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Karykatura socrealistyczna o wojnie w Korei –  

na przyk adzie wybranych rysunków satyrycznych 

opublikowanych na amach „Trybuny Ludu”  

w latach 1950–1953 

W wyniku kapitulacji Japonii w 1945 r. Korea zosta a podzielona na dwie 

strefy okupacyjne – ameryka sk  i radzieck  – których granic  wyznacza  38. 

równole nik. Narastaj ce rozbie no ci mi dzy USA a ZSRR zaowocowa y utrwa-

leniem tego podzia u na prozachodni  Republik  Korei i komunistyczn  Korea -

sk  Republik  Ludowo-Demokratyczn , przy czym oba pa stwa zmierza y do 

zjednoczenia Korei w jeden organizm pa stwowy. Dlatego te  na linii demarka-

cyjnej dochodzi o do incydentalnych star  zbrojnych. Wybuch wojny przyspieszy-

a wypowied  ameryka skiego sekretarza stanu D. Achesona dotycz ca wyklu-

czenia Korei i Tajwanu ze strefy obronnej USA, gdy  stwarza a wra enie braku 

zainteresowania Amerykanów rozwojem wypadków w tej cz ci wiata. Sk oni o to 

Kim Ir Sena do podj cia dzia a  zbrojnych przeciw Li Syng Manowi i prawdopo-

dobnie spowodowa o udzielenie aprobaty przez J. Stalina dla tego przedsi wzi cia1. 

25 czerwca 1950 r. si y Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 

przekroczy y 38. równole nik i zaatakowa y Kore  Po udniow . Wbrew przewi-

dywaniom komunistycznych przywódców, Stany Zjednoczone postanowi y 

przeciwstawi  si  tej agresji, bo ju  w dniu rozpocz cia konfliktu zwróci y si  

do sekretarza generalnego ONZ o zwo anie Rady Bezpiecze stwa, która uchwa-

li aby rezolucj  wzywaj c  KRL-D do wycofania swych wojsk. Rada Bezpie-

cze stwa spe ni a oczekiwania USA, a 27 czerwca kolejn  rezolucj  wezwa a 

pa stwa cz onkowskie ONZ do udzielenia Korei Po udniowej pomocy2. 

                                                 
1  J. Odziemkowski, Mi dzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie wiatowej, Warszawa 

2006, s. 35; W. Roszkowski, Pó wiecze. Historia polityczna wiata po 1945 roku, Warszawa 

2003, s. 38–39. 
2  M.A. Jones, Historia USA, Gda sk 2002, s. 603; J. Odziemkowski, Mi dzynarodowe…, s. 36–38; 

W. Roszkowski, Pó wiecze…, s. 39. 
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H. Truman jeszcze przed uchwaleniem rezolucji wyda  si om morskim i po-

wietrznym rozkazy udzielenia wsparcia Korei Po udniowej. Nast pnie upowa -

ni  genera a Douglasa MacArthura do u ycia tam ameryka skich si  l dowych. 

Dowódca ten stan  te  na czele si  Narodów Zjednoczonych, które szybko wy-

par y przeciwnika z Korei Po udniowej i – nie bacz c na gro by ze strony Chi -

skiej Republiki Ludowej – przekroczy y 38. równole nik. Ich dalsze sukcesy 

spowodowa y, e w pa dzierniku 1950 r. bez wypowiedzenia wojny do dzia a  

po stronie KRL-D przyst pi y si y ChRL, nazwane przez Pekin „ochotnikami”. 

Cho  rokowania w sprawie zawieszenia broni rozpocz y si  ju  w lipcu 1951 r., 

to nim zosta  podpisany rozejm, min y jeszcze blisko dwa lata3. 

Wojna w Korei by a konfliktem, który sta  si  polem pierwszego gor cego 

starcia mi dzy blokiem wschodnim a zachodnim w ramach zimnej wojny i prze-

kszta ci  ameryka sk  strategi  powstrzymywania komunizmu w taktyk  o cha-

rakterze globalnym. Jego znaczenie polega o tak e na tym, i  uwydatni  istotn  

w a ciwo  zimnowojennego wiata – supermocarstwa nie stawa y w wojnach 

twarz  w twarz, naprzeciw siebie, lecz uczestniczy y w walkach na styku ich 

stref wp ywów. Wszystko to z powodu l ku przed zastosowaniem broni atomowej4. 

W Polsce od samego pocz tku wydarzeniom w Korei towarzyszy y komen-

tarze w postaci karykatury politycznej. Wojna toczy a si  bowiem nie tylko na 

odleg ych frontach, ale i w Europie, gdzie przybra a charakter propagandy. 

ZSRR nie uzna  stanowiska Rady Bezpiecze stwa i za rozp tanie konfliktu win  

obarczy  „imperialistów” z Korei Po udniowej. Polska, b d c pa stwem satelic-

kim wobec pot nego s siada, musia a zaakceptowa  t  wersj  wydarze .  

W zwi zku z tym, nie tylko przygotowywa a si  do ewentualnego wsparcia KRL-D, 

ale i organizowa a akcj  propagandow 5. 

Narz dziem propagandy by a wówczas tak e karykatura, której stawiano za 

cel walk  z wrogami pokoju, demaskowanie ich planów. Uznano j  za „dziedzi-

n  politycznej mobilizacji spo ecze stwa oraz artystyczny wyk adnik aktualnej 

polityki mi dzynarodowej”. Mia a wi c by  narz dziem oddzia ywania na spo-

ecze stwo. Kierunek tego oddzia ywania wyznacza a linia polityki zagranicznej 

obranej przez Kreml6. 

Karykatury polityczne dotycz ce wojny w Korei przedstawia y w propagan-

dowym uj ciu niemal ca  histori  konfliktu. W „Trybunie Ludu” ukaza o si  

                                                 
3  M.A. Jones, Historia…, s. 603, 605; J. Kuku ka, Historia wspó czesna stosunków mi dzynaro-

dowych 1945–2000, Warszawa 2007, s. 88–89; A. Patek, J. Rydel, J.J. W c, Najnowsza histo-

ria wiata, t. 1: 1945–1963, Kraków 2009, s. 187–188. 
4  P. Calvocoressi, Polityka mi dzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998, s. 32; J.J. Pi tek, 

Wojny XX wieku. Wybrane aspekty, Pozna  2008, s. 261. 
5  A. Czubi ski, Polska. Dzieje narodu, pa stwa i kultury, t. 6: Polska i Polacy po II wojnie wia-

towej (1945–1989), Pozna  1998, s. 288. 
6  J. Lenica, A. Marianowicz, J. Szel g, Polska karykatura polityczna, Kraków – Warszawa 1950, 

s. 6–7; I. Witz, Karykatura radziecka w walce o pokój, „Przegl d Artystyczny” nr 5, 1950, s. 61. 
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blisko trzydzie ci karykatur poruszaj cych t  tematyk  w okresie od rozpocz cia 

wojny do podpisania rozejmu. W niniejszej pracy zrezygnowano z zaprezento-

wania wszystkich przez wzgl d na ich znaczn  liczb  i fakt wielokrotnego po-

wielania przez artystów tych samych wzorów i w tków tematycznych. Autorka 

wybra a w zwi zku z tym te rysunki, które stanowi y reprezentacj  najcz ciej 

podejmowanej problematyki zwi zanej z konfliktem korea skim. Dobrane zo-

sta y tak e na podstawie wykorzystywanych konwencji przedstawie  charakte-

rystycznych dla karykatury politycznej okresu realizmu socjalistycznego. 

Do w tków tych nale y zaliczy  decyzje Rady Bezpiecze stwa ONZ, nie-

powodzenia USA na froncie, dymisj  gen. D. MacArthura i przekazanie do-

wództwa nad si ami Narodów Zjednoczonych gen. M. Ridgwayowi, rzekome sto-

sowanie przez si y ameryka skie broni bakteriologicznej w dzia aniach zbroj-

nych oraz spory wokó  wymiany je ców wojennych w trakcie negocjacji rozej-

mowych. 

Ju  w pierwszych dniach wojny propaganda si gn a po bro  w postaci ka-

rykatury, która komentowa a decyzje Rady Bezpiecze stwa. 

Rys. 1. Po „mokrej robocie”. Podpis pod karykatur  

brzmi: „Kad ubowa Rada Bezpiecze stwa udzieli a 

rozgrzeszenia agresorom ameryka skim po ich napa-

dzie na Korea sk  Republik  Ludow ” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1950, nr 185, s. 6.  

Rysunek 1 przedstawia Harrego Trumana obmywaj cego r ce z krwi. Wod  

podawa  mu Trygve Lie z dzbana podpisanego Uchwa y Rady Bezpiecze stwa. 

Sekretarz generalny ONZ zosta  prawdopodobnie w tym celu przekupiony, gdy  

z kieszeni wystawa  mu dolar. Rysunek artysta zatytu owa  Po „mokrej robo-

cie”. Dodatkowo ca o  opatrzona zosta a wyja nieniem g osz cym, e oto Rada 
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Bezpiecze stwa rozgrzeszy a ameryka skiego agresora, który dokona  napa ci 

na KRL-D. 

Rysunek odnosi  si  do rezolucji Rady Bezpiecze stwa z 25 czerwca 1950 r., 

w której to uznano KRL-D za agresora i wezwano j  do wycofania swych si  za 

38. równole nik, oraz rezolucji z 27 czerwca 1951 r. Zosta y one uchwalone 

jednak pod nieobecno  sta ego cz onka Rady – ZSRR – który bojkotowa  jej 

obrady. By o to naruszenie zasad g osowania w Radzie, gdy  zgodnie z zapisami 

Karty Narodów Zjednoczonych decyzje w Radzie mog y zapada  przy udziale 

wszystkich jej sta ych cz onków. St d w komentarzu do karykatury znalaz  si  

zapis „kad ubowa Rada Bezpiecze stwa”. Co wi cej, decyzja tego organu ONZ 

zapad a ju  po fakcie wydania przez prezydenta USA rozkazów ameryka skiej 

marynarce i si om powietrznym (26 czerwca 1950 r.). Z tego powodu karykatura 

pos dza a ONZ o „rozgrzeszanie” ameryka skiej agresji – bo ta wersja obowi -

zywa a w krajach bloku wschodniego7. 

Ponadto rysunek ukaza  si  w dniu, w którym Rada Bezpiecze stwa zaape-

lowa a do cz onków ONZ o utworzenie si  zbrojnych ONZ. W ich sk ad wesz y 

kontyngenty z pi tnastu pa stw, a g ówny trzon stanowi y wojska ameryka skie8. 

Rys. 2. K opoty Napoleona z Wall Street. Podpis pod 

karykatur  brzmi: „TRUMAN: Gdzie s  zwyci stwa 

mojej armii wys anej na Kore ?” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1950, nr 199, s. 3. 

W tek ten podejmowa a kolejna karykatura (rys. 2), przedstawiaj ca  

H. Trumana jako Napoleona, który zamiast rumaka dosiada  sekretarza stanu 

Deana Achesona. W jednej r ce dzier y  sztandar ONZ, w drugiej lunet , przez 

                                                 
7  J.P. Rurarz, Historia Korei, Warszawa 2005, s. 360; L. Zapa owski, Operacje pokojowe ONZ, 

Kraków 1989, s. 27. 
8  K. Micha ek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945–1992, Warszawa 

1995, s. 134. 



 Karykatura socrealistyczna o wojnie w Korei... 257 

któr  wypatrywa  zwyci stw w Korei. Nale y zwróci  uwag  na werbaln  cz  

karykatury, gdzie podkre lono, e H. Truman uwa a  si y ONZ za swoj  armi . 

Naczelne dowództwo nad tymi si ami obj  ameryka ski genera , bohater 

walk na Pacyfiku w okresie II wojny wiatowej Douglas MacArthur, który 

szybko sta  si  bohaterem polskiej karykatury politycznej. 

Na amach „Trybuny Ludu” zaprezentowano go po raz pierwszy w rysunku 

zatytu owanym Bohaterzy USA (rys. 3). 

Rys. 3. Bohaterzy USA. Podpis pod karykatur  brzmi: „Chocia  przed wojskami Korei Pó nocnej 

uciekamy, za to z bezbronn  ludno ci  cywiln  dajemy sobie doskonale rad ” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1950, nr 196, s. 6. 

Gen. D. MacArthur sk ada  tu raport swemu zwierzchnikowi, H. Trumano-

wi, z sytuacji na froncie. Stwierdza , e chocia  pod naporem o nierzy KRL-D 

jego si y musz  si  cofa , to wietnie daj  sobie rad  z ludno ci  cywiln . In-

formowa  przy tym prezydenta o ilo ci bomb zrzuconych na cywilów. Jego obli-

cze wskazywa o, e by  z siebie bardzo zadowolony. Tak jak wyraz twarzy pre-

zydenta, który najwidoczniej rad by  takim zwyci stwom. 

Karykatura mia a zapewne na celu utwierdzi  odbiorców w przekonaniu  

o zbrodniczo ci dzia a  Amerykanów w Korei, równie  o s abo ci si  dowodzo-

nych przez gen. D. MacArthura. By a to jedna z nielicznych karykatur odnosz -

cych si  do wydarze  na froncie. Rzeczywi cie w pierwszych tygodniach wojny 

inicjatywa znajdowa a si  po stronie KRL-D, a rzucone do zamkni cia drogi na 
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po udnie od Seulu si y ameryka skie w pocz tkach lipca 1950 r. wycofa y si  za 

rzek  Kum. Zorganizowawszy obron  Taejonu, ponownie zosta y zmuszone do 

odwrotu w po owie tego miesi ca. Co si  za  tyczy rzekomych bombardowa  

ludno ci cywilnej, to wsparcie lotnicze dla oddzia ów ameryka skich w pierw-

szych tygodniach wojny by o ma o skuteczne, czy to przez wzgl d na brak do-

statecznej liczby obserwatorów maj cych wskazywa  cel pilotom, czy z uwagi 

na to, e lotniska korea skie nie by y przystosowane do l dowania odrzutowców9. 

W chwili opublikowania karykatury gen. D. MacArthur nie sk ada  te  pre-

zydentowi osobi cie adnych raportów. Bohaterowie karykatury spotkali si  tyl-

ko na Wyspie Wake 15 pa dziernika 1950 r. – by o to ich pierwsze i ostatnie 

spotkanie. Co wi cej, wskazuj ca na za y e stosunki prezydenta z genera em ka-

rykatura, myli a si  i w tej kwestii. H. Truman nie darzy  MacArthura ani zbyt-

ni  sympati , ani szacunkiem, nazywaj c go „Panem Primadonn ”, „Wielk  

Szych ”, czy te  „praw  r k  Pana Boga”10. 

Rys. 4. Stan „wyj tkowy” prezydenta Trumana 

ród o: „Trybuna Ludu” 1950, nr 352, s. 6. 

Kolejna karykatura (rys. 4) zosta a opublikowana ju  ponad miesi c po w -

czeniu si  do dzia a  wojennych po stronie KRL-D tzw. armii „ochotników”  

z ChRL. Przedstawia a ona H. Trumana w stanie niezwyk ego zdenerwowania 

spowodowanego sytuacj  w Korei. Jego posta  by a wyj tkowo ma a – nie si -

ga  nogami do pod ogi. Na g owie mia  termofor, w r ku ciska  rakiet , twarz 

wykrzywiona by a w grymasie napi cia. U jego stóp le a a butelka waleriany, 

                                                 
9  J. Odziemkowski, Mi dzynarodowe…, s. 40–41. 
10  R. Jenkins, Harry Truman. Pogromca komunizmu, Warszawa 1998, s. 198; D. McCullough, 

Dymisja MacArthura, [w:] Zimna wojna, red. R. Cowley, Warszawa 2009, s. 89, 97–98, 102. 
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któr  musia  popija  pod wp ywem wie ci z p yn cych z Korei. Na cianie wi-

sia  portret A. Hitlera, który na pozór zupe nie nie pasowa  do okoliczno ci 

przedstawionych na rysunku. Jednak wskazywa  on kto dla ameryka skiego pre-

zydenta mia  by  wzorem post powania.  

Karykatura komentowa a wprowadzenie przez prezydenta stanu pogotowia 

w USA 16 grudnia 1950 r., co nast pi o w reakcji na odwrót si  ameryka skich 

w Korei. Oznacza o to przestawienie gospodarki na produkcj  wojenn , m.in. 

ustanowiono kontrol  cen i p ac oraz utworzono Urz d do spraw Mobilizacji. Tu 

stan zagro enia narodowego w USA przedstawiono jako stan prezydenta11. Ka-

rykaturzysta w o y  mu w r k  bomb  atomow , co by o cz stym atrybutem 

H. Trumana w rysunkach satyrycznych. Chwyt ten móg  by  odniesieniem do 

s ów prezydenta Stanów Zjednoczonych z 30 listopada 1950 r., wypowiedzia-

nych na konferencji prasowej, w których zagrozi  u yciem broni nuklearnej 

przeciwko ChRL, a które zinterpretowane zosta y jako udzielenie gen. MacAr-

thurowi pe nomocnictw w kwestii decyzji o u yciu tej broni. Tego rodzaju wy-

powiedzi ze strony prezydenta by y nierozwa ne, bowiem g ównodowodz cy si-

ami ONZ nalega  na eskalacj  konfliktu. Domaga  si  on nie tylko zrzucenia 

bomb atomowych na Mand uri , ale nawet utworzenia wzd u  rzeki Jalu pasa od-

padów radioaktywnych12. 

Administracja ameryka ska natomiast zacz a si  coraz bardziej obawia , e 

ograniczona jak dot d wojna mo e przekszta ci  si  w konflikt o charakterze 

globalnym. Dlatego te , gdy w marcu 1951 r. 8. Armia gen. M. Ridgwaya dotar-

a do 38. równole nika, prezydent zleci  przygotowanie propozycji rozejmo-

wych. W odpowiedzi na decyzj  prezydenta gen. MacArthur przed o y  Chi -

czykom w asne ultimatum (24 marca 1951 r.), co udaremni o d enia H. Truma-

na do podpisania rozejmu i jednocze nie przekona o go, e niesubordynacji ge-

nera a d u ej tolerowa  nie mo na13. Ze stanowiska prezydent H. Truman zdj  

go 11 kwietnia 1951 r. Jego miejsce zaj  gen. Matthew Ridgway. Zmian  t  Je-

rzy Zaruba zilustrowa  w nast puj cy sposób (rys. 5): 

                                                 
11  K. Micha ek, Ameryka skie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, 

Warszawa 2004, s. 276. 
12  R. Jenkins, Harry…, s. 202; D. McCullough, Dymisja…, s. 110. 
13  Ibidem, s. 111. 
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Rys. 5. W godne r ce… Podpis 

pod karykatur  brzmi: „Truman 

przekaza  dowództwo naczelne 

na Dalekim Wschodzie z r k 

zbrodniarza wojennego MacAr-

thura, znanemu z okrucie stw  

w wojnie korea skiej gen. Ridg- 

wayowi” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1951, 

nr 103, s. 2.  

H. Truman przekazywa  bomb  atomow  z r k MacArthura w r ce Ridg- 

waya. Wygl da o to, jakby prezydent odebra  ulubion  zabawk  staremu genera-

owi i wr czy  uradowanemu Ridgwayowi. Bomba stanowi a te  atrybut w adzy 

– niczym ber o królewskie. Wszyscy bohaterowie rysunku, najbardziej prezy-

dent,  byli splamieni krwi  swych ofiar – ludu korea skiego. W zwi zku z tym 

nale y zwróci  uwag  na cz  werbaln  karykatury, gdzie MacArthur zosta  

nazwany „zbrodniarzem wojennym”, a Ridgway „znanym z okrucie stw w woj-

nie korea skiej”. Truman przekazywa  wi c dowództwo z r k jednego mordercy 

w r ce drugiego, kto wie, czy nie gorszego od swego poprzednika.  

Gen. M. Ridgway znalaz  si  na froncie, obejmuj c dowództwo nad 8. Ar-

mi  po mierci gen. W. Walkera pod koniec grudnia 1950 r. i blisko w pó tora 

miesi ca pó niej zmusi  komunistów do wycofania si  za 38. równole nik. By  

mo e to by o w a nie to okrucie stwo, o które oskar a  go karykarurzysta. Po 

obj ciu przez Ridgwaya dowództwa nad si ami ONZ „Trybuna Ludu” po wi ci-

a mu artyku  zatytu owany Matthew Ridgway – ameryka ski Rommel, który zo-

sta  zilustrowany poni sz  karykatur  (rys. 6)14. 

 

                                                 
14  Ibidem, s. 110. 
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Rys. 6. Gen. Matthew Ridgway 

ród o: „Trybuna Ludu” 1951, nr 108, s. 4.  

Mia a ona zapewne oddawa  wszelkie cechy, które przypisywano genera o-

wi we wspomnianej publikacji prasowej, tj. okrucie stwo, pogard  dla s abych 

i megalomani . 

Faktycznie gen. M. Ridgway przedstawiony zosta  w „napoleo skiej” pozie 

zwyci zcy. Jak pozwala  si  domy la  artyku , nawi zywa a do fotografii gen. 

M. Ridgwaya ukazuj cych si  w prasie ameryka skiej. G ównodowodz cy si ami 

ONZ mia  na nich wyst powa  na tle trupów pomordowanych Korea czyków.  

I tu przedstawiony zosta  w podobnej scenerii. Dodatkowo na jego mundurze 

dostrzec mo na lady ko ciotrupiej r ki, która trzyma a go za rami  i wskazywa-

a kierunek. Wygl da o to tak, jakby mier  mia a w nim swego najemnika. Ka-

rykatura przypomina a redniowieczny dance macabre w formie plastycznej, ale 

ju  nie w wymowie15. 

Zakpiono tu z genera a poprzez „obwieszenie” go granatami, gdy  ten mia  

w zwyczaju nosi  przy uprz y spadochronu zestaw opatrunkowy oraz granat 

r czny16. 

O ile w roku 1951 w karykaturze dominowa a tematyka zmian w dowódz-

twie nad si ami ONZ, to w kolejnych latach konfliktu pojawi y si  rysunki 

oskar aj ce USA o stosowanie na terenie Korei broni bakteriologicznej. By  to 

jeden z najszerzej reprezentowanych nurtów w karykaturach podejmuj cych te-

matyk  wojny korea skiej. Wi za o si  to zapewne z zabiegami komunistów 

                                                 
15  Matthew Ridgway – ameryka ski Rommel, „Trybuna Ludu” 1951, nr 108, s. 4. 
16  T. Fleming, Cz owiek, który ocali  Kore , [w:] Zimna wojna…, s. 132. 
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o zjednanie opinii publicznej poprzez wskazanie na brutalno  USA. Zarzuty te 

by y uzasadnianie zeznaniami wzi tych do niewoli o nierzy ameryka skich.  

W jaki sposób zeznania te pozyskiwano, niech wiadczy przyk ad p k. F.H. Schwa-

blea, który zanim je z o y , by  przez 6 miesi cy przetrzymywany pod go ym 

niebem w dole wype nionym w asnymi nieczysto ciami17. 

W tej grupie tematycznej znalaz y si  rysunki, które prezentowa y trzy nurty 

pojawiaj ce si  w polskiej karykaturze okresu realizmu socjalistycznego. Pierw-

sze dwa wizerunki stanowi y przyk ad „klasycznego” socrealistycznego rysunku 

satyrycznego. Ostatni natomiast dawa  wyraz swoistej specyfiki polskiej karyka-

tury tego okresu. 

Rys. 7. Na s u bie dolara. Opis karykatury brzmi: 

„Ca a post powa ludzko  pot pia zbrodni  uczonych 

wys uguj cych si  imperializmowi, przygotowuj -

cych bro  bakteriologiczn  dla armii ameryka skich 

agresorów w Korei” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1952, nr 88, s. 4. 

Karykatura otwieraj ca t  problematyk  przedstawia a naukowców, którzy 

bro  t  przygotowywali (rys. 7). Nale y tu zaakcentowa  sposób ich ukazania, 

który by  charakterystyczny dla typowej karykatury socrealistycznej. Twarze 

oraz sylwetki uczonych by y pomarszczone, odra aj ce. R ka jednego z nich 

chciwie, a mo e nawet pieszczotliwie, spoczywa a na kiesie z dolarami. Ten 

sposób przedstawiania bohaterów karykatury mia  na celu nie tyle demaskowa-

nie ich dzia a , co budzenie uczucia wstr tu i nienawi ci, które pojawi  si  mia-

y u odbiorców. 

W ukazywaniu wrogów karykatura pos ugiwa a si  nie tylko deformacj  ry-

sowanej postaci, ale te  zoomorfizacj  (rys. 8). 

                                                 
17  L. Malkin, „Mordercy z Koje-do”, [w:] Zimna wojna…, s. 169. 
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Rys. 8. Superpropaganda. Podpis pod karyka-

tur  brzmi: „Nigdy nie u ywali my broni bak-

teriologicznej na Korei” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1953, nr 62, s. 4.  

Przedstawiciel ameryka ski przy ONZ uprawia  na forum Zgromadzenia 

Ogólnego „superpropagand ”, mówi c, e bro  bakteriologiczna nie zosta a 

u yta w dzia aniach zbrojnych. Twierdzeniu temu przeczy  fakt, e przedstawi-

cieli innych pa stw, w tym Wielkiej Brytanii i Francji, których si y walczy y  

w Korei, oblaz y insekty. Przeczy a temu i sama aparycja mówcy – szczura – 

który by  mo e pod wp ywem broni bakteriologicznej zmieni  si  w zwierz  

nieodparcie kojarz ce si  z d um .  

Poza zabiegiem zoomorfizacji zastosowano tu element maj cy dodatkowo 

wroga zohydzi  – sp ywaj c  stru k  liny. Sprowadzenie postaci przedstawicie-

la ameryka skiego przy ONZ do szczura bardziej od l ku, czy nawet pogardy, 

wzbudza o przede wszystkim odraz . Mo na przypuszcza , e dawano w ten 

sposób odbiorcy do zrozumienia, e gryzonie takie nale y wyt pi 18. 

Innym charakterystycznym zabiegiem by o zasadzanie tre ci karykatur na 

osi warto  – antywarto , którym pos u ono si  równie  w przypadku wojny 

korea skiej (rys. 9)19.  

                                                 
18 Por. T. Szarota, Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do bada  stereoty-

pów narodowych, [w:] idem, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 

1996, s. 119. 
19 Por. K. Murawska-Muthesius, Jak rysowa  pod egaczy wojennych? Obraz Zachodu w socre-

alistycznej karykaturze radzieckiej i polskiej 1946–1954, [w:] Realizm socjalistyczny w Polsce 

z perspektywy 50 lat, red. S. Zabierkoweski, Katowice 2001, s. 265. 
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Rys. 9. Dwa wiaty 

ród o: „Trybuna Ludu” 1952, nr 103, s. 2. 

Karykaturzysta zestawi  ze sob  dwa obrazki, jako tytu owe Dwa wiaty, 

w postaci darów ZSRR dla wiata i USA dla Korei. Pierwszy, reprezentowany 

przez ZSRR, niós  ze sob  same pozytywne warto ci. By  to wiat porz dku, 

spokoju i przede wszystkim pokoju, na co wskazywa y pojawiaj ce si  tu i ów-

dzie go bki z ga zkami oliwnymi w dziobach. Drugi to wiat reprezentowany 

przez USA, nios cy zniszczenie, wojn  i mier . 

Abstrahuj c od socrealistycznych konwencji w rysunku satyrycznym, warto 

zwróci  uwag  na fakt, e wojna korea ska pojawi a si  w zestawieniu z ZSRR, 

który oficjalnie nie by  w ni  zaanga owany. Trudno spekulowa , co kierowa o 

w tym wzgl dzie autorem. Mo na jednak przypuszcza , e mia  on na celu za-

akcentowanie dychotomicznego obrazu wiata, który to zabieg podkre la  poko-

jow  polityk  ZSRR oraz agresywn  polityk  Stanów Zjednoczonych. 

Z tymi wr cz wzorcowymi rysunkami k óci  si  poni szy (rys. 10): 
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Rys. 10. „Obro cy USA” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1952, nr 90, s. 4. 

Oto prezydent USA, jad cy wierzchem na insekcie, prowadzi  na Kore  ar-

mi  z o on  z bakcyli d umy, tyfusu i tr du, której przy wieca o s o ce – dolar. 

Wedle podpisu wojsko to stanowi o „obro ców USA”.  

Rysunek na pierwszy rzut oka wydawa  si  zgodny z socrealistyczn  kon-

wencj , cho by przez wzgl d na obecny na nim symbol dolara, czy pokraczn  

sylwetk  pod egacza wojennego – H. Trumana. Jednak w przeciwie stwie do 

poprzedniej karykatury, która emanowa a z owrogo ci , ta mia a charakter bar-

dziej prze miewczy, cho  podejmowa a przecie  ten sam powa ny temat. Zwie-

ra a w sobie jednak sporo humoru. By a artem, kpin . Rzeczywi cie, ówcze ni 

polscy karykaturzy ci stawiali za cel swej twórczo ci zabijanie wroga mie-

chem, który mia  dawa  odbiorcom poczucie wy szo ci nad kreowanym wro-

giem. Ale odbiorcy powinni byli ywi  te  wzgl dem przeciwnika uczucie po-

gardy, czemu raczej nie sprzyja o usadzenie prezydenta USA na bakterii. Dlate-

go te  rysunek ten mo e stanowi  przyk ad odst pstwa od socrealistycznych 

wzorców w polskiej karykaturze (poprzez umieszczenie wroga w komicznej sy-

tuacji)20. 

Oskar enia o stosowanie przez Amerykanów broni bakteriologicznej towa-

rzyszy y tocz cym si  negocjacjom pokojowym. Sygna em do ich rozpocz cia 

by o przemówienie przedstawiciela ZSRR Jakowa Malika na sesji Zgromadze-

nia Ogólnego ONZ 23 czerwca 1951 r. Pierwsze rozmowy odby y si  ju  w lip-

cu tego roku, pocz tkowo w Kesongu, a od pa dziernika w Panmund onie. Na 

                                                 
20  M. Bednarczuk, Obraz rzeczywisto ci w karykaturze socrealistycznej, [w:] Socrealizm. Fabu y 

– komunikaty – ikony, red. K. St pnik, M. Piechota, Lublin 2006, s. 476. 
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zawarcie rozejmu trzeba by o jednak czeka  jeszcze blisko 25 miesi cy. Od po-

cz tku bowiem ChRL i KRL-D zajmowa y nieust pliwe stanowisko w wielu 

kwestiach. Tak e Korea Po udniowa nie wykazywa a zbytniego entuzjazmu, 

wychodz c z za o enia, e zjednoczenie kraju mo e dokona  si  tylko si . Ro-

kowaniom towarzyszy a wymiana ognia, a cieniem k ad a si  na nich sprawa re-

patriacji je ców21. 

Je cy wojenni, wedle przepisów prawa mi dzynarodowego, powinni zosta  

wydani w momencie zako czenia dzia a  zbrojnych i na tej podstawie zarówno 

Chiny, jak i Korea Pó nocna domaga y si  pe nej wymiany je ców. Konwencja 

genewska, do której odwo ywa a si  ta strona konfliktu, wychodzi a z za o enia, 

e ka dy wzi ty do niewoli b dzie chcia  powrotu do ojczyzny. Wojna korea -

ska pokaza a, e sprawa nie jest tak jednoznaczna. Wed ug o wiadcze  z okresu 

rokowa  rozejmowych powrotu chcia o 116 tys. osób, a faktycznie zaledwie 70 tys. 

Z tego powodu Amerykanie yczyli sobie repatriacji ochotniczej. Stanowisko to 

podziela  nie tylko H. Truman i D. Acheson, ale i – po przej ciu w adzy w 1953 r. 

– D. Eisenhower oraz J.F. Dulles. Strona przeciwna uzna a te szacunki za nieod-

daj ce rzeczywisto ci i co wi cej wymuszone na je cach. Spór nie uszed  uwa-

dze karykaturzystów22. 

Rys. 11.  Ty nie chcesz wróci  do Pó nocnej 

Korei!… 

ród o: „Trybuna Ludu” 1952, nr 324, s. 4. 

Artysta przedstawi  rzekom  sytuacj  w obozach dla je ców pó nocnokore-

a skich (rys. 11). Ameryka ski o nierz celowa  z pistoletu do je ca wojennego, 

                                                 
21  R. Jenkins, Harry…, s. 209; P. Lowe, Wojna korea ska, Warszawa 1995, s. 276. 
22  Ibidem, s. 277–278. 
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krzycz c, e nie chce on powrotu do ojczyzny. Depta  przy tym konwencj  ge-

newsk , mówi c  o traktowaniu je ców wojennych. Amerykanin niejako szan-

ta owa  Korea czyka, gro c mu mierci , je li ten nadal b dzie si  domaga  re-

patriacji. Omawiana karykatura stanowi a komentarz oraz wyk adni  stanowiska 

zarówno ChRL oraz KRL-D, jak i ZSRR w kwestii wymiany je ców.  

Problem je ców w oczywisty sposób by  wykorzystywany w rozgrywkach 

politycznych. Gdy bowiem w roku 1953 r. bezspornym sta  si  fakt, e dojdzie 

do zawieszenia broni, Li Syng Man próbowa  doprowadzi  do zerwania roko-

wa  poprzez otwarcie 18 czerwca 1953 r. obozów jenieckich dla 35 tys. Korea -

czyków z Pó nocy23. 

Rys. 12. „Ca a odpowiedzialno  spada na 

niego”. Opis karykatury brzmi: „Z prasy: Pod 

naciskiem opinii publicznej, która pot pi a za-

trzymanie przez Li Syng Mana przemoc  je -

ców wojennych, dowódca naczelny si  agresji 

w Korei Mark Clark o wiadczy : «Ca a odpo-

wiedzialno  spada na niego»” 

ród o: „Trybuna Ludu” 1953, nr 185, s. 2.  

Zapewne do tego wydarzenia odnosi a si  karykatura, prezentuj ca Li Syng 

Mana siedz cego w torbie kangura (rys. 12). Zwierz ciem tym by , jak wskazy-

wa  podpis, dowódca si  ONZ Mark W. Clark. 

Sposób przedstawienia prezydenta po udniowokorea skiego wskazywa , e 

by  on marionetk  w r kach Amerykanów. Niejednoznaczny by  opis karykatu-

ry. Do  nieszcz liwe jego sformu owanie sugerowa o, e genera  pod naci-

skiem opinii publicznej odpowiedzialno ci  za sytuacj  obarczy  Li Syng Mana. 

Wymowa rysunku wskazywa a jednak, e M.W. Clark zrzuci  na niego win , by 

oczy ci  z zarzutów siebie. 

                                                 
23  L. Malkin, „Mordercy…, s. 175. 
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Niezale nie od tego, prowokacja ze strony Korei Po udniowej zosta a przez 

komunistów zignorowana, a problem je ców rozstrzygni ty na drodze kompro-

misu. Postanowiono bowiem, e zostan  oni oddani pod opiek  neutralnej komi-

sji, przy czym ustanowiono procedur , wedle której przedstawiciele obu niegdy  

walcz cych stron mieli ich przekonywa  do powrotu oraz do pozostania w pa -

stwie, b d cym miejscem ich niewoli24. 

Rozejm zosta  podpisany 27 lipca 1953 r. Na jego mocy utworzono lini  

demarkacyjn  mi dzy Kore  Pó nocn  a Po udniow , biegn c  w okolicy 38. 

równole nika, a tak e zdemilitaryzowane strefy po jej obu stronach. Ponadto 

powo ano do ycia komisj , której zadaniem by o nadzorowanie rozejmu. 

Uczestnicy konfliktu zostali zobowi zani do zwo ania konferencji pokojowej. 

Obradowa a ona w 1954 r. w Genewie, gdzie obie strony prezentowa y nieprze-

jednane stanowisko. Uk ad pokojowy nie zosta  zawarty25. 

Wojna w Korei nale a a do jednego z ulubionych tematów karykaturzystów 

w latach 1950–1953. W ród ówczesnych karykatur przewa a y rysunki, które 

mo na okre li  mianem negatywnych.  

Obraz wojny w Korei opowiadanej przez karykaturzystów przez ca y okres 

ukazywania si  rysunków nie uleg  ewolucji. Wydawa a si  ona by  konfliktem 

dobra ze z em. To ostatnie uosabiane by o przez prezydenta USA i ameryka -

skich genera ów, pierwsze za  – przez si y oraz ludno  cywiln  z Korei Pó noc-

nej, które w karykaturach nie wyst powa y graficznie, a bardziej w domy le. 

Nieustanne wskazywanie przez rysowników na bestialski charakter prowadzenia 

dzia a  zbrojnych przez USA oraz ich d enia do eskalacji lub chocia  przed u-

enia konfliktu implikowa o w wiadomo ci odbiorców istnienie tego drugiego – 

lepszego i jednocze nie uciemi onego przez USA – wiata. 

W tym wzgl dzie karykatury stanowi y odbicie socrealistycznej konwencji. 

Do przyk adów jej stosowania zaliczy  mo na równie  pos ugiwanie si  przez 

artystów nowym, socrealistycznym w a nie, kodem znaków. Nale  do niego 

postacie pod egaczy wojennych (H. Truman, gen. D. MacArthur, gen. M. Ridg- 

way), bomba atomowa, symbol dolara. By y to znaki charakterystyczne karyka-

tury okresu realizmu socjalistycznego, niezale nie od jej tematyki. Wypracowa-

no jednak nowe symbole i sposoby przedstawie , cechuj ce tylko rysunki traktu-

j ce o wojnie w Korei – r ce splamione krwi  oraz bakterie d umy, tyfusu, cho-

lery, czy tr du.  

Karykatury, b d c narz dziem propagandy, prezentowa y oficjalne stanowi-

sko w adz w okre lonych kwestiach. Ich g ówny przekaz mia  na celu wyja nie-

nie odbiorcom, e Stany Zjednoczone oraz Korea Po udniowa by y agresorami. 

Przy pomocy karykatur ugruntowywano w oczach czytelników obraz USA jako 

pa stwa brutalnego, napadaj cego na bezbronnych Korea czyków z Pó nocy.  

                                                 
24  Ibidem, s.175; A. Patek, J. Rydel, J.J. W c, Najnowsza…, s. 189. 
25  J. Odziemkowski, Mi dzynarodowe…, s. 60–61. 
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W zwi zku z tym dominowa y w ród nich karykatury negatywne. Do rzadko ci 

nale a y rysunki zasadzone na osi warto  – antywarto . 

Nale y jednak zauwa y , e rysunki dotycz ce wojny w Korei nie by y wy-

izolowane spo ród innych karykatur podejmuj cych tematyk  aktywno ci USA 

na arenie mi dzynarodowej – ró ne w tki przeplata y si  i ukazywa y naprze-

miennie. Z tego wzgl du prezentowane w pracy rysunki stanowi y uzupe nienie 

wizerunku Stanów Zjednoczonych jako pa stwa prowadz cego agresywn  polityk . 

Ilustracje nie by y te  odseparowane od tekstów prasowych traktuj cych 

o konflikcie korea skim. Stanowi y nie tylko ich uzupe nienie, ale i wzmocnie-

nie. Si a karykatury tkwi a w tym, e przekaz wizualny bardziej przykuwa  uwa-

g  odbiorców i mocniej oddzia ywa  na ich emocje. 

Streszczenie 

Karykatura socrealistyczna o wojnie w Korei – na przyk adzie wybranych 

rysunków satyrycznych opublikowanych na amach „Trybuny Ludu” 

w latach 1950–1953 

Autorka przedstawia wizj  konfliktu korea skiego (1950–1953) stworzon  przez zimnowo-

jenne karykatury polityczne opublikowane w Polsce. Analizuje ich tre  i stara si  wyja ni  zna-

czenie. Zwraca uwag  na konwencj  przedstawie  charakterystyczn  dla realizmu socjalistyczne-

go oraz wydarzenia polityczne zwi zane z satyrycznymi ilustracjami. 

Summary 

Caricature of socialist realism about the war in Korea – for example some 

satirical drawings published in “Trybuna Ludu” in the years 1950–1953 

The author presents vision of Korean War (1950–1953) created by Cold War political carica-

tures, which was published in Poland. She analyses content of the satirical illustrations and tries to 

explain their sense. She pays attention to the drawing manner, which was characteristic for social-

ist realism and political events, which was related to the caricatures. 


