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 Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

Szanowni Pa stwo,

karykatura to chyba najkrótszy z mo liwych wizualny komentarz rzeczywisto-
ci, obecny zarówno w dyskursie spo ecznym, jak i politycznym. Mimo i  zwy-

kle konkretna, cz sto ostra w wyrazie, a czasem niezwykle aluzyjna w przeka-
zie, karykatura pozostaje nadal gatunkiem umykaj cym próbom jednoznaczne-
go jej zde  niowania. Gatunkiem odbieranym ró norodnie, kojarzonym cz sto 
jednocze nie z dzia aniami z zakresu kultury wysokiej, jak i tej o charakterze 
popularnym i rozrywkowym. To karykaturalne, kojarzone z krzywym odbiciem 
w lustrze (takim jak to, na które natra  aj  wchodz cy do Muzeum Karykatury 
im. Eryka Lipi skiego przy ulicy Koziej 11 w Warszawie), cz sto celowe wy-
naturzenie przedstawianej postaci lub wydarzenia – pozwala wnikn  g biej 
w sens sytuacji, która takiemu zabiegowi zosta a poddana. Jako gatunek sztuki 
zwykle skoncentrowany na wydarzeniach otaczaj cej nas rzeczywisto ci, koja-
rzona by a dotychczas zwykle z pras  i wydawa o si , e swój rozkwit ma ju  
dawno za sob . Jednak „wej cie” kolejnego pokolenia jej twórców w wiat no-
wych technologii i mediów (szczególnie spo eczno ciowych) wydaje si  prze-
czy  tej przedwcze nie postawionej diagnozie. Mamy obecnie do czynienia 
z pojawianiem si  nowych form funkcjonowania karykatury, wy aniaj cych si  
z pogranicza sztuki i rozpowszechnienia nowych sposobów komunikacji po-
przez media (m.in. jako blogi rysunkowe i memy). St d te  karykatura powinna 
by  postrzegana szerzej ni  tylko jako jeden z elementów i przejawów kultury, 
ale tak e – obok ilustracji, plakatu, fotogra  i – mo e stanowi  cz  zacho-
dz cych w niej przemian. Jednym z o rodków bada  nad tymi zjawiskami 
i miejscem promocji karykatury jako niezwykle interesuj cego gatunku sztuki 
jest Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego w Warszawie.
Wraz z zespo em redakcyjnym Kwartalnika Akademickiego „AD REM”, któ-
remu sk adam serdeczne podzi kowania za zaproszenie do wspó pracy, od-
dajemy w Pa stwa r ce wydanie w ca o ci po wi cone dzia alno ci naszego 
Muzeum. W numerze znajd  Pa stwo opracowania zainspirowane jego histori  
i bogat  kolekcj . ycz  mi ej lektury.

El bieta Laskowska
Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego

w Warszawie
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 Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

Muzeum Karykatury nigdy nie by o wy cznie 
miejscem gromadzenia zbiorów. Od pocz tku stanowi 
ród o cennych i unikatowych na skal  wiatow  dóbr 

kultury. Przyje d aj  tu nie tylko rozkochani w karyka-
turze Polacy, lecz tak e ciekawi naszego humoru go cie 
z zagranicy. I tak nieprzerwanie od prawie 40 lat.

Cho  niepozorne i nieco ukryte w ma ej uliczce 
przy warszawskiej starówce, przyci ga. Drzwi w kszta -
cie dziurki od klucza intryguj  ju  przed samym wej-
ciem, a ich czerwony kolor wabi ciekawskie spojrze-

nia. Oryginalny klimat tworz  znajduj ce si  wewn trz 
na cianach satyryczne i humorystyczne rysunki wy-
bitnych mistrzów karykatury, a w ka dym zakamarku 
czu  ducha cz owieka, który to miejsce stworzy . Oto 
dwaj bohaterowie tego artyku u – Eryk Lipi ski1 i jego 
muzeum.

Cz owiek

Eryk by  postaci  nietuzinkow , ciekaw  wiata. 
Swoimi talentami wyrasta  ponad przeci tno . I pew-
nie gdyby zestawi  ze sob  kilka ró nych biogra  i, 
nie powsta by równie ciekawy yciorys. Dowcipny, 
z pogodnym podej ciem do ycia, lecz nie lekkoduch. 
Cz owiek z zasadami, który umia  stawia  granice 
tam, gdzie inni nie mieli odwagi. Przyjaciele mówili 
o nim ró nie: „Swawolny Pan”, „Facet nie do zdarcia”, 

„Barwny, pracowity”, a wreszcie „Pan Profesor”2. Pe-
en werwy i ch ci do ycia. Czu  si  m odo mimo up y-

wu lat. Pewnie to mia  na my li Szymon Kobyli ski3, 
opowiadaj c poni sz  anegdot : Trzy dni przed Nowym 
Rokiem zwrócono si  do mnie z propozycj  zrobienia szopki. 
Nie podj em si , bo tylko te trzy dni, bo ju  za stary jestem, 
eby tak z marszu. Ale wyl dowa  na Ok ciu […] Eryk 

i zaraz po tym wyl dowaniu, jeszcze tam na lotnisku, zgodzi  
si  zrobi  t  szopk : prosz  bardzo. Ja by em na to za stary, a je-
stem m odszy od niego równo 19 lat4. Energia go rozpiera a. 

Eryk Lipiński w swojej pracowni

Dorota Parzyszek
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, specjalista ds. promocji i public relations

Człowiek (i) instytucja

1  Eryk Lipi ski (1908–1991) – gra  k, rysownik, karykaturzysta, dziennikarz, pisarz i scenograf. Studiowa  gra  k , malarstwo i sceno-
gra   na warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych. Zadebiutowa  w 1928 roku w tygodniku „Pobudka”. Wspó pracowa  równie  z takimi 
czasopismami, jak „Czarno na bia ym”, „Express Wieczorny”, „Gazeta Warszawska”, „Karuzela”, „Mucha”, „Panorama”, „Przegl d 
Kulturalny”, „Przekrój”. W 1935 roku wraz ze Zbigniewem Mitznerem za o y  tygodnik satyryczny „Szpilki”, którego by  redaktorem 
naczelnym w latach 1935–1937, a tak e 1946–1953. Za o yciel i pierwszy dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. Inicjator i pierw-
szy prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Por. Leksykon polskich artystów karykatury od 1945 do 2013, red. G. Godziejew-
ska, Warszawa, 2013, s. 110-113.
2  Por. Erykiana – rzecz o Lipi skim, red. K. Machowska, Warszawa 1983.
3  Szymon Kobyli ski (1927–2002) – rysownik, gra  k, karykaturzysta.
4  Erykiana…, op. cit., s. 34.
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By  cz owiekiem wielu zainteresowa . Pe ni  w yciu 
przeró ne funkcje: karykaturzysty, satyryka, pisarza, 
redaktora… ale to w a nie twórczo  rysunkow  trak-
towa  jako swoje powo anie5. A mi o  do karykatury 
odziedziczy  po ojcu Teodorze Rawicz-Lipi skim – ry-
sowniku i malarzu.

Ju  jako kilkuletni ch opiec obserwowa  ojca pod-
czas pracy. Dost pne w domu szkicowniki, farby 
i p dzle fascynowa y go tym bardziej, e w dzieci -
stwie nigdy nie mia  w asnych. Bra  wi c ojcowskie na-
rz dzia i zainspirowany rodzicielsk  twórczo ci  przy-
gotowywa  swoje dzie a6.

W pó niejszych latach przej  równie  drug  
ogromn  pasj  taty – kolekcjonowanie karykatur, a tak-
e humorystycznych i satyrycznych czasopism. Z nie-

mal detektywistyczn  precyzj  spisywa  tytu y, daty wy-

dania, numery zgromadzonych 
publikacji. Przygotowywa  te  
szczegó owe dane biogra  czne 
rysowników7. Tworzy  w ten 
sposób jedyn  w swoim rodzaju 
kartotek . 

Gromadzi  rysunki, a pomy-
s y na ich zdobywanie mia  nie-
przeci tne. Od lat 50. XX wieku 
zbiera  je dla córki: Zwraca  si  
do znanych artystów, g ównie kary-
katurzystów, aby wykonali rysunek 
zadedykowany Zuzannie8. Wysy a  
te  listy do zagranicznych auto-
rów, ka dy w ojczystym j zyku 

odbiorcy. Wszystko to wymaga o sporego zaanga o-
wania i nak adu pracy, ale by o warto, bo zdoby  w ten 
sposób a  kilkadziesi t prac rysowników z odleg ych 
zak tków kuli ziemskiej9.

Z czasem, gdy kolekcja nabiera a coraz wi kszych 
rozmiarów, w g owie Eryka zrodzi a si  idea stworze-
nia miejsca, w którym móg by przechowywa  swoje 
zbiory. Stworzenia w asnego muzeum. Na pocz tku 
my la  o tym do  nie mia o, jednak ogromna deter-
minacja i ch  znalezienia sposobu na realizacj  planu 
otworzy y drog  do dzia ania10.

Instytucja

Pierwszym krokiem by o napisanie listu do Stanis a-
wa Lorentza, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, w którym zawiadamia  o powsta-

Eryk Lipiński jako dyrektor Muzeum Karykatury

 5   K.T. Toepliz, Eryk – pasja, wszechstronno  i profesjonalizm, [w:] Eryk Lipi ski (1908–2008). Satyra i humor. Wystawa w stulecie urodzin artysty,  
 kat. wyst., Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego, red. W. Chmurzy ski, E. Laskowska, Warszawa 2008, s. 9.
 6   E. Lipi ski, Pami tniki, Warszawa 1990, s. 161.
 7   Idem, Muzeum Karykatury 1978-1988, [w:] Almanach satyry polskiej, red. J. Nicewicz-Kosi ska, Warszawa 1988, s. 2.
 8   Eryk i Zuzanna*. Plakaty / Rysunki ze wiata zebra  dla córki tata, kat. wyst., Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego, red. G. Go-
 dziejewska, Warszawa 2011, s. 5.
 9   E. Lipi ski, Muzeum Karykatury..., op. cit., s. 3.
10  Ibidem, s. 2.
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niu nowego muzeum oraz proponowa  zawi zanie, 
jak to okre li , „paktu przyja ni i nieagresji”11 mi dzy 
instytucjami. Panowie wymienili korespondencj , by y 
rozmowy i spotkania, ostatecznie jednak wspó praca 
nie dosz a do skutku. Po jakim  czasie pad  pomys , 
by Muzeum Karykatury powsta o jako oddzia  Mu-
zeum Historycznego, jednak i ten wariant si  nie po-
wiód 12. Po kilku latach zmieni y si  w adze Warszawy 
i to okaza o si  punktem prze omowym. Nowy wice-
prezydent miasta zacz  ywo interesowa  si  tematem. 
Zaaran owa  spotkanie m.in. z dyrektorami sto ecz-

nych muzeów, w tym z dyrektorem Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza Januszem Odrow -Pieni -
kiem, który niemal natychmiast ustanowi  Muzeum 
Karykatury oddzia em swojej instytucji, a Eryka mia-
nowa  jego kustoszem. I tak 15 wrze nia 1978 roku 
placówka o  cjalnie rozpocz a swoj  dzia alno , a ju  
17 stycznia 1980 roku zaprezentowa a pierwsz  wysta-
w  „Od Warsa i Sawy do Trasy azienkowskiej” – po-
konkursow  ekspozycj  karykatur o Warszawie13.

Pocz tki nie by y atwe. Wi za y si  m.in. z ko-
nieczno ci  znalezienia odpowiedniego lokum, które 
pozwoli oby muzeum rozwin  skrzyd a. Najpierw 
jego siedzib  by  pi ciometrowy, ciasny pokoik przy 
ul. Brackiej 25, gdzie ksi ki i rysunki ze wzgl du 
na brak miejsca musia y le e  na pod odze; pó niej 
dwa pomieszczenia – 20 i 40 m2, które równie  oka-
za y si  niewystarczaj ce i si  rzeczy mia y charakter 
wy cznie tymczasowy.

Po wielu wysi kach w 1983 roku Muzeum Karyka-
tury zosta  przekazany osiemnastowieczny, zabytkowy 
budynek przy ul. Koziej 11 w Warszawie, dawna oran-
eria Pa acu Prymasowskiego, a dwa lata pó niej Lipi -

ski otrzyma  klucze do lokalu Kozia 3/5, gdzie powsta  
magazyn zbiorów14.

Przeprowadzka na Kozi  by a du ym krokiem 
w rozwoju instytucji, która od tego momentu z po-
wodzeniem prowadzi a dzia alno  wystawiennicz . 
Dobrze funkcjonowa o te  nowo otwarte archiwum. 
Eryk organizowa  niezwyk e wystawy historyczne, 
rocznicowe, a tak e komentuj ce aktualne wydarzenia, 
nawi zywa  kontakty mi dzynarodowe, dzi ki którym 
zyskiwa  rozpoznawalno  na wiecie i coraz wi ksze 
uznanie w Polsce15. Podejmowa  wspó prac  równie  

Autokarykatura Eryka Lipińskiego, przed 1991

11  Tre  listu w: idem, Muzeum Karykatury…, op. cit., s. 2.
12  Historia powstania Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego zosta a zawarta w: P. Ku ak, Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka  
Lipi skiego w Warszawie, „Muzealnictwo” 57, 2016, s. 122-131.
13  E. Lipi ski, Muzeum Karykatury…, op. cit., s. 2-4.
14  Ibidem, s. 4-8.
15  Ibidem, s. 8-11.
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z innymi muzeami i placówkami o podobnym charak-
terze, a tak e z organizatorami konkursów na rysunek 
satyryczny i humorystyczny (w Polsce m.in. z legnic-
kim Satyrykonem16, z którym instytucja ci le wspó -
pracuje do dzisiaj)17. Po latach, w 2002 roku muzeum 
otrzyma o imi  swego twórcy, który jednocze nie zo-
sta  jego patronem. 

Obecnie muzeum nadal promuje sztuk  rysunku 
satyrycznego, kontynuuj c dzie o za o yciela. Orga-
nizuje krajowe i zagraniczne wystawy, stale powi ksza 

kolekcj  karykatury polskiej i wiatowej, która ju  teraz 
liczy ponad 25 tysi cy obiektów; wydaje tak e ró ne-
go rodzaju publikacje. W muzealnym kiosku na pól-
kach stale pojawiaj  si  nowe albumy, foldery i katalo-
gi wystaw. Anga uje równie  zwiedzaj cych poprzez 
warsztaty i inne zaj cia edukacyjne, ci gle poszukuj c 
ciekawych i atrakcyjnych sposobów na przekazywanie 
wiedzy o sztuce. 

Czu  tu ducha Eryka Lipi skiego. Wpatruj c si  
w widniej ce na cianach rysunki, mo na przenie  si  
w rzeczywisto , w której y  i tworzy , a tak e poczu  
dreszczyk tamtych czasów. By  mo e dlatego Muzeum 
Karykatury nieustannie budzi ciekawo  publiczno ci, 
jest ch tnie odwiedzane przez turystów, ludzi polityki 
i kultury, a ka dego roku do zaprezentowania tu swo-
ich prac ustawia si  d uga kolejka artystów.

Ostatecznie historia instytucji przeistacza si  wi c 
w histori  cz owieka, który w najwy szym stopniu si  
z ni  uto sami . W malowniczym budynku przy Koziej 
zostawi  po sobie wiele ladów i ywych wspomnie  
– na kartach spisanych pami tników, w listach oraz 
w ród tysi cy rysunków. Kto chcia by lepiej pozna  
i zrozumie  jego fenomen, powinien odwiedzi  Mu-
zeum Karykatury. Jak powiedzia  Szymon Kobyli ski, 
sam [Eryk] umia  sta  si  instytucj , a jego prywatne jubileusze 
bywa y jubileuszami instytucji18. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, by tym razem sta o si  odwrotnie i by 40-lecie 
dzia alno ci Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skie-
go, które b dziemy obchodzi  w 2018 roku uzna  rów-
nie  za rocznic  sukcesu samego patrona.

E. Lipiński, bez tytułu, lata 80. XX wieku

16  Satyrykon to konkurs otwarty dla rysowników, gra  ków, malarzy, rze biarzy, plakacistów i fotogra  ków, organizowany przez Le-
gnickie Centrum Kultury wspólnie z Fundacj  Kulturalno-Spo eczn  Satyrykon. Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej 
Tomia oj  i wroc awianin Robert Szecówka. Pocz tkowo Satyrykon mia  charakter lokalny – by  wówczas wystaw  rysunków rodo-
wiska wroc awskiego, ale ju  w 1978 roku przekszta ci  si  w ogólnopolsk , konkursow  wystaw  rysunku satyrycznego. W 1985 roku 
Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego sta a si  o  cjalnie konkursem mi dzynarodowym. Co roku na Satyrykon wp ywaj  
tysi ce prac kilkuset autorów z kilkudziesi ciu krajów wiata. Por.: http://satyrykon.pl/historia/, [dost p: 22.01.2017].
17  W. Chmurzy ski, Symbol i legenda, [w:] Eryk Lipi ski (1908–2008). Satyra i humor…, op. cit., s. 5.
18  Erykiana…, op. cit., s. 35.
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1  Karykatura, [w:] S ownik terminologiczny sztuk pi knych, Warszawa 1997, s. 179.
2  Okre lenie u yte w: M.W. Chmurzy ski, Na hu tawce, [w:] Panorama karykatury polskiej 1945-1998. Katalog wystawy zorganizowanej na dwudzie-
stolecie Muzeum Karykatury w Warszawie, red. M. W. Chmurzy ski, G. Godziejewska, A.I. Kordela, Warszawa 1998, s. 16.
3  M.in. francuskich – „La Caricature” (1830), „Le Charivari” (1832), angielskich – „Punch” (1841) oraz niemieckich – „Fliegende 
Blätter” (1844) i „Kladderadatsch” (1848).
4  W. W adyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. ojek, J. My li ski, W. W adyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 92.

Elżbieta Laskowska
Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Warszawskie czasopisma satyryczno-humorystyczne 
w dwudziestoleciu międzywojennym

Kilka s ów o karykaturze

W ogromnym skrócie, wedle klasycznej de  ni-
cji karykatura to cz sto o mieszaj ce wyolbrzymienie 
i uwypuklenie charakterystycznych cech postaci, przed-
miotów, grup spo ecznych lub wydarze 1. W sztukach 
plastycznych wyra a si  g ównie w rysunku i gra  ce, 
ale jej „atrybuty” – pastisz, ironia i satyra – s  wyko-
rzystywane równie  przez malarstwo, rze b , fotogra-
 , a nawet scenogra   i mod . To niew tpliwie jeden 

z najbardziej interesuj cych sposobów spojrzenia na ota-
czaj cy nas wiat i chyba najkrótszy z mo liwych wi-
zualny komentarz rzeczywisto ci, rodzaj „sztuki szyb-
kiego reagowania”2. Karykatura jest obecna zarówno 
w dyskursie spo ecznym, jak i politycznym, zwykle za-
anga owana jednocze nie po obu jego stronach.

W Polsce za inicjatorów nowoczesnej karykatury 
uznaje si  Jana Piotra Norblina i jego uczniów dzia a-
j cych w ko cu XVIII wieku, a tak e Aleksandra Or-
owskiego i Daniela Chodowieckiego, cho  oczywi cie 
aden z nich nie zajmowa  si  wy cznie karykatur . 

Tak  „specjalizacj ” przyniós  dopiero wiek XIX, a szcze-
gólnie jego druga po owa. Wówczas pojawi o si  wielu 
artystów publikuj cych swe prace w prasie satyrycznej 
lub w drukach ulotnych. Wymie my tu nazwiska Fran-
ciszka Kostrzewskiego, Arkadiusza Mucharskiego 
i W adys awa Sendeckiego. W ci gu XIX wieku po-

wsta y pisma, takie jak „Zwierciad o Asmodeusza” 
(1856) i „Mucha” (1868) oraz wiele innych czerpi cych 
wzory edytorskie z wydawnictw europejskich3. Prze-
om XIX i XX wieku przyniós  rozkwit tej dzia alno ci, 

a w ród najwybitniejszych jej przedstawicieli wymie-
niani s  Kazimierz Sichulski, Fryderyk Pautsch, Karol 
Frycz, Stanis aw Kuczborski, czy wreszcie Stanis aw 
Wyspia ski i Witold Wojtkiewicz. W rodowisku war-
szawskim wyró niali si  Stanis aw Lentz, Konstanty 
Gorski i Józef  Rapacki. Karykatura jako gatunek za-
cz a wyra nie si  wyodr bnia  i profesjonalizowa . 
Ta tendencja utrzymywa a si  a  do pocz tku lat 20. 
XX wieku, kiedy polska karykatura i rysunek satyrycz-
ny musia y zmierzy  si  z nowym wyzwaniem, jakim 
by o odzyskanie przez Polsk  niepodleg o ci w 1918 
roku i konieczno  przewarto ciowania wielu poj , 
przede wszystkim natury polityczno-spo ecznej.

Prasa satyryczno-humorystyczna w Polsce w dwu-

dziestoleciu mi dzywojennym

Historyk i badacz prasy Wies aw W adyka celnie 
zauwa y , e byt i rozwój polskiej prasy zawsze by y 
nierozerwalnie zwi zane z histori  Polski. O wyda-
wanych w dwudziestoleciu mi dzywojennym tytu-
ach prasowych pisa : By y zwierciad em jej k opotów 

ekonomicznych i spo ecznych, perturbacji politycznych4. 
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Wszystkie te czynniki: polityczne, spo eczno-kultu-
rowe, gospodarcze i te bardziej szczegó owe: prawne 
(cenzura i prawo prasowe) oraz technologiczne (sy-
tuacja przemys u papierniczego, baza poligra  czna, 
rozwój czno ci i komunikacji) nie pozostawa y bez 
znaczenia dla powstawania i rozpowszechniania prasy 
w Polsce. Oddzia ywa y one tak e na ró norodno  
podejmowanych w niej tematów i form ich prezentacji. 
W przypadku czasopi miennictwa satyryczno-humo-
rystycznego znalaz o to swój wyraz w swoistej wielo-
w tkowo ci, decyduj cej o umieszczaniu tych wydaw-
nictw przez historyków prasy mi dzy dwoma typami 
dziennikarstwa: spo eczno-politycznym i literacko-ar-
tystycznym. Obie z wymienionych form (a w a ciwie 
formu ) oddzia ywania satyry i humoru przez pras  
tamtego okresu wychodzi y naprzeciw oczekiwaniom 
i zainteresowaniom spo ecze stwa. Praktycznie ka de 
ze rodowisk politycznych, spo ecznych, a nawet naro-
dowo ciowych podejmowa o mniej lub bardziej udane 
próby wydawania tego typu tytu ów prasowych5.

W latach 1918-1939 ukaza o si  w Polsce ponad 
200 pism satyrycznych, z czego d u ej na rynku utrzy-
ma o si  tylko oko o 30. Warszawa, Kraków i Lwów 
by y pod tym wzgl dem najsilniejszymi o rodkami, 
skupiaj cymi wokó  tamtejszych redakcji najbar-
dziej znanych artystów karykaturzystów6. We Lwowie 
w latach 1918-1926 wychodzi  „Szczutek”. W Krako-
wie mie ci a si  redakcja tygodnika „Wróble na Da-
chu” (1930-1939). Nadal, z niewielkimi przerwami 
od 1868 r., ukazywa a si  warszawska „Mucha”. W la-
tach 1922-1925, równie  w Warszawie, wychodzi  ty-
godnik satyryczno-humorystyczny „Szopka”. Do czo-
ówki nale a  ukazuj cy si  mi dzy 1926 a 1934 rokiem 

„Cyrulik Warszawski”, a jedn  z najbardziej udanych 

prób wydawania pisma satyrycznego w tamtym czasie 
okaza  si  za o ony w 1935 r. tygodnik „Szpilki”.

Nie mo na unika  spojrzenia na karykatu-
r  omawianego okresu tak e w szerszym kon-
tek cie, a w a ciwie kontekstach. Pierwszy z nich 
to wspomniany ju  rozwój podstawowego medium 
jej rozpowszechniania – prasy. Drugi – poruszana 
problematyka. Wreszcie trzeci – przemiany artystycz-
ne, jakie prasa satyryczno-humorystyczna i karykatura 
wówczas przechodzi y, a które spowodowa y, e mo e-
my postrzega  je du o szerzej – jako przejawy rozwoju 
kultury o charakterze masowym. To ju  w latach 20 
i 30. XX wieku rysunek satyryczny znalaz  dla siebie 
nowe formy istnienia i spo ecznego obiegu. mia o 
wyszed  poza ramy prasy, znajduj c swoje miejsce 
równie  w roli ilustracji ksi kowej oraz inspiracji 
dla scenogra  i kabaretowej i teatralnej, a tak e gra  ki 
reklamowej.

Patrz c z perspektywy bada  i opracowa  historycz-
nych po wi conych dwudziestoleciu mi dzywojenne-
mu, mamy dzi  mo liwo  zbadania spojrzenia ówcze-
snych rysowników-satyryków na znane im problemy 
polityczne, gospodarcze, spo eczne, obyczajowe i kul-
turalne. S  w ród nich te zasadnicze, jak odrodzenie oj-
czyzny w 1918 r., walki o jej granice, wybory parlamen-
tarne, upadki i powstawanie kolejnych rz dów, kon  ik-
ty mi dzy stronnictwami, ugrupowaniami i partiami. 
W satyrycznych rysunkowych komentarzach dotycz -
cych polskiej polityki zagranicznej i obecno ci Polski 
na arenie mi dzynarodowej swój odd wi k w prasie lat 
1918-1939 znalaz y równie  problemy zwi zane z mniej-
szo ciami narodowymi, z poczuciem ci g ego zagro e-
nia ze strony s siadów, Niemiec i Zwi zku Radzieckie-
go, a tak e z sukcesami i pora kami polskiej dyplomacji. 

5  Por.: B. Pi tkowski, Polska prasa satyryczno-humorystyczna w II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1980, praca doktorska [niepubliko-
wana], Biblioteka Wydzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 23/1980, s. 165-167 i 210-225.
6  Por.: H. Górska, E. Lipi ski, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1972, s. 194-233.
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Warszawskie czasopisma satyryczno-humory-

styczne w latach 1918-1939

„Stolic  polskiej karykatury” by a w dwudziestole-
ciu mi dzywojennym Warszawa7. Ukazywa y si  tu bo-
wiem najbardziej opiniotwórcze, najd u ej wychodz ce 
i mog ce si  poszczyci  najwi kszymi nak adami cza-
sopisma satyryczno-humorystyczne. Niektóre z tych 
wydawnictw stanowi y najwy sze osi gni cia s ownej 
oraz gra  cznej satyry i humorystyki, jak na przyk ad 
tygodniki „Cyrulik Warszawski” i „Szpilki”8. Inne, 
z uwagi na wysokie nak ady i szeroki zasi g oddzia-
ywania, odegra y znacz c  rol  w kszta towaniu 

polskiej kultury popularnej.

W interesuj cym nas okresie nadal ukazywa a si  
warszawska „Mucha” – pismo, które w 1918 r. obcho-
dzi o 50. rocznic  swego istnienia. Tygodnik, mimo 
swego niezmiennego od lat charakteru oraz bli szych 
rodowiskom prawicowym i narodowo-demokratycz-

nym sympatii politycznych, cieszy  si  niezmienn  
popularno ci  w ród czytelników. W dwudziestoleciu 
straci  co prawda na swej politycznej drapie no ci, któ-
ra przynios a mu uznanie szczególnie w okresie 
po 1905 r., ale g oszone przez redakcj  has a jedno ci 
narodowej, ostra satyra kierowana zarówno przeciw 
rodowiskom lewicowym, jak i tym skrajnie prawico-

wym, a ponadto zajmowanie si  codziennymi proble-
mami dr cz cymi „zwyczajnego” obywatela, zapew-
nia y tygodnikowi stale utrzymuj ce si  du e nak ady 
egzemplarzy. Popularno ci pisma nie zaszkodzi o 
nawet zbli enie jego linii politycznej po maju 1926 r. 
do rz dz cej sanacji. „Mucha” by a wydawana i redago-
wana w sposób bardzo tradycyjny, bez wprowadzania 
gra  cznych i technicznych nowo ci. T  sytuacj  mo e 
t umaczy  chocia by niezmienny od wielu lat sk ad 
kierownictwa redakcji z W adys awem Buchnerem 
i Antonim Or owskim „Krogulcem” na czele, którzy 
ho dowali sprawdzonej formule pisma.

Redakcja „Muchy” z siedzib  przy ul. Górskiego 6 
w Warszawie wspó pracowa a z du  liczb  artystów. 
Filarem pisma by  ówczesny kierownik artystyczny 
„Kuriera wi tecznego” Bogdan Nowakowski. Swo-
je prace na amach tygodnika nadal zamieszczali jego 
dawni wspó pracownicy, m.in.: Stanis aw Burski, 
Józef  Doskowski, Ludwik Nawojewski, Henryk Nowo-
dworski, Edward Porz dkowski oraz arty ci m odszego 
pokolenia: Bronis aw Fedyszyn, Zygmunt Kosmowski,
bracia Henryk i Wac aw Lipi scy, W adys aw Leski, 

7  Opini  przytaczam za: O. Bergmann, „Prawdziwa cnota krytyk si  nie boi…”. Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2012, s. 29.
8  Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku: Literatura polska w okresie mi dzywojennym, t. I, red. J. K dziela, J. Kwiatkowski, I. Wycza ska, 
K. Wyka, Kraków 1979, s. 451.

„Mucha” 1926, nr 29
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Tadeusz Kleczy ski, Antoni Romanowicz i Jerzy 
Szwajcer „Jotes”. W dwudziestoleciu debiutowali 
w nim: Henryk Chmielewski „Yes”, Zenon Wasi-
lewski i Mieczys aw Piotrowski.

Redakcja „Muchy” doczeka a si  konkurenta na ryn-
ku warszawskim. By  nim tygodnik satyryczny „ ó ta 
Mucha”, który ukazywa  si  w latach 1929-1934 
z podtytu em „Tse-Tse”. W odró nieniu od „Muchy”, 
która ukazywa a si  na lekko ró owym, ta drukowana 
by a, zgodnie z tytu em pisma, na ó tym papierze. 
Na jej amach odnale  mo na karykatury autorstwa 
Kazimierza Grusa i Mai Berezowskiej, a tak e, co mo e 
zaskakiwa , wcze niej wymienionych wspó pracowni-
ków konkurencyjnej redakcji.

Obok „Muchy”, w pierwszej po owie lat dwudzie-
stych wychodzi  w Warszawie jeszcze tygodnik saty-
ryczno-humorystyczny „Szopka” (1922-1925). Jego 

wydawc  by  zwi zany ze rodowiskami Narodowej 
Demokracji koncern „Warszawska Spó ka Wydawni-
cza Antoni Sadzewicz, Mieczys aw Niklewicz i Spó -
ka”, edytor „Gazety Warszawskiej”. Kolejno funk-
cje redaktorów pe nili: komediopisarz W odzimierz 
Perzy ski oraz powie ciopisarz i dziennikarz Jerzy 
Bandrowski. Mimo do  jasno okre lonych deklaracji 
politycznych, poziom artystyczny pisma prezentowa  
si  dobrze. Redakcja zaprosi a do wspó pracy kilku 
uznanych ju  wówczas karykaturzystów, a w ród nich 
byli m.in. W odzimierz Bartoszewicz, Zygmunt Skwir-
czy ski, Kamil Mackiewicz, M. Berezowska, K. Grus, 
T. Kleczy ski i H. Nowodworski.

5 czerwca 1926 r. ukaza  si  natomiast w Warsza-
wie pierwszy numer „Cyrulika Warszawskiego” (1926-
1939) z podtytu em „Goli w ka d  niedziel ”. Tygo-
dnik zaliczany jest przez badaczy literatury polskiej 

„Cyrulik Warszawski”, 1926, nr 2 „Cyrulik Warszawski”, 1932, nr 40
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oraz historyków sztuki do grupy najciekawszych ini-
cjatyw wydawniczych w tym okresie w ogóle. Powo a-
no go do ycia tu  po przewrocie majowym, przy jaw-
nym politycznym wsparciu rodowiska sanacyjnego, 
a szczególnie pu kownika Adama Koca9. Za swoje 
motto tygodnik przyj  cytat z Cyrulika sewilskiego au-
torstwa francuskiego komediopisarza P. Beaumarcha-
is’go: miejmy si ! Któ  wie, czy wiat potrwa jeszcze trzy 
tygodnie?! Inicjatorem i wydawc  pisma by  warszawski 
ksi garz Ludwik Fiszer. Funkcj  redaktora naczelnego 
pe ni  do marca 1929 r. poeta Leszek Sera  nowicz (Jan 
Lecho ). Potem, do ko ca pa dziernika 1930 r., w roli 
redaktorów i wydawców jednocze nie wymieniani s  
na zmian  M. ubkowski i J. Zimosz. Od nr. 44 z 1930 r. 
redakcj  obj  m ody satyryk i poeta Jerzy Paczkowski, 
który pe ni  t  funkcj  a  do ukazania si  ostatniego 
numeru „Cyrulika Warszawskiego”. Personalnie redak-
cja powi zana by a z „Wiadomo ciami Literackimi” 
Mieczys awa Grydzewskiego, od wrze nia 1930 r. stano-
wi c cz ci  koncernu tzw. „prasy czerwonej” („Domu 
Prasy”).

Zarówno w cz ci tekstowej, jak i gra  cznej tygo-
dnik reprezentowa  bardzo dobry poziom. Tradycjami 
nawi zywa  do warszawskiego „Sowizdrza a” i lwow-
skiego „Szczutka”, równie  poprzez nazwiska wspó -
pracuj cych z redakcj  twórców. W ród zwi zanych 
z ni  literatów, pisarzy i poetów byli m.in.: Konstanty 
Ildefons Ga czy ski, Marian Hemar, Stanis aw Jerzy 
Lec, Janusz Minkiewicz, Antoni S onimski, Julian Tuwim 
i Tadeusz Wittlin, wiatope k Karpi ski oraz Artur Opp-
mann „Or-Ot” i Andrzej Nowicki10. W ród rysowników 

i karykaturzystów natomiast znale li si : M. Berezow-
ska, M. Piotrowski, K. Grus, Zdzis aw Czerma ski, 
W adys aw Daszewski oraz Jerzy Zaruba. Ten ostatni 
przez wiele lat pe ni  rol  kierownika artystyczno-gra-
 cznego. Na amach „Cyrulika Warszawskiego” odkry-

to te  talent Feliksa Topolskiego. Ta grupa nada a pi-
smu rozpoznawaln  form  literack  i gra  czn . Wkrót-
ce do czyli do niej równie  Irena Kuczborska, Stefan 
Osiecki, Bohdan Bocianowski, Bronis aw Po wik, Le-
onard J drzejczak i Zenon Wasilewski.

Tytu  skierowany by  przede wszystkim do rodowi-
ska inteligencji. Prezentowane tu humor i satyra wyma-
ga y od czytelnika pewnego przygotowania literackie-
go, znajomo ci historii oraz orientacji w kulisach ycia 
politycznego. „Cyrulik” zajmowa  si  g ównie szeroko 
rozumian  tematyk  kulturaln  i polityczn . Literaci 
i rysownicy kpili na jego stronach z opozycji i, cho  ju  
zdecydowanie agodniej, krytykowali sfery rz dowe. 
Mimo to podejmowane by y próby zachowania pewnej 
równowagi, co w swoich wspomnieniach opisywa  
Z. Czerma ski: „Cyrulik” kpi c niemi osiernie z opozycji 
artowa  równocze nie, i to nieraz ostro, z rz du (redaktor Le-

cho  dobrze rozumia , e gn bi c bezbronnego wroga powinien 
te  zwyci skiej stronie da  co jaki  czas prztyczka w nos i to 
dotkliwego)11. Zespó  pisma nie móg  jednak pozosta-
wa  bierny wobec zawiedzionych nadziei spo ecze -
stwa na to, e rz dz cy obóz sanacji wyprowadzi kraj 
z jego problemów, zapewni pe ni  swobód obywatel-
skich, a na arenie mi dzynarodowej wzmocni pozycj  
pa stwa. Czytelnicy oczekiwali bardziej stanowczej 
reakcji ze strony redakcji. Próby zaj cia przez ni

9  Por. m.in.: A. S onimski, Wspomnienia warszawskie, Warszawa 1957, s. 74-79; J. Stradecki, „Cyrulik Warszawski”, [w:] Obraz Literatury 
Polskiej, op. cit., t. I, Kraków 1979, s. 441; tak e informacja z wywiadu z J. Minkiewiczem udzielonego B. Pi tkowskiemu, cytowanego 
we fragmentach w: B. Pi tkowski, Polska prasa satyryczno-humorystyczna..., op. cit., s. 178.
10  Ich satyryczn  twórczo ci literack  przybli a: J. Stradecki, Funkcje spo eczne satyry: „Cyrulik Warszawski” 1926-1934, [w:] Spo eczne 
funkcje tekstów literackich i paraliterackich, red. S. ó kiewski, M. Hop  nger, K. Rudzi ska, Warszawa 1974, s. 159-194; por. tak e: idem, 
W kr gu Skamandra, Warszawa 1977.
11  Z. Czerma ski, Kolorowi ludzie, Londyn 1966, s. 304.
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czytelnego, samodzielnego i krytycznego stanowiska 
by y jednak spó nione. Pismo, które w najlepszym swoim
okresie osi ga o nak ad 25 tys. egzemplarzy, z czasem 
straci o swoj  poczytno , a nast pnie – tak e dotych-
czasowe poparcie i ród a  nansowania. 15 wrze nia 
(z dat  17 wrze nia) 1934 r. ukaza  si  wi c ostatni, 
433 numer „Cyrulika Warszawskiego” w kojarz cych 
si  zwyczajowo z ostatnim po egnaniem, pogrzebo-
wych  oletowo-czarnych kolorach. Cz  jego wspó -
pracowników skupi a si  pocz tkowo wokó  kolumn 
satyrycznych utworzonych przez redakcje „Wiadomo-
ci Literackich” i „Dodatku Literacko-Artystycznego 

ABC”. „Kurier Poranny” powo a  natomiast dodatek 

satyryczny „Duby Smalone”, nad którym kierownictwo 
powierzono aktorce Mirze Zimi skiej. Jednak ta wydaw-
nicza inicjatywa nie okaza a si  zbyt trwa a.

Pozostawion  po „Cyruliku Warszawskim” luk  mia-
a ambicje wype ni  redakcja tygodnika „Szpilki”, po-

wo anego do ycia w grudniu 1935 r. przez m odego 
dziennikarza Zbigniewa Mitznera i studenta II roku war-
szawskiej Akademii Sztuk Pi knych Eryka Lipi skiego12. 
Koniec roku nie by  dat  przypadkow . Ju  w styczniu 
nast pnego roku zapewnia  bowiem wydawnictwu in-
formacj  na stronie tytu owej: „II rok ukazywania si ”, co wzbu-
dza o zaufanie czytelników. Sk ad wspó pracowników pisma 
zasili a przede wszystkim grupa rysowników m odego 

12  Por.: E. Lipi ski, Drzewo Szpilkowe, Warszawa 1976, s. 24.

„Szpilki” 1936, nr 35 „Szpilki” 1936, nr 43
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pokolenia. Byli to g ównie ówcze ni studenci i absol-
wenci warszawskich uczelni artystycznych, m.in.: Boh-
dan Bocianowski, Anna Gos awska „Ha-Ga”, Andrzej 
Siemaszko, Andrzej Mierzejewski, Franciszek Parecki, 
Jerzy Srokowski oraz Henryk Grunwald, Bronis aw 
Wojciech Linke, Mendel Reif, Henryk Tomaszewski 
i Zenon Wasilewski. Ze Lwowa przesy ano prace Karola 
Baranieckiego, Bronis awa Schneidera i Jakuba Bickel-
sa. Do wspó pracy pozyskano równie  J. Zarub  i M. 
Piotrowskiego. Z Pary a dociera y rysunki M. Berezow-
skiej. Z redakcj  zwi zani byli te  uznani polscy satyrycy 
i pisarze, tak e dawni wspó pracownicy „Cyrulika”, tacy 
jak J. Tuwim13, K. I. Ga czy ski, S. J. Lec, J. Minkiewicz, 
A. Nowicki oraz Leon Pasternak, Edward Szyma ski 
i Tadeusz Hollender.

Premierowy, ale oznaczony cyfr  „2”, numer pisma 
tra   do sprzeda y z dat  15 grudnia 1935 r. W a ciwy 
pierwszy numer zosta  bowiem w ca o ci skon  skowany. 
Ten „drugi pierwszy” te  mia  na swoich stronach wiele 
bia ych plam po ocenzurowanych tekstach i rysunkach, 
lecz to tylko wzmaga o popularno  tygodnika14. Dzi-
siejsze braki poszczególnych numerów z lat 1935-1936 
w zbiorach bibliotek wynikaj  nie z ich „zagubienia” 
po wydarzeniach 1939 r., ale cz sto z niedopuszczenia 
do druku lub kon  skaty i zniszczenia.

Motto, które towarzyszy o tytu owi „Szpilki” za-
czerpni te zosta o z twórczo ci Ignacego Krasickiego 
i brzmia o: Prawdziwa cnota krytyk si  nie boi. Zespó  re-
dakcyjny nie kry  swoich sympatii lewicowych (przede 
wszystkim w kierunku obozu Polskiej Partii Socjali-

stycznej) i opozycyjnego stanowiska wobec sanacyjnych 
w adz, cho  pismo nigdy nie by o o  cjalnie zwi zane 
z adn  parti  czy ugrupowaniem politycznym Drugiej 
Rzeczypospolitej. Najmocniejsz  stron  „Szpilek” by a 
ostra satyra polityczna, skierowana ku poszczególnym 
osobom lub reprezentowanym przez nie ideom. Uka-
za o si  tam wiele doskona ych tekstów i rysunków, 
którym nie mo na odmówi  pewnej ideowo ci i m o-
dzie czego zapa u15. Wyró nia y si  szczególnie te kie-
ruj ce ostrze satyry przeciwko w oskiemu faszyzmowi, 
niemieckiemu nazizmowi i niezdecydowanej w swoich 
dzia aniach dyplomacji polskiej. Wiele z poruszaj cych 
te tematy rysunków nie ukaza o si  jednak w druku. 
Mimo przeciwno ci natury politycznej i ekonomicznej 
uda o si  „Szpilkom” osi gn  status pisma ogólnopol-
skiego, które istnia o a  do wrze nia 1939 r.16

W ród pism lewicowych, ukazuj cych si  tak e w War-
szawie, warto wspomnie  w tym miejscu jeszcze o tygo-
dniku „Diabe  Warszawski” (jego redakcja pocz tkowo 
mie ci a si  w Lublinie i wówczas nosi  tytu  „Diabe ”), 
który w latach 1918-1921 by  wydawany w Warszawie 
przez Adama Witolda Koszutskiego. Pismo, bardzo sil-
nie zaanga owane politycznie, by o wielokrotnie kon-
 skowane i ostatecznie zosta o zlikwidowane w maju 

1921 r.17

Opozycja prawicowa, jako odpowied  dla lewico-
wych „Szpilek”, w 1936 r. powo a a do ycia redakcj  
tygodnika „Szar a”, wychodz cego z podtytu em 
„Tygodnik humoru i niezale nej satyry politycznej”. 
Jego redaktorem zosta  Aleksander Dzier awski. Pismo, 

13  Pozyskanie do wspó pracy J. Tuwima pozwoli o zwi kszy  nak ad „Szpilek” z 2 do 12 tys. egzemplarzy. Informacja pochodzi 
z wywiadu z E. Lipi skim udzielonego B. Pi tkowskiemu, cytowanego we fragmentach w: B. Pi tkowski, Polska prasa satyryczno-humory-
styczna..., op. cit., s. 62; por. tak e: E. Lipi ski, Drzewo…, op. cit., s. 28-29; pocz tkow  liczb  2 tys. egzemplarzy potwierdza natomiast: 
Z. Mitzner, Historia „Szpilek”, [w:] Kalendarz „Szpilek”, Warszawa 1955, s. 32..
14  E. Lipi ski, Drzewo…, op. cit., s. 24; por. tak e: Z. Mitzner, Historia „Szpilek”..., op. cit., s. 45-46.
15  Wspomina o tym I. Witz we wst pie do: I. Witz, J. Zaruba, 50 lat karykatury polskiej..., op. cit., s. 27.
16  Próby oceny sytuacji tygodnika podj  si  m.in.: J. Stradecki, „Szpilki” 1935-1939, [w:] Obraz Literatury polskiej., Warszawa 1961, s. 451.
17  Por.: B. Pi tkowski, Adam Witold Koszutski wydawca socjalistycznych czasopism satyrycznych, [w:] „Rocznik Historii Czasopi miennictwa 
Polskiego” 2, 1979, s. 105-113.
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które mog o liczy  na do  silne zaplecze  nansowe, 
funkcjonowa o jednak tylko nieca y rok.

W 1930 r. w warszawskim wydawnictwie Czes awa 
Ostaszewskiego ukaza y si  „Express Humorystyczny” 
i „Warszawianka”. Oba tytu y odnosi y przez pewien 
czas sukcesy wydawnicze, liczone przede wszystkim w licz-
bie drukowanych egzemplarzy – odpowiednio 30 i 10 tys. 
Niestety prezentowa y s ab  jako  techniczn  oraz gra-
 czn , a tak e niski poziom literacki, publikuj c na swych 
amach g ównie erotyzuj ce teksty i rysunki. Podobne 

w formie i tre ci by y te  wydawane przez koncern „Pra-
sa Popularna” w 1930 r. „Weso e Wiadomo ci”.

Wspomnijmy jeszcze o tzw. jednodniówkach. By y 
to przewa nie ulotki wyborcze, które czasami dla uatrak-
cyjnienia wzorowano na formie pism satyrycznych. Wy-
dawnictwa te unika y zwykle ingerencji cenzury, co sta-
nowi o jeden z ich atutów i korzystnie wp ywa o na po-
ziom tematycznej i gra  cznej zawarto ci. Jednodniów-
ki towarzyszy y g ównie wyborom parlamentarnym. 

Wymie my chocia by „Miot ”, „ wie  Miot ”, „Now  
Miot ” i „Miot  Senatorsk ” z 1922 r. oraz „Kaczk  Re-
publika sk ” z 1928 r. pod redakcj  W adys awa Bro-
niewskiego i z rysunkami W adys awa Daszewskiego 
i Aleksandra widwi skiego.

Ukazywanie si  pism satyryczno-humorystycznych 
w ró nych momentach historii polskiego dwudziesto-
lecia i w ró nych rodowiskach by o dzia aniem czasem 
przemy lanym i konsekwentnym, a czasem – sponta-
nicznym i ywio owym. Niestety w obu przypadkach 
– zwykle krótkotrwa ym. Wyj tkowo na tym tle jawi si  
oczywi cie dzia alno  tygodników „Mucha” i „Szpil-
ki”, które po II wojnie wiatowej zosta y wznowione. 
Dzi ki ich istnieniu mog y powsta  i utrzyma  si  gru-
py zawodowych humorystów i satyryków (litera-
tów i karykaturzystów). I cho  poziom tematyczny 
i gra  czny tworzonych przez nich w latach 1918-1939 
wydawnictw satyryczno-humorystycznych bywa  zró -
nicowany, to nie mo na odmówi  im oryginalno ci.

E. Lipiński, I chciałbym i boję się..., karykatura H. Goeringa, 1937 
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Piotr Kułak 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, adiunkt w Dziale Naukowego Opracowywania Zbiorów

Chłopczyca – o wizerunku nowoczesnej kobiety 
w rysunkach satyrycznych lat 20. XX wieku

Dwudziestolecie mi dzywojenne by o w historii 
ycia spo ecznego okresem gwa townych zmian wia-

topogl dowych. Wielka Wojna zako czona 11 listo-
pada 1918 roku doprowadzi a w wielu dziedzinach 
ycia do rewizji tradycyjnie pojmowanych schematów 

zachowa  oraz przynios a liczne zmiany obyczajowe, 
których skutki widoczne s  do dzi . Za jeden z nich 
bez w tpienia nale y uzna  proces znacznego przy-
spieszenia emancypacji kobiet, które zobligowane by y 
do zast pienia wys anych na front m czyzn w ich do-
tychczasowych codziennych obowi zkach. Trud zwi -
zany z utrzymaniem rodziny nie móg  ju  ogranicza  
si  do prac domowych, ale coraz cz ciej wymusza  
dzia alno  zarobkow , a co za tym idzie zwi kszenie 
roli spo ecznej kobiet. Ruchy emancypacyjne bardzo 
szybko dostrzeg y w tym szans  na przede  niowanie 
tradycyjnego znaczenia kobiecej aktywno ci. Kobieta 
dzi ki pracy mia a sta  si , jak okre li a to dzia acz-
ka Klubu Politycznego Kobiet Post powych Eugenia 
Wa niewska, po yteczn  w spo ecze stwie jednostk 1. Spo-
wodowa o to, e nabra y one zaufania do swych si  
 zycznych i mo liwo ci intelektualnych oraz zacz y 

stanowczo domaga  si  równego traktowania nie tyl-
ko w pracy, w sferze publicznej i przy urnie, lecz tak e 
w sferze erotycznej2.To nowatorskie podej cie do ycia 
wymaga o wykreowania nowego wizerunku i charakteru 
kobiety jako post powej, zaanga owanej, wiadomej 

swoich praw i obowi zków3. I tak oto rewolucja oby-
czajowa i zwi zana z ni  emancypacja doprowadzi a 
w latach 20. XX wieku do pojawienia si  nowego typu 
kobiety niezale nej – ch opczycy. Niepokorna „ch op-
czyca” bardzo szybko zyska a du  popularno  w ród 
zamo nych i mog cych pozwoli  sobie na niezale no  
dam zachodniego wiata. Jednak zanim nowy wizeru-
nek zmaskulinizowanej kobiety utrwali  si  w tekstach 
kultury, pojawi  si  szok obyczajowy, który przede 
wszystkim znalaz  wyraz w karykaturze i rysunku saty-
rycznym. Czasopisma zape ni y si  parodiami wygl du 
i sposobu bycia wyzwolonych dam, zdradzaj c nie tylko 
szyderczy dystans, lecz tak e liczne m skie l ki, obawy 
i zak opotanie. Z drugiej za  strony humorystyczna 
konwencja by a niejednokrotnie pretekstem do oswa-
jania nowych form erotyzmu i kre lenia kobiecych 
kszta tów z du o wi ksz  swobod  i odwag .

Ch opczyca wkracza do kultury

Do rozpowszechnienia si  modelu ycia i wizerun-
ku zmaskulinizowanej kobiety przyczyni a si  wydana 
w Pary u w 1922 roku powie  La garçonne autorstwa 
Victora Margueritte’a, zwolennika emancypacji kobiet. 
Autor opisa  w niej ycie Moniki Larbier, m odej doj-
rzewaj cej dziewczyny, która po zdradzie narzeczonego 
buntuje si  przeciwko obowi zuj cym ówcze nie nor-
mom i postanawia wie  swobodne ycie na w asnych 

1  E. Wa niewska, Praca zawodowa kobiet, [w:] Dziesi ciolecie Polski Odrodzonej. Ksi ga pami tkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa 1928, s. 876.
2  K. Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015, s. 34.
3  D. Ka wa, Model kobiety aktywnej na tle sporów wiatopogl dowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu mi dzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne 
szanse. Kobiety w Polsce mi dzywojennej, red. A. arnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 141.
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warunkach, ob  tuj ce m.in. w liczne niezobowi zuj ce 
romanse4. Niew tpliwie historia panny Larbier w spo-
sób szczególny przyczyni a si  do wzrostu popularno-
ci kontrkultury ch opczyc oraz sta a si  inspiracj  

dla wielu poszukuj cych niezale no ci i wolno ci m o-
dych kobiet pragn cych zmieni  swoje dotychczaso-
we ycie. Dowodz  tego nie tylko pierwsze przek ady 
powie ci z 1923 roku wydane nak adem wydawnictwa 
Renaissance, mi dzy innymi w Niemczech i w Polsce 
oraz ich liczne wznowienia pojawiaj ce si  w latach 
20 XX w.5, ale równie  ekranizacja ksi ki z 1936 roku 
w re yserii Jeana de Limur z Marie Bell w roli Moniki. 
Rosn ca popularno  utworu Margueritte’a wywo a-
a jednak silne oburzenie konserwatywnej cz ci spo-
ecze stwa francuskiego, o czym w nied ugim czasie 

przekona  si  sam autor, któremu zosta  odebrany or-
der Legii Honorowej.

Idealny wizerunek ch opczycy

Kontrkultur  ch opczyc charakteryzowa  tryb ycia 
odmienny od ogólnie przyj tego wzorca. Styl ycia gar-
sonki nie ogranicza  si  do mody i wygl du zewn trz-
nego. Najwa niejszym jego aspektem by o ca kowite 
odej cie od dotychczasowych zasad funkcjonowania 
towarzyskiego i spo ecznego kobiet. Wyzwoli y si  
z kr puj cych je obyczajów i surowej etykiety. Garson-
ki by y m ode, pe ne energii, lubi y  irtowa , ponie-
wa   irt dostarcza  im du o zabawy. Nie znosi y nudy, 
gdy , jak uzasadni a to Elza Fitzgerald, jedna z najbar-
dziej znanych ch opczyc, same nigdy nie by y nudne6. 
Wieczorami zacz y pojawia  si  w barach i klubach 
jazzowych, gdzie sp dza y nieraz ca e noce, ta cz c po-

pularne wówczas tango, charlestona i shimmy. Ch op-
czyce otwarcie pi y alkohol, przez d ugie lufki pali y 
papierosy oraz opium. Mia y swobodne podej cie 
do seksu i randek. Czasem spotyka y si  we w asnym 
towarzystwie, oddaj c si  rozkoszom na rozpowszech-
nionych w ich kr gach petting party. Dodatkowo idealna 
garsonka uprawia a rozmaite sporty i, co najwa niej-
sze, prowadzi a automobil. 

W sposób szczególny i naj atwiej dostrzegalny 
zmiany te uwidoczni y si  w wygl dzie zewn trznym 

4   V. Margueritte, Ch opczyca, ód  1991.
5   S ynne sta o si  ilustrowane wydanie „La garconne” z 1925 roku z 28 kolorowymi rysunkami Keesa van Dongena. Ukaza o si  pod koniec 
listopada nak adem paryskiego wydawnictwa Flammarion. Nak ad ilustrowanego wydania wyniós  778 egzemplarzy. https://www.kb.nl/
en/themes/koopman-collection/la-garconne, [dost p: kwiecie  2017].
6   E. Fitzgerald, Eulogy on The Flapper,„Metropolita Magazine”, July 1922; za: http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-history-
of-the-  apper-part-1-a-call-for-freedom-11957978/?no-ist, [dost p: kwiecie  2017].

„Fantasio” 1926, nr 214, [okładka]
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wyzwolonych kobiet, które zacz y ubiera  si  wygod-
nie i, co warto podkre li , w bardziej odwa ny sposób. 
Co ciekawe, jeszcze przed wybuchem Wielkiej Woj-
ny pojawi y si  w modzie kobiecej stroje wygodne 
o prostej linii lansowane przez francuskiego projek-
tanta mody Paula Poireta. Jednak styl ch opczycy tra-
  do wiata francuskiej mody dzi ki projektantom 

Coco Chanel i Jeanowi Patou. Nast pnie b yskawicz-
nie przyj  si  w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii i w krajach na wschód od Francji7. By  on zupe -
nym przeciwie stwem kobiecego idea u urody z ko ca 
XIX i pocz tku XX w., tzw. Gibson Girl. Moda okresu 
Années Folles zerwa a z kobieco ci  i stworzy a nowy 
wzorzec, który uwidoczni  si  w szczup ej i p askiej 
sylwetce okre lanej mianem „deski”. Mia a ona do z u-
dzenia przypomina  kszta tem posta  ch opca, tote  
wszelkimi sposobami maskowano piersi, biodra i ta-
li . Jednak najbardziej zmaskulinizowany wygl d no-
woczesnych kobiet mia  podkre la  krój ubiorów, 
w którym dominowa a prosta geometryczna linia tuby, 
z g adk  gór , ukryt  pod paskiem tali  lub odci ciem 
opuszczonym nisko na biodrach, oraz krótko  spód-
nic si gaj cych troch  poni ej kolan8. Najmodniejszy-
mi strojami codziennymi sta y si  garsonka oraz ko-
stiumy wyra nie wzorowane na m skich garniturach. 
W ród nakry  g owy ogromn  popularno ci  cie-
szy y si  kapelusze typu kask nawi zuj ce sw  form  
do wojennego he mu. Zgo a odmienne by y stroje 
wieczorowe, wygl d ch opczyc zmienia  si  wtedy nie 
do poznania. Ich kreacje charakteryzowa a lekko , 
zmys owo  i kobieco . Wspomnie  równie  nale-
y, e nowoczesna modna kobieta posiada a te  wy-

godne ubrania sportowe, a tak e ubiory do podró y 

samochodem, do z udzenia przypominaj ce m skie 
stroje. Warto zauwa y , e spodnie, które pojawi y si  
w modzie kobiecej ju  w XIX wieku nie by y w ród 
ch opczyc tak bardzo popularne. Nosi y je najcz ciej 
podczas sportowej aktywno ci. Zmiany w wygl dzie 
kobiecym nie wszystkim jednak przypad y do gustu. 
S owa krytyki pod adresem modnych kobiet skierowa  
w roku 1925 w swej publikacji La mode René Bizet, któ-
ry w szczególny sposób skrytykowa  stroje codzienne 
i sportowe, wed ug niego nara aj ce kobiety na miesz-
no . Sposób ubierania si  tzw. garsonek okre la  mia-
nem „ma powania” mody m skiej9.

Zmiany w wygl dzie zewn trznym nie omin y 
równie  uczesania. Pojawiaj ce si  ju  na pocz tku 
XX wieku kobiece fryzury z krótko obci tych w osów
nie zdoby y powszechnego uznania. Wielki wk ad w roz-
powszechnienie krótkich fryzur wniós  z ca  pewno-
ci  s ynny paryski fryzjer polskiego pochodzenia An-

toni Cierplikowski ps. Antoine. Zagraniczne urnale 
lansowa y krótkie koa  ury ju  od 1922 roku, jednak 
prawdziwe szale stwo na masowe obcinanie w osów 
oraz fryzury typu Bob i Eton crop przypad o na lata 
1924-192510. Krótkie w osy u nowoczesnych i po-
st powych dam, jak si  okazuje, nie by y wbrew po-
wszechnej opinii jedynie oznak  chwilowo panuj cej 
mody. Stanowi y jeden z przejawów g bszych zmian 
zachodz cych w yciu kobiet lat powojennych. Zo-
 a Kramsztyk w swoim artykule z 1924 roku opubli-

kowanym na amach pisma kobiecego „Pani” ujmuje 
to zagadnienie w nast puj cych s owach: Nie wierz  
Warszawianki, e kapry na moda paryska przez kilka sezo-
nów czci  mo e tych samych bo ków (…). Tym razem jednak 
zmyli o je samo uj cie sprawy: krótkie w osy Pary anek nie s  

 7   A. Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce: codzienna, sportowa, wieczorowa, lubna, dzieci ca, bielizna, Warszawa 2013, s. 56.
 8   Ibidem.
 9   R. Bizet, La mode, Paris 1925, s. 70.
10  A. Dzieko ska-Koz owska, Moda kobieca XX wieku, Warszawa 2007, s. 190.
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kaprysem mody, lecz wynikiem ca ego szeregu przyczyn daleko 
g biej si gaj cych. Zmieni y si  czasy i zmieni y si  kobiety. Epoka 
nasza da od ka dej jednostki nat enia energii czy to w pracy 
twórczej, czy wykonawczej, czy nawet w sporcie. Kobiety stan y w 
szeregach (…). To zrównanie obowi zków, d no  do zrównania 
praw wymagaj  od kobiety wielkiej prostoty stroju, a co za tem idzie, 
chocia by jako dope nienia do stroju, prostoty uczesania. St d bie-
rze swój pocz tek zwyczaj obcinania w osów i jest on w praktycznej 
Ameryce niemniej przyj ty, ni  w Pary u11. 

Wizerunek ch opczycy w czasopismach satyrycz-

nych lat 20. XX wieku

Opisane powy ej cechy charakteryzuj ce idealn  
ch opczyc  sta y si  popularnym tematem wielu rysun-
ków satyrycznych publikowanych w europejskiej pra-
sie, m.in.: „Le Sourire”, „La vie Parisienne”, „Le Rire”, 
„Fantasio”, „Fliegende Blätter” i „Simplicissimusie” oraz 
wydawnictwie w ca o ci po wi conym ch opczycom 
„Almanach de la Garçonne”12. Drwiono sobie nie tylko 

11  Z. Kramsztyk, Krótkie W osy, „Pani”, nr 12, 1924, s. 45.
12  „Almanach de la Garçonne” by  wydawnictwem o charakterze humorystycznym. Wy miewano w nim za pomoc  opowiada  i rysun-
ków popularn  w ród kobiet kontrkultur  ch opczyc. Warto w tym miejscu podkre li , e zupe nie inn  formu  mia  ukazuj cy 
si  od czerwca 1922 roku w Chicago magazyn „The Flapper” ze znamiennym podtytu em „Not for old fogies” wydawany jako „Of  cial 
Organ of  the Nationals Flapper’s Flock”. Pismo pe ni ce funkcj  o  cjalnego organu ameryka skich ch opczyc prowadzone by o przez 
m ode, post powe kobiety i skierowane by o do nowoczesnych, wyzwolonych dam. Poza nowinkami ze wiata mody znajdowa y si  
w nich odezwy, porady maj ce upro ci  ycie codzienne, sposoby na sp dzanie wolnego czasu, zabaw , arty, autentyczne historie z ycia 
post powych kobiet. Pismo przede wszystkim mia o za zadanie lansowa  nowoczesny styl ycia kobiet, które zdecydowa y si  zerwa  z do-
tychczasowym wizerunkiem i spoczywaj cymi na nich obowi zkami wynikaj cymi z przyj tych w spo ecze stwie zasad. Zob. S. Ferentinos, 
Not for old fogies: The Flapper, http://www.ultimatehistoryproject.com/  apper.html, [dost p: kwiecie  2017].

„Cyrulik Warszawski” 1929, nr 50

„Le Rire” 1925, nr 339



19
AD REM 2/2017

 Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

z ich wygl du, ale przede wszystkim z przyj tego spo-
sobu ycia, którego zdecydowana wi kszo  powojen-
nego spo ecze stwa nie akceptowa a. Zmaskulinizo-
wan  ch opczyc  celowo ukazywano jako ma o atrak-
cyjn  kobiet . Jej posta  pojawiaj ca si  w europejskiej 
prasie satyrycznej przewa nie stanowi a 
obiekt kpin oraz zajad ej krytyki. arty ry-
sunkowe dotyczy y zarówno ich wygl du, 
stroju, jak i sposobu bycia. Ch opczyce pi t-
nowane by y za sk onno ci do romansów 
i niewierno ci, zabawy w nocnych klubach, 
ta ce, palenie papierosów i picie alkoholu. 
Ponadto pojawia o si  rów-
nie  wiele rysunków saty-
rycznych, w których g ów-
nymi bohaterkami by y no-
woczesne kobiety trwoni ce 
swój czas na wizyty u fryzje-
ra i modne fryzury, uprawia-
nie sportu oraz prowadzenie 
automobilu.

Ch opczycom wiele miej-
sca w swej twórczo ci po-
wiecili ró ni rysownicy. Ry-

sunki, w których pojawia si  
ów wizerunek w zdecy-
dowany sposób s  nasta-
wione na krytyk  kobiet, które przez swój wygl d 
i zachowanie zaprzeczaj  swojej kobieco ci. 
I tak przeci tna ch opczyca nosz ca krótkie w osy 
i kostiumy przypominaj ce m skie stroje przedstawia-
na jest jako kobieta w tpliwej urody, ca kowicie po-
zbawiona wdzi ku i seksapilu tak charakterystycznego 
dla drugiego typu kobiet lat 20. XX wieku - podlotków. 
Co wi cej, niektórzy rysownicy posuwaj  si  o krok 
dalej, sugeruj c homoseksualn  orientacj  garsonek. 
Do najcz ciej pojawiaj cych si  rysunków w prasie 

zachodnioeuropejskiej nale  przedstawienia, których 
tematem jest wizerunek nowoczesnych pa , dostar-
czaj cy oburzonym ich wygl dem przechodniom pro-
blemów z odgadni ciem ich p ci. Zdarzaj  si  niekiedy 
sytuacje odmienne, w których to nawet zmaskulinizo-

wana garsonka potra   wzbudzi  zainte-
resowanie p ci przeciwnej. W ciekawy 
sposób tak  sytuacj  ukaza  francuski 
rysownik Pierre Falké, który w pracy 
zatytu owanej Fille ou Garçone? opubliko-
wanej w 339 numerze czasopisma „Le 
Rire” z 1925 roku przedstawi  m od  

ch opczyc  podczas 
morskiej k pieli i dwóch 
m czyzn zachwycaj -
cych si  jej wyekspono-
wanym cia em. Do  
popularn  sytuacj , 
w jakiej mo na spotka  
ch opczyce w rysun-
kach lat 20. XX wieku 
jest przedstawienie jej 
przy drzwiach do toa-
lety m skiej i damskiej. 
Ten niewybredny art, 
cz sto uzupe niony jest 
podpisem mówi cym 

o k opocie polegaj cym na wyborze azienki. Taki rysu-
nek pt. Lotta am Scheidewege pojawia si  m.in. w 5 ze-
szycie niemieckiego „Simplicissimusa” z 1925 i jest on 
dzie em Karla Arnolda, niemieckiego karykaturzysty 
i rysownika. Nowoczesny wizerunek ch opczycy sta  
si  równie  tematem dla Josefa Geisa, niemieckiego 
rysownika i karykaturzysty, który w przekorny sposób 
w rysunku zatytu owanym Adam und Eva 1927 w 4283 
numerze „Fliegende Blätter” z 1927 roku ukaza  sie-
dz cych pod drzewem wspó czesnych mu Adama 

„Fliegende Blätter” 1927, nr 4283
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i Ew . W ilustracji tej Ewa nie ma nic wspólnego z po-
wszechnie znanym w ikonogra  i wizerunkiem pramat-
ki, co wi cej jedynym szczegó em, który odró nia j  
na pierwszy rzut oka od Adama jest spódnica, któr  
ma na sobie. 

Warto doda , e image garsonki by  popularny 
nie tylko w ród m odych i przebojowych kobiet, 
lecz tak e w kr gu starszych pa  pragn cych pod y  
za mod  i chc cych upodobni  si  wygl dem do m o-
dych ch opców. Przedstawiane by y one najcz ciej 
jako korpulentne kobiety nosz ce m skie p aszcze 
lub pojawiaj ce si  na pla y w m skich kostiumach k -
pielowych, jak przedstawi  to m.in. francuski rysownik 
Charles Genty na pierwszej stronie 344 numeru 
„Le Rire” z 1925 roku. Niejednokrotnie starsze ko-
biety pod aj ce za mod  dostarcza y m czyznom 
nie lada k opotów wynikaj cych z powszechnie panu-

j cej „mody na ch opczyce” oraz ch ci upodobnienia 
si  do nich. Tak  sytuacj  przedstawi  Pierre Hérault 
w rysunku z 617 numeru „Le Rire” z 1930 roku. 
Oto przy stoliku siedzi starszy elegancki m czyzna, 
obok niego po prawej stronie znajduje si  ubrana 
po m sku z papierosem w ustach ona, przed ni  
na stole stoi kufel piwa. M czyzna u ala si  i skar y 
do m odej siedz cej po lewej stronie ch opczycy, któr  
bierze za m czyzn , e jego ona przesta a przypo-
mina  kobiet , poniewa  zacz a zachowywa  si  
i ubiera  jak m czyzna. Ale bywa y i gorsze sytuacje. 
O tym, e zmiana paradygmatu estetycznego wp ywa 
tak e na rozchwianie ugruntowanych kulturowo ma-
tryc zachowa  seksualnych przekona  si  bohater ry-
sunku Samson et Dalila opublikowanego w 1925 roku 
w 337 numerze „Le Rire”. Artysta sygnuj cy swoje 
rysunki jako Lys przedstawi  m czyzn , który straci  

„Le Rire” 1930, nr 617„Le Rire” 1925,  nr 344
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poci g do w asnej kochanki tu  po tym jak ta zapra-
gn a nosi  modnie przystrzy one w osy à la garçonne.

Omówione powy ej przyk ady ukazuj  nieco 
przejaskrawiony wizerunek ch opczyc, których wy-
gl d zewn trzny i zachowanie mia y si  sprowadza  
w wi kszo ci przypadków jedynie do upodabniania 
si  do m czyzn. Dowodzi to, e zmiany zachodz ce 
w wygl dzie nowoczesnych dam nie by y atwe do za-
akceptowania przez znaczn  cz  konserwatywnej 
spo eczno ci. Jednak ju  w tym miejscu warto zauwa-
y , e pocz tkowo szokuj cy wizerunek ch opczyc 

wraz z up ywem czasu sta  si  o  cjalnym imagem kobiet 
i przetrwa  do pocz tku lat 30. XX wieku. Widoczne 

jest to w wielu rysunkach z drugiej po owy lat 20. XX 
wieku dotykaj cych spraw ze wiata kobiecego, w któ-

rych przewa nie pojawiaj  si  modne i nowoczesne 
garsonki, natomiast niemal e zupe nie znikaj  typy 
ubiorów popularnych przed nastaniem ery garçonne.

Na polskim podwórku

Mimo, e w Polsce temat zmaskulinizowanych ko-
biet nie by  tak bardzo popularny jak na zachodzie, 
w polskiej prasie pojawia y si  rysunki po wi cone 
ich wygl dowi i sposobowi ycia. Ich tematyka nie od-
biega w sposób szczególny od tych publikowanych 
za granic . Co wi cej, prace zagranicznych twórców 
by y niejednokrotnie przedrukowywane i ukazywa y si  
w polskich periodykach. Do pism, które szczególnie 
interesowa y si  tematem ch opczyc i komentowa y 
ich ycie nie tylko za pomoc  ilustracji, lecz tak e z o-
liwych wierszyków nale a y m.in.: „Szczutek”, „Wol-

na my l - Wolne arty” i „Kabaret”. Rysownikiem, 
który w swojej twórczo ci po wi ci  sporo miejsca 
garsonkom by  Fryderyk Kleinmann wspó pracownik 
lwowskiego „Szczutka”, który w latach 20. XX wieku 
zamieszcza  sporo rysunków ukazuj cych ch opczyce 
podczas zabaw, ta ca, spotka  w barze czy  irtowania. 
Na amach polskiej prasy satyrycznej równie  pojawia 
si  rozpowszechniony wizerunek zmaskulinizowanej 
kobiety zastanawiaj cej si , z której toalety powinna 
skorzysta . W 29 numerze „Szczutka” z 1925 roku 
w rysunku zatytu owanym Nasze „ch opczyce”. Panna 
Lotta na rozdro u Kleinmann przedstawi  zmaskulini-
zowan  kobiet  ubran  po m sku, zastanawiaj c  si  
nad wyborem toalety. Ten sam rysunek pod tytu em 
Zmartwienie ch opczycy, tym razem opublikowany z pod-
pisem: Gdy m czyzn  na laduj , kwestja ta nie lada, gdzie 
w a ciwie mi z potrzeb  teraz wej  wypada? ukaza  si  na 
pierwszej stronie 53 numeru „Kabaretu” z 1928 roku. 
O popularno ci omawianego motywu mo e równie  
wiadczy  rysunek Kazimierza Grusa, który opubli-

kowano w 23 numerze „Cyrulika Warszawskiego” 

„Le Rire” 1925,  nr 337
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z 1926 roku, równie  nosz cy tytu  Zmartwienie ch op-
czycy, przedstawiaj cy zamy lon  ch opczyc  przed 
drzwiami toalety. Innymi popularnymi tematami z y-
cia wyzwolonych kobiet, poruszanymi przez polskich 
rysowników i wykpiwanymi za pomoc  satyry rysunko-
wej by y, tak jak na zachodzie, masowe obcinanie w o-
sów, zabawy i ta ce, spotkania w barach,  irtowanie, 
rozwi z y tryb ycia oraz zami owanie do uprawiania 
sportów i automobilizm.

Zako czenie

Jak nietrudno zauwa y  ch opczyca manifestuj ca 
przez swój strój i zachowanie podobie stwo do m -
czyzny sta a si  zjawiskiem wysoce ambiwalentnym. 

Z jednej strony ocenianym jednoznacznie negatyw-
nie i wyszydzanym, a z drugiej budz cym wzrastaj -
c  ciekawo , granicz c  z ekscytacj . Garsonki, ich 
styl ycia oraz moda bardzo szybko sta y si  gor cym 
tematem dla pilnie obserwuj cych otoczenie karyka-
turzystów i satyryków. Rysunki satyryczne, których 
g ównymi bohaterkami by y nowoczesne, wyzwolone 
kobiety przedstawiane pod postaci  zmaskulinizowa-
nej ch opczycy, wielokrotnie nieprzychylnie odnosi y 
si  do obyczajowo ci garconnes. Jednocze nie wizeru-
nek nowej kobiety kre lony by  z coraz to wi ksz  
dba o ci  o podkre lanie kobiecej linii ukrytej pod 
nowym kostiumem i wyra n  fascynacj  agresywniej-
szym wyrazem kobiecego erotyzmu.

„Cyrulik Warszawski”, 1926, nr 23„Szczutek” 1925, nr 29
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Karolina Prymlewicz
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, kierownik Działu Naukowego Opracowywania Zbiorów

Być jak ktoś inny. Pastisze Szymona Kobylińskiego (1927-2002)

W potocznym odbiorze sztuki nadal, jak s dz , po-
pularne jest przekonanie o wy szo ci twórcy posiada-
j cego w asny styl. Probierzem artyzmu ci gle bywa 
odmienno , wyj tkowo , oryginalno …, ale orygi-
nalno  nieprzesadna, e tak j  okre l . Wszak wiado-
mo: lubimy melodie, które znamy. Jednocze nie wi k-
szo  entuzjastów sztuk tradycyjnie zwanych pi knymi 
ceni sobie przede wszystkim zjawisko estetyczne ja-
kim jest pi kno, jak równie  mistrzostwo warsztatowe 
lub skromniej – bieg o  techniczn . Wiadomo: za-
chwycamy si  osi gni ciami, do których sami nie jeste-
my zdolni. Na tym chcia abym zako czy  domoro-

s e  lozofowanie na temat percepcji sztuki i przej  
AD REM…, tzn. do bohatera tego szkicu. Bohater ten 
jest wcieleniem dwóch wy ej wspomnianych w a ciwo-
ci, przy czym jednej à rebours. Jest bieg y w swej sztuce, 

cho  brak mu oryginalno ci. Wi cej! Bezczelnie na la-
duje innych. Nie l ka si  wp ywu!

W Muzeum Karykatury im. Eryka Lipi skiego 
w Warszawie przechowywany jest prosz  Pa stwa bar-
dzo nieskromny album z rysunkami autorstwa Szymo-
na Kobyli skiego pt. „Pastiches”. Ten znany rysownik, 
ilustrator i karykaturzysta wykona  go w listopadzie 
1953 roku i, jak nale y s dzi  z dedykacji, podarowa  
go w grudniu tego roku drugiemu bardzo znanemu 
rysownikowi i karykaturzy cie Erykowi Lipi skiemu. 
Album jest nieskromny nie dlatego, e wymieni am 
tu dwie s awy karykatury polskiej. Jest nieskromny 
nawet nie dlatego, e zawiera 32 rysunkowe pastisze 

podpisane tyloma w a nie bardzo znanymi wówczas 
nazwiskami rysowników1. Jest nieskromny bo zawiera 
przedstawienia e-ro-tycz-ne. Podtytu  zreszt  wyja nia: 
„Gdyby karykaturzy ci mieli zrobi  rysunki na tematy 
erotyczne”.
Mo na uzna  album za igraszk  formaln  stworzon  
dla rozrywki dwóch rysuj cych facetów. Pastisz, pole-
gaj cy na na ladowaniu, ale nie tak z o liwym jak paro-
dia, te  wskazywa by na intencje ludyczne ni  satyrycz-
ne. Jednak czas i okoliczno ci powstania tego dzie a, 
jak równie  nazwiska pastiszowanych nie pozwalaj  
traktowa  albumu jako jedynie pikantnej zabawy. Pa-
stisze tra  y do Muzeum Karykatury w 1997 roku, 
przekazane przez Mari  Lipi sk , wdow  po Eryku. 
Nie by y wystawiane ani publikowane. Sam Kobyli ski 
nie wspomina  o tym eksperymencie artystyczno-ero-
tycznym chocia , jak dalej zobaczymy, mia  ku temu 
wiele sposobno ci.

Istotne jest równie  (zanim przejd  do meritum 
pozwol  sobie jeszcze na dygresj ), e album prawdo-
podobnie da  Lipi skiemu i Kobyli skiemu impuls 
dla innego satyryczno-parodystycznego przedsi wzi -
cia, albo by  co najmniej projektem równoleg ym, po-
zostaj c na ca e dziesi ciolecia w sferze prywatnej.

Otó  obaj arty ci opracowali parodystyczny numer 
czasopisma „Prasa Polska”. By  to styczniowo-lutowy 
numer z 1954 roku (sic!) czasopisma b d cego orga-
nem prasowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich. Rysownicy zamie cili ca e strony z popularnych 

1  Album zawiera m.in. pastisze takich artystów jak: Karol Baraniecki, Maja Berezowska, Walerian Borowczyk, Karol Ferster, Marian 
Eile, Jerzy Flisak, Henryk Grunwald, Anna Gos awska-Lipi ska (Ha-Ga), Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Bronis aw Linke, Eryk Lipi -
ski, Daniel Mróz, Janusz Stanny, Jan Tarasin, Ignacy Witz, Jerzy Zaruba, Zbigniew Ziomecki.
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czasopism, tyle e teksty znanych publicystów i rysunki 
kilku karykaturzystów zosta y sparodiowane. Mia o 
to miejsce po mierci Stalina, ale jeszcze na d ugo przed 
tzw. „odwil ” 1956. Dzisiaj ju  chyba nie da si  ustali  
kto ca y ten „numer” zatwierdzi . Lipi ski opubliko-
wa  tam tekst „Jak pisa  i rysowa ”, który jest parodi  
instrukcji dla rysowników i satyryków. Ze „Szpilek” 
z po owy 1954 roku dowiadujemy si , e tekst ten za-
chodnie media uzna y za o  cjaln  instrukcj  komuni-
stycznych propagandystów. Redaktorzy podkre lili, 
e rysownik, chc c o mieszy  schematyzm rodzimej 

karykatury, nie spodziewa  si  nawet, e samym „im-
perialistom” u atwi o mieszenie si . W „Szpilkowym” 
materiale powtórzono tekst Lipi skiego, dodaj c frag-
ment angloj zycznego artyku u-komentarza. Ca o  
opublikowano pod zmienionym tytu em „Jak ryso-

wa  i zdoby  s aw ”. Nad tekstem zamieszczono au-
tokarykatur  Eryka: w wi ziennej celi rysownik siedzi 
przy pulpicie i rysuje karykatur . Jest wi niem z kul  
u nogi, pilnowanym przez o nierza z karabinem. Nale-
y tu jednak wyja ni , e pisz cy w okresie socrealizmu 

plastycy, jak np. rysownik Jan Lenica (1928-2001; zna-
ny pó niej jako jeden ze wspó twórców tzw. polskiej 
szko y plakatu), udzielali kolegom karykaturzystom 
zdecydowanych porad. W 1953 w recenzji wystawy 
„Karykatura polska” Lenica przypomina  wspó cze-
snym artystom, e karykatura powinna by  zjadliwym 
i gniewnym pam  etem. Pisa , e forma musi odpowiada  
tre ci, a tymczasem polskiej karykaturze przeszkadza 
estetyzowanie, jest za adna2. W albumie erotyków Koby-
li skiego nie mog o wi c zabrakn  pastiszu Lenicy, 
który para  si  wówczas satyr  polityczn . Przytoczona 
historia zwi zana z numerem „Prasy Polskiej” jest by  
mo e jednym z istotniejszych „skutków ubocznych” 
albumu, do którego wróci  mi wypada.

arty politycznie erotyczne

Erotyczne pastisze Kobyli skiego powsta y w mo-
mencie, kiedy autor nie mia  szans na ich wydanie. Pru-
deryjno  czasów stalinowskich dodaje tu tylko smacz-
ku. Tym bardziej, e nazwiska pastiszowanych – poza 
Maj  Berezowsk  (1898-1978) – absolutnie nie ko-
jarz  si  z frywoln  tematyk . Sama za  Berezowska 
po Kongresie Satyryków w 1948 roku pod wp ywem 
krytyki musia a zrezygnowa  z golizny. Zatem i w jej
przypadku politycznej wymowy nabiera sparafrazo-
wany podtytu  albumu – „gdyby Berezowska mia a 
narysowa  rysunek o tematyce erotycznej”. Gdyby 
mog a zrobi  to zgodnie z w asnym upodobaniem, 
mo liwe, e jej rysunek wygl da by jak „Berezowska”, 

2  J. Lenica, Wystawa karykatury polskiej, „Przegl d Kulturalny”, nr 24, 1953, s. 3.

S. Kobyliński, On i ona (pastisz Henryka Grunwalda), 

fragment, w: idem, „Pastiches”, 1953

User
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która wysz a spod r ki Kobyli skiego.
W ród spastiszowanych znale li si  równie  m.in. 

Henryk Grunwald (1904-1958) i Ignacy Witz (1919-
1971). Pierwszy – rysownik-karykaturzysta, ilustrator, 
ale te  uznany metaloplastyk, drugi – karykaturzysta, 
teoretyk karykatury, publicysta. W 1953 roku obaj mieli 
wystawy indywidualne w warszawskiej Zach cie. Obaj 
prezentowali na nich swoje Gogoliana, a Witz ponadto 
wystawi  ilustracje do „Lalki” Boles awa Prusa. Koby-
li ski w swoich pastiszach nawi za  do estetyki tych-
e prac – ilustracji XIX-wiecznej literatury, na laduj c 

znakomicie styl i Grunwalda, i Witza.
Wydaje si , e najbardziej przewrotne ze strony Ko-

byli skiego by y – i w a ciwie parodiami mog yby by  
mia o nazwane – pastisze prac Waleriana Borowczyka 

(1923-2006) i Jana Tarasina (1926-2009). Pami taj c 

o du o pó niejszych  lmach erotycznych Borowczy-
ka ciekawa by aby z pewno ci  jego reakcja na pastisz. 
Nie bez znaczenia jest tu znowu kontekst artystycz-
no-polityczny. Dwaj wymienieni arty ci uko czyli 
krakowsk  Akademi  Sztuk Pi knych w 1951 roku. 
Przez ca y okres socrealizmu publikowali i wystawiali 
swoje prace – plakaty i rysunki satyryczne. W 1953 roku 
na wspomnianej ju  wystawie rodzimej karykatury zo-
stali uwzgl dnieni w ród s aw tego gatunku. W tym e 
roku Borowczyk otrzyma  nagrod  Prezydium Rz du 
za rysunki satyryczne w a nie. W 1953 roku opubli-
kowano te  album z rysunkami satyrycznymi Borow-
czyka i Tarasina3. Prace obydwu nawi zuj  formalnie 

H. Grunwald, Maniłow (Martwe dusze), 

przedruk z: M. Gogol, Wybór pism, Warszawa 1954, nlb

S. Kobyliński, Naga prawda (pastisz Waleriana 

Borowczyka}, w: idem, „Pastiches”, 1953

3  W. Borowczyk, J. Tarasin. Rysunki satyryczne, wst pem opatrzy  J. Szel g, Warszawa 1953.
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do twórczo ci gra  cznej Goyi, natomiast ich tre  jest 
wybitnie propagandowa. I ten propagandowy przekaz 
zamieni  Kobyli ski – te  m ody artysta, niemal rówie-
nik Tarasina – na humor erotyczny. Gest tym bardziej 

jawi si  jako prowokatorski, kiedy czytamy fragment 
recenzji albumu Borowczyka i Tarasina autorstwa kra-
kowskiego publicysty: Rok 1949 przyniós  w krakow-
skiej Akademii du o zmian. Jej dotychczasow  ciasn , 
bezideow  atmosfer , w której jak pod kloszem piel gno-
wa o si  tzw. „czyst  sztuk ”, zacz a rozbija  coraz bar-
dziej zdecydowana walka o socjalistyczny realizm w sztuce. 
[…] W tym prote cie najsilniejszy g os mieli ZMP-owcy 
z krakowskiej ASP. Borowczyk zosta  w a nie w tym cza-
sie cz onkiem ZMP, chc c tym czynniej wz i  udz ia  
w walce tocz cej si  o nowe prawa spo eczne w sztuce4.

Wykonuj c 32 pastisze do omawianego albumu, 
Kobyli ski rozpocz  przygod  ze sztuk  „podrabia-
nia” i jak na pierwsze kroki stawiane w tej dziedzinie, 
wykaza  si  niezwyk ymi umiej tno ciami technicznymi. 
Wydaje si , e wówczas po raz pierwszy podj  te  te-
mat erotyki na tak  skal . Chocia  pó niej pisa  du o 
o sztuce, nigdy o swoim „eksperymencie” nie wspo-
mina . Kiedy w 1981 roku w „Trybunie Ludu” zasta-
nawia  si  „Co gorszy ludzi”, nawet nie napomkn  
o albumie sprzed trzydziestu lat. Artyku  zacz  
od informacji o biblio  lskim wydaniu w 1980 roku 
„Sztuki ob apiania” Aleksandra Fredry z ilustracjami 
Andrzeja Czeczota (1933-2012). Nazwisko ilustrato-
ra tu jednak nie pada, jest tylko mowa o wydanych kil-
ku egzemplarzach dla bliskich przyjació , które s  wyborne 

W. Borowczyk, Jeden z obywateli Stanów Zjednoczonych, w: W. Borowczyk, J. Tarasin, Rysunki satyryczne, 

Warszawa 1953, plansza 10

4  (M. Sz.), Artysta walcz cy (Laureaci Nagród Pa stwowych – nasza chluba i duma), „Gazeta Krakowska”, nr 187, 1953.
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artystycznie. Stara si  tu Kobyli ski przekona  czytelni-
ków do artyzmu sztuki erotycznej: Nieprzebrane dowo-
dy rzeczowe wiadcz  o tym, e nie by o takiej epoki 
i takiego wielkiego artysty, któr y by pomin  ów mo-
tyw w swojej twórczo ci, nadaj c dz ie u si  talentu 
rang  wielkiej sztuki. Bior c tre ciowo, potrafi  to by  
– w odczuciu powszednim i powierzchownym – strasz-
liwe nieraz zbereze stwa i nieprzystojno ci […]. Ry-
sownik zauwa a, e odwa ne erotycznie sceny szybciej 
zosta y zaakceptowane w kinie, jednak w sferze wysu-
blimowanej sztuki wci  jeszcze istniej  srogie opor y, 

W. Borowczyk, Amerykańskie dary dla narodów Europy, 

w: W. Borowczyk, J. Tarasin, Rysunki satyryczne, 

Warszawa 1953, plansza 9

skutkiem czego tak wyborny cykl, jak wspomniane r y-
sunki wietnego grafika do tekstu klasyka pozostaj  
ci gle poza „pierwszym obiegiem” do wiadcze  kultu-
rowych5. 

W 1986 roku Kobyli ski wyda  ksi k  „Pasjans 
erotyczny”. Jest to mini-historia erotyzmu, oparta 
g ównie na obserwacji polskich realiów. Pojawia si  
tu m.in. uwaga à propos peerelowskiej cenzury: Dzi-
waczne jest […] przekonanie o sprzeczno ci porno 
z pr yncypiami ustrojowymi, bo to nie tylko awan-
suje ponad sensown  miar  to marginalne zjawisko, 
ale te  ubli a ustrojowi, gdy si  go uwa a za tak 
kruchy, e fotografie czyjej  pupki mog  mu zagro-
zi . Kiedy  – zwa my! – tym tr ybem upatr ywano nie-
bezpiecze stwa w kolorowych skarpetkach i coca-coli, 
które zjawiwszy si  wraz z zakazanym strip-teasem, 
nie rozsadzi y jednak struktur politycznych […]6. 
Autor i tym razem nie o mieli  si , nawet w formie 
anegdoty, wspomnie  o swoim „niecenzuralnym” pro-
jekcie.

Lata 80. i 90. XX wieku przynios y publika-
cje o wymowie erotycznej z ilustracjami Koby-
li skiego. „Erotyki” Jana Andrzeja Morsztyna, 
które zilustrowa  w 1990 roku same przesz y cie-
kaw  drog  wydawnicz . W a ciwie przez nie-
dopatrzenie cenzury w 1949 roku opublikowano 
utwory Morsztyna, z których jedn  trzeci  sta-
nowi y obscena. W 1952 roku wznowiono wy-
danie, ale ju  uszczuplone o 40 erotyków. Arty-
sta zilustrowa  te  „Sztuk  ob apiania” Aleksan-
dra Fredry, oraz tomik „Fraszki z pieprzykiem. 
Od Reja do Sztaudyngera”. W tym ostatnim przy-
padku ilustracje wydaj  si  mie  kilku autorów, gdy  
Kobyli ski spastiszowa  style kilku epok, na laduj c 

5  S. Kobyli ski, Co gorszy ludzi? (Cywilizacja obrazkowa), „Trybuna Ludu”, nr 32, 1981.
6  Idem, Pasjans erotyczny, Szczecin 1986. 
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np. znakomicie XVI-wieczn  kompozycj  w drze-
worycie7. Przejd my zatem do problemu pasti-
szu i stylu. Tym bardziej, e nasz bohater w „cu-
dze piórka” stroi  si  na ró ne sposoby i z ró nych 
wzgl dów.

100 Szymonów

Szymon Kobyli ski by  nie tylko artyst , ale stu-
diowa  te  histori  sztuki. Jako ilustrator m.in. ksi -
ek edukacyjnych, w tym historycznych, rozwija  

swoj  pasj  badawcz . Wykonuj c rysunki odnosz -

ce si  do okre lonej epoki, na ladowa  nie tylko styl 
wówczas obowi zuj cy, ale stara  si  z niewiarygodn  
wr cz dok adno ci  odtworzy  realia okresu (zdob-
nictwo, moda, itp.). Artysta publikowa  w prasie tek-
sty z zakresu historii sztuki, w których przybli a  m.in. 

tajniki warsztatu artystycznego konkretnych twórców. 
Udziela  te  fachowych wskazówek praktycznych 
ucz cym si  rysunku – dzieciom i m odzie y. Uwa a  
si  za edukatora z jednej strony, i rzemie lnika z dru-
giej. Analizowanie stylu innych artystów pozwoli o 

7  Ilustracje Kobyli skiego m.in. w ksi kach: M. Wis ocka, Kalejdoskop seksu, Warszawa 1988; J. A. Morsztyn, Erotyki. Frywolnie zilustrowa  
Szymon Kobyli ski, Warszawa 1990; A. Fredro, Sztuka ob apiania. Poemat w IV pie niach wierszem z r. 1817, wst p i opracowanie Z. Dominiak, 

ód  1990; Fraszki z pieprzykiem. Od Reja do Sztaudyngera, wybór M. Go embnik, L. Wrzosek, ilustracje S. Kobyli ski, Warszawa 1994.

S. Kobyliński, I ja byłam piękna! 
[pastisz Jana Tarasina], w: idem, „Pastiches”, 1953

J. Tarasin, Niepewna podstawa polityki Trumana, 

w: W. Borowczyk, J. Tarasin, Rysunki satyryczne, 

Warszawa 1953, plansza 8
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mu na bezb dne ich podrabianie.
Ksi ka Kobyli skiego po wi cona Bronis a-

wowi Linkemu (1906-1962) jest szczegó ow  anali-
z  warsztatu rysownika, który zdawa  sobie spraw , 
e konsekwencj  wyrobienia w asnego, wyrazistego 

charakteru „pisma” mo e by  wyklinany przez kry-
tyków schematyzm8. Kobyli ski przytoczy  anegdo-
t  dotycz c  autopastiszu Linkego „Wlaz  kotek”. 
Kompozycja datowana na rok 1958, przedstawia ty-
powy dla wyobra ni Linkego katastro  czny pejza  
z grzybem atomowym w kszta cie zwierz cego szkiele-
tu, drutem kolczastym, i twarz  dziecka na pierwszym 
planie. Wspomina  Kobyli ski: […] namówi  mnie bowiem 
kiedy  Bronis aw Linke, abym – wzorem tuwimowskiego 
„le style c’est l’homme” – wykona  seri  plastycznych odpowied-
ników tamtego poetyckiego cyklu parodii. Bawi em si  wtedy 
pastiszami co znaczniejszych plastyków, lecz gdy mia em wzi  
na warsztat Linkego, powiedzia : „Zrobimy to inaczej: ja sam 
narysuj  tego zwierzaka, a ty b dziesz mówi , e twoje”. […] 
>>Wiem – mówi tym autopastiszem Linke – e w pracach tego 
typu widz  wszyscy ustalony zespó  elementów. Wiem, i  nauczy-
em odbiorc  pojmowania najprostszych metafor, i oto ich podr cz-

ny komplecik<<9. W albumie „Pastiches” znajdujemy 
i „Linkego”, który jest równie dos owny i odpychaj cy, 
jak ten „oryginalny”.

Sztuka rysunku by a cz stym przedmiotem anali-
tycznych tekstów Kobyli skiego10. Pisz c o metodzie 
twórczej Holbeina, o jego drodze do formalnej synte-
zy, przez kolejne „wyci gi” a  po „ekstrakt z esencji”, 
Kobyli ski analizowa  nie tylko sposób prowadzenia 

 8   S. Kobyli ski, Bronis aw Wojciech Linke. Studium warsztatu plastycznego. Tekst i wybór ilustracji Szymon Kobyli ski, Warszawa 1969. 
 9   Ibidem, s. 19. 
10  Kobyli ski pisa  nie tylko artyku y ale wydawa  te  ksi ki, niektóre w charakterze podr czników artystycznych: Idem, Podszepnik 
rysownika czyli gar  porad dla plastyków nastolatków, Warszawa 1989; Obserwacje plastyczne, Warszawa 1969; idem, Kompas cywilizacji obrazkowej, 
Warszawa 1982. 
11  Foto-wywiad: Szymon Kobyli ski. Rozmawia  Cz. Chru ci ski, „Trybuna Mazowiecka”, nr 48, 1962.
12  S. Kobyli ski, Rzecz o komiksach (Listy do Kameny), „Kamena”, nr 16, 1968, s. 11. 
13  Rysuje Szymon Kobyli ski, „I.t.d. Magazyn Ilustrowany”, nr 5, 1960, s. 8.

kreski. To poznanie procedur artystycznych pozwala-
o mu na stworzenie kompozycji „w stylu”. Zapytany 

kiedy  o pastisze wyzna , e udawanie innych, podrabianie 
ich stylów doprowadza do ciekawych wniosków, z jednej stro-
ny demaskuje nico  pseudomistrzów, a z drugiej strony 
ukazuje rzeczywist  trudno  w na ladowaniu wybitnych11. 
Innym razem wspomina : Nawi zuj c do mojej pasji pod-
rabiania wszelkich stylów, rzek  mi kiedy  Eryk Lipi ski: 
>>Tobie jest wszystko jedno, jak rysujesz?” – a gdy potwier-
dzi em weso o, doda  „To rysuj dobrze!<<12. A co znaczy o 
dla niego rysowa  dobrze? Adekwatnie do okoliczno ci. 
Ilustracje Kobyli skiego do wydania „W pustyni 
i w puszczy” s  tego doskona ym przyk adem. 
Autor wystylizowa  je na drzeworyty zdobi ce 
ksi ki w latach 80. XIX wieku, czyli wtedy, kiedy 
toczy si  akcja powie ci.

Dlaczego nie mam w asnego stylu? – pyta  artysta 
sam siebie i odpowiada  – Mam. Ale moje spojrzenie 
na wiat… Kogo to obchodzi. Mo e krewnych, kilku 
znajomych. I dalej wy o y  swoje credo: […] swo-
im warsztatem chc  przede wszystkim s u y  ludziom, 
chc  by  „punktem us ugowym” do przekazywania pewnych tre-
ci dydaktycznych. Moim stylem jest u ywanie wszystkich sty-

lów, zawsze tego, który najlepiej przylega do danej tre ci […]. 
Za du o jest wielkich artystów. […] Nie mam równie  prawa 
da  si  ponie  >>w asnej artystycznej wizji<< […]. Musz  
si  do ksi ek, encyklopedii, opracowa  naukowych. Musz  
WIEDZIE , jak si  wówczas ubierano, jakich u ywano 
sprz tów, jakiej broni. Musz  wiedzie  o ówczesnych zwyczajach, 
obrz dach i prawach. Dopiero wtedy mam prawo rysowa 13.
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Szymon-publicysta

Wydaje si , e pewne wymagania stawiane sobie sa-
memu graniczy y z utopi . Przesad  te  by o zapew-
nienie o braku w asnego stylu. Mo na jednak na te de-
klarowane cechy spojrze  inaczej, a mianowicie, widz c 
w ge cie na ladowania, w „stylu bez stylu” wyznacznik 
nowoczesno ci w my leniu Kobyli skiego o sztuce. Ar-
tysta, kiedy nie „fa szowa ”, nie popisywa  si  umiej t-
no ciami. Jako znakomity rzemie lnik, form  uzale nia  
od tre ci. To wida  w jego rysunkach, które zacz  dru-
kowa  w powsta ej w 1957 roku „Polityce”. Stworzy  
na potrzeby swojej satyry posta  o specy  cznej, uprosz-
czonej sylwetce – z ma  g ow  i wielkim brzuchem. 
Rysunki prasowe Kobyli skiego – paradoksalnie roz-
poznawalne po stylu od pierwszego spojrzenia 
– zosta y ochrzczone przez jednego z krytyków 
w latach 60. XIX wieku „publigrafik ”. Do tego 
publicystycznego charakteru swojej twórczo ci Koby-

li ski by  bardzo przywi zany i w a nie po dziennikar-
sku traktowa  swoj  prac . Jego rysunki satyryczne to gra-
 czne felietony, efekt dziennikarskiej wr cz obserwacji 

oraz zdolno ci operowania skrótem my lowym. Wydaje 
si , e do pastiszy równie  podchodzi  jak publicysta. 
Znaj c zatem okoliczno ci artystyczno-polityczne po-
wstania albumu „Pastiches”, dostrzec w tych rysunkach 
powinni my satyr  polityczn , a nie tylko art z pieprzem.

***
Wreszcie chyba najtrudniej jest stan  obok siebie 

samego. Przyjrze  si  sobie. Zdziwi  si  sob . Siebie 
zaskoczy . Gra w rozpoznawanie i nierozpoznawanie, 
a nawet gra pomy ek jest tu te  mo liwa. W ród albu-
mowych rysunków znajdujemy równie  autopastisz. 
Przedstawia on scen  w ó ku – przebudzona kobieta 
patrzy na pi cego obok m czyzn : - Ojej! To wcale nie 
Józio!.

Ale czy to jest prawdziwy Szymon?

S. Kobyliński, Jak rysują? [pastisze różnych rysowników], „Prasa Polska” 1954

AD REM 2/2017
30

 Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie



AMBASADOR
DYPLOMACJA � POLITYKA � BIZNES � KULTURA



ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel./fax: + 48 22 827 88 95
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl
www.muzeumkarykatury.pl

Dni i godziny otwarcia
od wtorku do niedzieli
w godzinach: 10.00 - 18.00 

Katalogi do nabycia w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego




