z bardzo oso-
bistej perspektywy i starały się przekonać widza, że wycinek zdarzeń, w którym 
brał udział główny bohater, był regułą odnoszącą się do całości25. Przykładowo, 
jeżeli żołnierze na ekranie dopuszczali się zbrodni wojennych, widz miał odnieść 
wrażenie, że była to reguła, a nie wyjątek. Tym samym podtrzymywano stereo-
typy, jakoby żołnierze w Wietnamie żyli w ciągłym strachu, wszyscy się narko-
tyzowali, oficerowie gardzili życiem podwładnych, wojskowi swobodnie mor-
dowali cywilów itd. Filmy z takim przesłaniem trafiały jednak do publiczności, 
która wciąż opierała swoje wyobrażenie o wojnie wietnamskiej na antywojennej 
publicystyce i historiografii spod znaku powstałej w latach siedemdziesiątych 
XX wieku Nowej Lewicy26.

Interesujące zróżnicowanie zaobserwować można w nurcie koncentrującym 
się na weteranach wojny w Wietnamie. Z jednej strony nadal powstawały wybitne 

23  W. Mullen, At Peace, At Last, “Chicago Tribune” 17 August 1986.
24  D. L. Anderson, The Columbia Guide to the Vietnam War, New York 2002, s. 243.
25  Takie opinie nadal pojawiają się w literaturze poświęconej wojnie wietnamskiej. 

Zob. idem, The Vietnam War, New York 2005, s. 122.
26  Idem, The Columbia Guide…, op. cit., s. 83.
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filmy na temat problemów byłych żołnierzy z powrotem do normalnej egzy-
stencji, jak Rambo: Pierwsza krew (First Blood, 1982) z Sylvestrem Stallone’em 
w roli głównej. Z drugiej zaś strony w Hollywood postanowiono wykorzystać 
popularne w latach osiemdziesiątych przekonanie, że komuniści nie wypuścili 
wszystkich amerykańskich jeńców, którzy wciąż czekają na ratunek gdzieś w in-
dochińskiej dżungli. Efektem były liczne filmy akcji, takie jak Rambo II (Rambo: 
First Blood Part II, 1985) z Sylvestrem Stallone’em, trylogia Zaginiony w Akcji 
(Missing in Action, 1984/1985/1988) z Chuckiem Norrisem czy też Niespotyka-
ne męstwo (Uncommon Valour, 1983) z Gene’em Hackmanem, w których główny 
bohater powracał do Wietnamu, by uwolnić towarzyszy i zemścić się na daw-
nych wrogach.

Zaczęły się też pojawiać filmy koncentrujące się na samych żołnierzach i ich 
doświadczeniach, ale nie forsujące antywojennego przekazu. Do obrazów takich 
zaliczyć można Hamburger Hill (1987), który przedstawia brutalne doświad-
czenia spadochroniarzy biorących udział w 1969 roku w krwawych walkach 
o wzgórze 937. W przeciwieństwie do wizji przekazywanej przez Pluton, żołnie-
rze mimo różnych przeciwności i sporów współpracują ze sobą, wykazując przy 
tym cechy takie jak odwaga, lojalność czy przyjaźń.

Godne odnotowania są także filmy The Hanoi Hilton (1987) oraz 84 Charlie 
MoPic (1988). Pierwszy pokazuje doświadczenia amerykańskich jeńców w Wiet-
namie Północnym, drugi zaś opowiada o kamerzyście, który towarzyszy oddzia-
łowi komandosów w misji zwiadowczej. Oba obrazy zyskały duże uznanie w śro-
dowiskach weteranów, którzy chwalili przedstawioną w nich wizję jako bliską 
ich faktycznym przeżyciom.

Innym wydarzeniem, poniekąd potwierdzającym „powszednienie” wojny wiet-
namskiej w amerykańskiej świadomości, była premiera komedii Good Morning, 
Vietnam (1987), z Robinem Williamsem w roli głównej. Film zachowywał wpraw-
dzie antywojenną wymowę, ale sam fakt, że Amerykanie byli w stanie śmiać się 
z przedstawionych w nim scen, świadczył o istotnej zmianie.

Po traumie?

W marcu 1991 roku, po zakończonej oszałamiającym sukcesem operacji „Pu-
stynna burza”, prezydent George Bush ogłosił: „pozbyliśmy się syndromu wiet-
namskiego raz na zawsze”27. Do szerszego obiegu zaczęły także trafiać książki hi-
storyczne, prezentujące tak zwaną rewizjonistyczną wersję wojny wietnamskiej, 
oraz coraz liczniejsze wspomnienia weteranów, którzy nie opisywali konfliktu 
wyłącznie jako doświadczenia traumatycznego i kaleczącego ich życie. 

27  „And, by God, we’ve kicked the Vietnam syndrome once and for all”, zob. The Ame- 
rican Presidency Project, [online] http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19351 [dostęp: 
8.07.2016].
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Głos osób, które wbrew stereotypowi po powrocie do Stanów Zjednoczo-
nych odniosły szeroko pojęty sukces, stał się bardziej słyszalny także dlatego, że 
zmniejszyło się znaczenie środowisk piętnujących wojnę wietnamską. Kluczowa 
w tworzeniu owej „czarnej legendy” akademicka lewica uległa znacznemu osła-
bieniu już w latach osiemdziesiątych XX wieku, bowiem po ostatecznym zwy-
cięstwie komunistów w 1975 roku nie zapanował pokój. Wietnam zmienił się 
w „bambusowy gułag”, Kambodża pogrążyła się w krwawym szaleństwie reżimu 
Pol Pota, a oprócz dziesiątek tysięcy uchodźców na Zachód zaczęli trafiać także 
byli komuniści, rozczarowani lub zagrożeni przez swój dotychczasowy ustrój. 
W efekcie wiele osób, które w latach sześćdziesiątych stały na czele ruchu anty-
wojennego, w późniejszych dekadach zaczęło zmieniać poglądy. Znaczenie miał 
także upływ czasu – najwięksi przeciwnicy wojny w większości stali się człon-
kami społeczeństwa, które w latach sześćdziesiątych próbowali krytykować. 
Ostatecznym ciosem było obalenie komunizmu i upadek Związku Radzieckiego, 
który pozostawił Stany Zjednoczone jako ostatecznego zwycięzcę w rywalizacji 
supermocarstw.

W Hollywood temat Wietnamu nie był już traktowany z przesadną ostrożno-
ścią i wykorzystywano go jako tło opowiadanych historii. Kontynuowane były 
pewne trendy z lat osiemdziesiątych. Na ekrany weszły komedie osadzone w re-
aliach konfliktu, takie jak Air America (1990), Forest Gump (1994) czy Operacja 
słoń (Operation Dumbo Drop, 1995), lub wręcz kpiące z wcześniejszych stereo-
typów i wyobrażeń o wojnie, jak Jaja w tropikach (Tropic Thunder, 2008) Bena 
Stillera.

Filmy antywojenne, na przykład wspomniany wcześniej Heaven and Earth, 
ukazywały się nadal, cieszyły się jednak o wiele mniejszą popularnością28.

W 2002 roku na ekrany weszła superprodukcja osadzona w realiach wojny 
wietnamskiej pt. Byliśmy żołnierzami (We Were Soldiers), z Melem Gibsonem w roli 
głównej. Opowiada ona historię bitwy w dolinie Ia Drang, stoczonej w listopadzie 
1965 roku. Film oparty jest na książce We Were Soldiers Once… And Young, napi-
sanej przez Hala Moore’a, oficera, który dowodził w tej bitwie wojskami amery-
kańskimi. Przedsięwzięcie przyniosło sukces kasowy oraz pozytywne oceny re-
cenzentów. Zwracano uwagę zwłaszcza na wiarygodne przedstawienie realiów, 
udane sceny batalistyczne i traktowanie z szacunkiem obu stron konfliktu. Głosy 
osób oburzonych zerwaniem z narracją brudnej i wypełnionej szaleństwem wojny, 
narzuconą przez Pluton i Czas apokalipsy, należały do mniejszości29.

28  Heaven and Earth zarobił zaledwie 5,8 miliona dolarów, przy budżecie wynoszą-
cym 33 miliony. Zob. Box Office Mojo, [online] http://www.boxofficemojo.com/mov-
ies/?id=heavenandearth.htm [dostęp: 8.07.2016].

29  W recenzji pt. Fałszywy obraz surowej wojennej rzeczywistości opublikowanej w „Chri-
stian Science Monitor” David Sterritt oskarża twórców o politycznie motywowane gloryfi-
kowanie wojny. Zob. D. Sterritt, A fake picture of war’s stark reality, [online] http://www.
csmonitor.com/2002/0301/p15s02-almo.html [dostęp: 8.07.2016].
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Wojna wietnamska wciąż bywa wykorzystywana przez Hollywood, współcze-
śnie jednak jej potencjał emocjonalny, który bez wątpienia był jednym z głównych 
czynników sprowadzających ludzi do kin, jest o wiele mniejszy niż w przypadku 
konfliktów w Iraku i Afganistanie. Ostatnia większa produkcja o tej tematyce to 
Operacja Świt (Rescue Dawn, 2006) Wernera Herzoga, z Christianem Bale’em w roli 
głównej. Mimo skromnego budżetu (dziesięć milionów dolarów) i entuzjastycz-
nych recenzji przyniosła ona zysk dopiero po wprowadzeniu na rynek wtórny. 
Można zatem stwierdzić, że potencjał tematyczny wojny wietnamskiej z perspek-
tywy Hollywood został wyczerpany.

Podsumowanie

Obraz wojny wietnamskiej na wielkim ekranie przechodził ewolucję równole-
gle do zmiany poglądów amerykańskiego społeczeństwa. Wynikało to z faktu, 
iż „amerykańska fabryka snów” nie tylko kreowała trendy, lecz także, a może 
przede wszystkim, starała się przypodobać aktualnym gustom. Poszczególne 
filmy powstawały zatem i były oceniane zgodnie z preferencjami publiczności. 
Wyjątkiem były Zielone Berety, zrealizowane w odpowiedzi na społeczne zapo-
trzebowanie na pozytywną produkcję poświęconą wojnie wietnamskiej. Wyda-
rzenia, do jakich doszło w trakcie kręcenia filmu, sprawiły, że w czasie premiery 
odbiór społeczny był negatywny. Konflikt w Wietnamie miał się przez następne 
lata jednoznacznie kojarzyć z traumą i cierpieniem, a w Hollywood chętnie się-
gano po postać okaleczonego fizycznie i psychicznie weterana, który nie umie 
powrócić do społeczeństwa, czego sztandarowymi przykładami były filmy Łow-
ca jeleni i Powrót do domu.

Z kolei Czas apokalipsy, mimo iż wojna wietnamska miała być tylko tłem opo-
wieści o ludzkim szaleństwie i mrocznych zakamarkach duszy, na lata stał się 
dla Amerykanów kanonicznym wyobrażeniem konfliktu w Indochinach. Tę wizję 
wojny wietnamskiej, pełną narkotyków, niesubordynacji, ludzkiego szaleństwa 
i degeneracji, podtrzymywały w amerykańskiej świadomości kolejne filmy two-
rzone w latach osiemdziesiątych, takie jak Pluton czy Urodzony 4 lipca. Trendy 
społeczne powoli jednak zaczynały się odwracać, o czym mogły świadczyć finan-
sowe porażki Ofiar wojny (Casualties of War, 1989) czy Pomiędzy niebem a zie-
mią. W następnych latach konflikt wietnamski przestał być wreszcie „otwartą 
raną” amerykańskiego społeczeństwa, co zaowocowało powstaniem zarówno 
wspomnianych filmów komediowych, jak i dzieł szukających bardziej wyważo-
nego obrazu tej wojny, co osiągnięto w Byliśmy żołnierzami.
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Abstract

The Vietnam War had a strong and lasting impact on American culture. Hollywood, 
American Dream Factory, also didn’t remain immune to tensions and conflicts caused 
in American society by the intervention in Vietnam. On the contrary, the American film 
industry, dependent on the whims of the audience, followed the public attitude to the 
Vietnam War very closely and produced movies appropriately crafted to fit the current 
tastes of the audience. The following article aims to show the reader how attitude 
of the Hollywood to the longest American war of the twentieth century evolved over 
time, and how this conflict influenced movies produced in the Dream Factory. It also 
lists for the reader the most important American films, set in the realities of, or related 
to, the Vietnam War.

Keywords
history of cinema, Hollywood, war films, Vietnam war

Bibliografia

Bibliografia przedmiotowa

1. Anderson D. L., The Columbia Guide to the Vietnam War, New York 2002.
2. Anderson D. L., The Vietnam War, New York 2005.
3. Hallin D. C., The “Uncensored War”, the Media and Vietnam, New York 1986.
4. Herzog T. C., Vietnam War Stories, Innocence Lost, London 2005.
5. Moyar M., Triumph Forsaken, The Vietnam War 1954–1965, Cambridge 2006.
6. Mullen W., At Peace, At Last, “Chicago Tribune” 17 August 1986.
7. Olszewski W., Historia Wietnamu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
8. Ostaszewski P., Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Warszawa 

2000.
9. Słowiak J., Ngo Dinh Diem – pierwszy prezydent Republiki Wietnamu, [w:] Studia nad 

wojnami w Indochinach, t. 1, red. P. Benken, Oświęcim 2013, s. 100–121.
10. Słowiak J., Trudne początki Południowego Wietnamu, [w:] Studia nad wojnami w Indo-

chinach, t. 3, red. P. Benken, Zabrze–Tarnowskie Góry 2016.
11. Tucker S. C., Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social and Military History, 

Santa Barbara 2011.
12. Why We Fought, Americas War’s in Film and History, eds. P. Rollins, J. O’Connor, Lexing-

ton 2008.
13. Willbanks J. H., Vietnam War Almanac, New York 2009.

Filmy

1. 84C MoPic, reż. P. S. Duncan, 1988.
2. A Yank in Viet-Nam, reż. M. Thompson, 1964.
3. Air America, reż. R. Spottiswoode, 1990.
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4. Apocalypse Now, reż. F. F. Coppola, 1979.
5. Born on the Fourth of July, reż. O. Stone, 1989.
6. Braddock: Missing in Action III, reż. A. Norris, 1988.
7. Casualties of War, reż. B. De Palma, 1989.
8. Coming Home, reż. H. Ashby, 1978.
9. First Blood, reż. T. Kotcheff, 1982.
10. Forrest Gump, reż. R. Zemeckis, 1994.
11. Full Metal Jacket, reż. S. Kubrick, 1987.
12. Go Tell the Spartans, reż. T. Post, 1978.
13. Good Morning, Vietnam, reż. B. Levinson, 1987.
14. Hair, reż. M. Forman, 1979.
15. Hamburger Hill, reż. J. Irvin, 1987.
16. Heaven & Earth, reż. O. Stone, 1993.
17. Missing in Action, reż. J. Zito, 1984.
18. Missing in Action 2: The Beginnings, reż. L. Hool, 1985.
19. Operation C.I.A., reż. Ch. Nyby, 1965.
20. Operation Dumbo Drop, reż. S. Wincer, 1995.
21. Platoon, reż. O. Stone, 1986.
22. Rambo: First Blood Part II, reż. G. Cosmatos, 1986.
23. Rescue Dawn, reż. W. Herzog, 2006.
24. Taxi Driver, reż. M. Scorsese, 1976.
25. The Deer Hunter, reż. M. Cimino, 1978.
26. The Green Berets, reż. J. Wayne and R. Kellogg, 1968.
27. The Hanoi Hilton, reż. L. Chetwynd, 1987.
28. The Quiet American, reż. J. Mankiewicz, 1958.
29. The Quiet American, reż. P. Noyce, 2002.
30. The Ugly American, reż. G. Englund, 1963.
31. The Visitors, reż. E. Kazan, 1972.
32. To the Shores of Hell, reż. W. Zens, 1966.
33. Tropic Thunder, reż. B. Stiller, 2008.
34. Uncommon Valor, reż. T. Kotcheff, 1983.
35. We Were Soldiers, reż. R. Wallace, 2002.
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