
 

Naukowy Przegląd Dziennikarski 4/2020 

Journalism Research Review Quarterly  

 

83 
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Streszczenie 

 

Rysunek satyryczny może być bardzo cennym źródłem informacji dla historyków, 

medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin. Pomimo tego, tylko nieliczni 

badacze, szczególnie w polskiej nauce, podejmują się analizy tego rodzaju materiału 

badawczego. Związane jest to przede wszystkim z dość częstym poglądem, że rysunki 

satyryczne w związku z ich graficznym charakterem nie są poważnym źródłem oraz 

dochodzi do tego brak jednolitego oraz usystematyzowanego aparatu badawczego, który 

byłyby wykorzystywany w badaniu rysunków satyrycznych. Niniejszy artykuł ma na celu 

pokazanie dlaczego rysunek satyryczny jest wartościowym materiałem źródłowym oraz 

zaprezentowany jest tutaj przegląd stanu badań nad rysunkiem satyrycznym w polskich 

oraz anglojęzycznych badaniach historycznych oraz medioznawczych.  

 

Słowa kluczowe: rysunek satyryczny, karykatura, historia, medioznawstwo, źródła 

ikonograficzne 
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Abstract 

 

Cartoons can be a valuable source material for historians, media scholars as well as 

academics of other fields. Nonetheless, not many scholars, especially in Poland, decide to 

undertake analysis of this kind of source. This stems from the fact that cartoons, being a 

visual source, are quite often looked down on as not serious source material and, in 

addition, there are no  systematized and consecutively used research methods. The aim of 

this article is to show why cartoons should be viewed as useful sources and to discuss the 

state of research on cartoons in Polish and English-language studies conducted by 

historians and media scholars. 
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WPROWADZENIE 

 Rysunek satyryczny towarzyszy ludzkości od kilku stuleci. Od dłuższego czasu 

jest również przedmiotem badań między innymi historyków oraz medioznawców. 

Pomimo tego, że niektórzy badacze nie uważają tego typu źródła ikonograficznego za 

godne uwagi, jego analiza może być wartościowa oraz prowadzić do ciekawych, jak i 

istotnych ustaleń nie tylko w naukach o historii lub mediach, ale też w szeregu innych 

dyscyplin. Co więcej, kiedy przekaz oraz intencja zabawnych rysunków mogą 

wydawać się łatwe do rozszyfrowania, ich interpretacja wymaga przeważnie dużych 

pokładów wiedzy oraz zastosowania odpowiedniej metodologii. Kiedy w literaturze 

anglosaskiej, gdzie rysunek satyryczny ma długą tradycję, można znaleźć dość sporą 

liczbę publikacji naukowych analizujących to źródło oraz opisujących warsztat 

badawczy, w polskich badaniach pozostaje ono raczej na marginesie zainteresowań 

uczonych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie dlaczego rysunek satyryczny 

powinien być uważany jako cenne źródło informacji oraz omówienie stanu badań w 

polskich oraz anglojęzycznych badaniach nad tego rodzajem źródła ikonograficznego.  

 

WARTOŚĆ POZNAWCZA RYSUNKU SATYRYCZNEGO  

 Na wstępie warto wspomnieć dlaczego rysunek satyryczny powinien być 

uważany za wartościowy materiał badawczy. Po pierwsze, rysunki satyryczne 

posiadają bogatą historię i można z nich odczytać dużo informacji o zamierzchłych 

czasach, klimacie politycznym, relacjach społecznych oraz postaciach, które zostały na 

nich uwiecznione. W przeszłości, szczególnie w XIX wieku, rysunki satyryczne 

cieszyły się sporą popularnością, dostarczały rozrywki sporej rzeszy osób, a przy tym, 

w czasie kiedy dużo osób nie potrafiło czytać, były istotnym medium opiniotwórczym. 

Są cenne dla historyków ponieważ odzwierciedlają dzieje Europy, europejskich 

kolonii, jak i Nowego Świata. Dostarczają również przydatnych informacji na temat 

kluczowych wydarzeń historycznych, konfliktów zbrojnych, różnych celebracji czy też 

wartości oraz postaw społecznych1. 

 Rysunki satyryczne były i są medium opiniotwórczym i zarazem odzwierciedlają 

jak i kształtują poglądy opinii publicznej. Można powiedzieć, że ich celem jest 

wywarcie wpływu na odbiorców w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku 

                                                      
1 R. Scully, M. Quartly: Using Cartoons as Historical Evidence, [w:] R. Scully, M. Quartly (red.): 

Drawing the Line: Using Cartoons as Historical Evidence, Melbourne 2009, s. 1.1-1.13. 
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artykułów wstępnych2. Badacze Michael A. DeSousa i Martin J. Medhurst podkreślali 

w bardzo często przywoływanym przez innych badaczy artykule, że rysunki 

satyryczne odzwierciedlają naszą kulturę i co więcej prowokują odbiorców do 

myślenia na temat tego, co składa się na ich kulturę i jaką rolę jej składowe pełnią w ich 

życiu. Dodają przy tym, że grafiki humorystyczne są szczególnie ważne 

ponieważ „wpływają na zbiorową świadomość odbiorców w sposób zbliżony do 

religijnych rytuałów, cywilnych ceremonii  i społecznych obrządków”3. Warto też 

zaznaczyć, że w przeszłości, w czasach kiedy większość osób była niepiśmienna, jak i 

w dzisiejszych czasach dominacji kultury wizualnej, obraz był i jest bardziej 

zauważalny, natychmiast oraz bezpośrednio oddziaływujący, w związku z czym może 

mieć większy wpływ na odbiorców4. Będąc źródłem wizualnym ukazując i odnosząc 

się do prawdziwych wydarzeń, rysunki satyryczne szybko przykuwają uwagę oraz 

wywołują w odbiorcach takie same emocje jak prawdziwe wydarzenia. W odróżnieniu 

od słowa pisanego, natychmiast i bezwarunkowo wywołują w nich skojarzenia z daną 

kwestią czy też osobą5. Co więcej, w związku z ich formatem (obraz) oraz charakterem 

(satyra/dowcip), rysunki satyryczne mogą ukazywać kwestie oraz opinie, które są 

uważane za zbyt radykalne lub niepoprawnie politycznie i nie mogłyby być wyrażane 

przez inne środki przekazu6. 

 Warto też wymienić kilka przykładów wskazujących jak istotną rolę 

opiniotwórczą rysunki satyryczne odegrały na przestrzeni wieków. Historycy często 

wskazują na to, że Marcin Luter propagował swoje poglądy korzystając z 

antypapieskich grafik. Bardzo często przywoływanym przykładem opiniotwórczego 

wpływu grafik jest amerykański rysownik Thomas Nast (1840-1902), który w swoich 

grafikach na łamach magazynu Harper’s Magazine atakował skorumpowanego 

nowojorskiego polityka Williama M. Tweeda (1823-1878). Rysunki Nasta miały taki 

oddźwięk, że Tweed chciał zapłacić pokaźną sumę za uciszenie rysownika, w związku 

z tym, że zdawał sobie sprawę z tego, że osoby, które go popierały często nie potrafiły 

czytać, ale rysunki ukazujące go w nieprzychylnym świetle do nich docierały i 

                                                      
2 L. Shelton Caswell: Drawing Swords: War in American Editorial Cartoons, American Journalism 

2004, t. 21, nr 2, s. 14-15. 
3 M. A. DeSousa, M. J. Medhurst: Political Cartoons and American Culture: Significant Symbols of 

Campaign, Studies in Visual Communication 1980, t. 8, nr 1, s. 84.  
4 O. Bergmann: „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…” Karykatura w czasopismach satyrycznych 

Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 43.  
5 L. Abraham: Effectiveness of Cartoons as a Uniquely Visual Medium for Orienting Social 

Issues, Journalism and Communication Monographs 2009, t. 11, nr 2, s. 151.  
6 Ibidem, s. 154; P. Gilmartin, S. D. Brunn: The Representation of Women in Political Cartoons of the 

1995 World Conference on Women, Women’s Studies International Forum 1998, t. 21, nr 5, s. 536.  
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szkodziły reputacji polityka7. W kontekście kultury amerykańskiej, często wymieniana 

jest też grafika „Join or Die” Benjamina Franklina, która jest uważana za pierwszy 

amerykański rysunek satyryczny, a na jej znaczenie oraz uniwersalność wskazuje to, 

że jest ona powielana w różnych kontekstach, często politycznych, do dnia 

dzisiejszego8. Co więcej, w XIX wieku rysunki satyryczne były też kolekcjonowane 

między innymi przez polityków oraz członków rodziny królewskiej. Na przykład 

małżonek królowej Wiktorii, książę Albert, zbierał ryciny z angielskiego tygodnika 

satyrycznego Punch, or the London Charivari (Punch) pomimo tego, że przeważnie 

był on ukazywany w nieprzychylnym świetle. Król Jerzy IV chcąc upewnić się, że jak 

najmniej osób mogło ujrzeć przedstawiające go w niekorzystnym świetle grafiki 

wysyłał  swoich ludzi, aby ci kupowali ryciny9. Również w XX wieku zdawano sobie 

sprawę z wpływu grafik na opinię publiczną i na przykład w Stanach Zjednoczonych 

po wybuchu I wojny światowej zostało powołane Biuro Rysunków Satyrycznych (ang. 

Bureau of Cartoons), które miało charakter propagandowy i miało pomagać 

przekazywać komunikaty rządowe graficznie10. Niektórzy wskazują też, że Richard 

Nixon, będąc kandydatem na wiceprezydenta USA, zrezygnował z prenumeraty 

Washington Post, w związku z piętnowaniem go w ukazujących się w tym dzienniku 

grafikach11. 

 Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach rysunki satyryczne nie mają już 

takiego wpływu na opinię publiczną jak kiedyś, wciąż pojawiają się na łamach 

opiniotwórczych periodyków i odgrywają istotną rolę w komentowaniu różnych 

wydarzeń, a czasami wciąż mogą wywoływać duże emocje12. Na to jak duży 

wydźwięk mogą mieć rysunki nawet w XXI wieku wskazują przykłady grafik 

odnoszące się do proroka Mahometa, które pojawiły się na łamach duńskich oraz 

francuskich periodyków, co skutkowało gwałtowną reakcją muzułmanów, a nawet 

aktami terroru13. To, że rysunki wciąż wywołują duże emocje może wynikać z tego, że 

                                                      
7 T. M. Kemnitz: The Cartoon as a Historical Source, The Journal of Interdisciplinary History 1973, 

vol. 1, nr 1, s. 84; T. Nast odegrał również istotną rolę w czasie wojny secesyjnej, szczególnie w 

rekrutacji żołnierzy do armii Unii, zob. W. A. Coupe: Observations on a Theory of Political 

Caricature, Comparative Studies in Society and History 1969, t. 11, nr 1, s. 82; J. K. Lively: 

Propaganda Techniques of Civil War Cartoonists, Public Opinion Quarterly 1942, t. 6, nr 1, s. 100. 
8 M. Bryant: The First American Political Cartoon, History Today 2007, t. 57, nr 12 s. 58-59. 
9 T. M. Kemnitz: op. cit., s. 88.  
10 L. Shelton Caswell: op. cit., s. 21-22. 
11 L. Abraham: op. cit., s. 160. 
12 Warto zaznaczyć, że w dzisiejszy czasach rysunki satyryczne są wypierane przez bardzo 

popularne memy internetowe, których przygotowanie nie wymaga zdolności artystycznych.  
13 Zob. S. Weaver: Liquid Racism and the Danish Prophet Muhammad Cartoons, Current Sociology 

2010, t. 58, nr 5, s. 675-692; J. Klausen: The Danish Cartoons and Modern Iconoclasm in the 

Cosmopolitan Muslim Diaspora, Harvard Middle Eastern and Islamic Review 2009, t. 8, s. 86-118; 
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jak podawał jeden z amerykańskich grafików, rysownicy mają doskonały instynkt do 

uchwycenia danego problemu za pomocą obrazków, które są jednym z 

„najpotężniejszych, najbardziej prymitywnych i niepokojących sposobów wyrażania”. 

Dodawał, że „rysownicy docierają do publiczności literackiej w taki sposób, że przy 

pomocy słów nie byłoby to możliwe”14. 

 

DEFINICJA (CARICATURE A CARTOON) 

 W języku polskim używa się przeważnie dwóch terminów w odniesieniu do tego 

co w języku angielskim jest znane jako cartoon: karykatura oraz rysunek satyryczny 

(inne terminy, które można spotkać to m.in.: dowcip rysunkowy, „publigrafika”, 

rysowany felieton lub satyra ikonograficzna). 

 

 
Rys. 1 J. Doyle (“H.B.”): A Cabinet Picture, London 1830-32, Victoria and Albert Museum, 

Department of Engraving, Illustration and Design & Department of Paintings, Accessions 1938. 

London: The Board of Education, 1939, © Victoria and Albert Museum, London.   

 

                                                                                                                                                           
N. Koswar: The impact of a Post- Charlie Hebdo World on Cartoonists, Social Research 2016, t. 83, nr 

1, s. 7-19; zob. też np. tekst na temat kontrowersji związanych z publikacją rysunku 

satyrycznego ukazującego byłego prezydenta RPA Jacoba Zumę, A. Sunti Bal, et al.: Caricatures, 

cartoons, spoofs and satires: political brands as butts, Journal of Public Affairs 2009, t. 9, s. 229-237. 
14 D. Marlette, Freedom of Speech and the Editorial Cartoon: ‘Cartoons are the acid test of the First 

Amendment’, Nieman Reports 2004, t. 58, nr 4, http://niemanreports.org/articles/freedom-of-

speech-and-the-editorial-cartoon/ [dostęp: 12.04.2019]. 
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 Już w latach 80. XX w. Włodzimierz Głodowski, w jednej z nielicznych publikacji 

na temat rozważań metodologicznych odnoszących się do źródła jakim jest rysunek 

satyryczny, zwracał uwagę na to, że termin karykatura, czyli według słownika PWN 

„obraz lub opis uwydatniający i wyolbrzymiający charakterystyczne cechy postaci, 

przedmiotów, zjawisk itp. aż do śmieszności”15, jest wieloznaczny oraz nieprecyzyjny.  

Odwołując się do tekstu amerykańskiego historyka Lawrence’a H. Streichera 

podkreślał przy tym, że badacze anglosascy przeważnie rozróżniają pomiędzy 

pojęciami caricature, odnoszącym się do rysunków o zabarwieniu negatywnym, 

wyolbrzymiającym lub pomniejszającym cechy danych osób lub rzeczy, i cartoon, czyli 

przedstawieniem „wartościowo neutralnym”, które charakteryzuje się wzmacnianiem 

cech oraz zdemaskowaniem bohaterów grafik16. Bardzo trafnie rysunek satyryczny 

określił amerykański badacz LeRoy M. Carl. Podkreślał on, że to zupełnie coś innego 

aniżeli zdjęcie (chociaż np. przypadku wystaw w Muzeum Karykatury im. Eryka 

Lipińskiego pojawiają się zdjęcia) oraz sekwencyjny pasek komiksowy i określa go jak 

obrazkową zagadkę, która często zawiera słowa, kreskę (warstwę wizualną) oraz 

karykaturę17. Carl trafnie zauważył tutaj, że karykatura nie jest równoznaczna z 

cartoon, a może być elementem rysunku. Nie wszystkie grafiki, które są rysunkami 

satyrycznymi (cartoons) muszą zawierać element karykatury. DeSousa i Medhurst 

wskazywali  na sześć technik, które rysownik może użyć przygotowując grafikę 

satyryczną. Wymieniali wyolbrzymianie i amplifikację cech fizycznych, czyli 

karykaturę jako jedną z nich18. Również historyk Thomas Milton Kemnitz wskazywał, 

że pomimo tego, że termin cartoon nie jest precyzyjny, jest wciąż lepszy od terminu 

caricature, który odnosi się do techniki rysowania19. Jak podkreślał kolejny historyk 

William A. Coupe: „Sztuka graficzna może być satyryczna bez uciekania się do 

karykatury, tak samo jak autorzy satyr uciekają się do karykatury po to by osiągnąć 

zamierzony cel”20. Doskonałym przykładem jest słynny dziewiętnastowieczny 

                                                      
15 Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/Karykatura.html [dostęp: 02.02.2019]. 
16 W. Głodowski: Karykatura polityczna jako forma komunikowania w badaniach amerykańskich, 

Zeszyty Prasoznawcze 1988, r. XXIX, nr 3, s. 29-30; por. L. H. Streicher: On a Theory of Political 

Caricature, Comparative Studies in Society and History” 1967, t. 9, nr 4, s. 431-432.  
17 L. M. Carl: Political Cartoons: ‘Ink Blots’ on the Editorial Page, Journal of Popular Culture 1970, 

t. 4, nr 1, s. 39.  
18 Dodatkowo wyszczególniali: użycie kreski i formatu do nadania nastroju i tonu, 

umieszczenie w kadrze, związek pomiędzy elementem graficznym i tekstowym, rytmiczny 

montaż, czyli zderzenie różnych elementów, które mają tworzyć całość i wskazywać, że idea 

całego rysunku jest ważniejsza niż pojedyncze elementy uwiecznione na rysunku. M. J. 

Medhurst i M. A. Desousa: Political cartoons as rhetorical form: A taxonomy of graphic discourse, 

Communication Monographs 1981, t. 48, s. 212-219.  
19 T. M. Kemnitz: op. cit., s. 82.  
20 W. A. Coupe: op. cit., s. 85. 
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rysownik irlandzki John Doyle (znany też jako H.B. w związku z monogramem, który 

umieszczał pod rycinami), którego grafiki stanowiły komentarz polityczny i określane 

są jako cartoons a nie ukazywały aktorów politycznych poprzez karykaturę (zob. rys. 

1). Był to przy tym jeden z najpopularniejszych rysowników na Wyspach Brytyjskich 

w pierwszej połowie XIX wieku21.    

 Warto też wspomnieć etymologię angielskiego słowa cartoon w znaczeniu 

rysunek satyryczny (termin ten może również odnosić się do filmów animowanych 

oraz według niektórych słowników do pasków komiksowych). Rysunki będące 

komentarzem politycznym lub społecznym mają szczególnie bogatą historię w 

kulturze anglosaskiej. Tradycja angielskiego rysunku satyrycznego sięga 

anonimowych, jednostronicowych drzeworytów z XVII wieku ukazujących religijne 

lub polityczne tematy oraz przede wszystkim słynnego angielskiego malarza i grafika 

Williama Hogartha (1697-1764), który tworzył moralizatorskie satyry graficzne22. 

Szczególnie owocnym okresem w historii angielskich rysunków satyrycznych był 

koniec XVIII i początek XIX wieku, czyli okres Rewolucji Francuskiej oraz wojen 

napoleońskich. Tworzyli w tym czasie tacy mistrzowie angielskiej karykatury jak 

James Gillray (1757-1815), Thomas Rowlandson (1757-1827) oraz George Cruikshank 

(1792-1878)23. W tym czasie prace tych rysowników, które często ukazywały w 

krzywym zwierciadle Napoleona, brytyjską rodzinę królewską lub obyczaje społeczne, 

były pojedynczymi grafikami powszechnie nazywanymi karykaturami (ang. 

caricatures). Kiedy w toku dziewiętnastego stulecia rysunki satyryczne wciąż 

ukazywały się jako pojedyncze litografie, w związku z dynamicznym rozwojem prasy, 

szczególnie prasy ilustrowanej, grafiki komentujące życie polityczne oraz społeczne 

zadomowiły się na dobre w magazynach satyrycznych. Za moment przełomowy 

uważane jest ukazanie się francuskiego pisma „La Caricature” w 1830 roku. Właściwie 

do lat 40. XIX wieku satyryczne rysunki były zwane karykaturami, pomimo tego, że 

nie wszystkie zawierały elementy karykatury. Przykładem może być grafika 

                                                      
21 R. W. Buss: English Graphic Satire, London 1874; J. B. Bishop: Early Political Caricature in 

America, Century 1892, s. 221. 
22 R. Sabin: Comics, Comix and Graphic Novels: A History of Comic Art, London 1996, s. 11-12. Co 

ciekawe, David  Kunzle wskazuje, że w okresie od XV do XVIII wieku, w Polsce oraz Hiszpanii 

nie pojawiały się tzw. broadsheets, czyli jednostronicowe publikacje (z ilustracjami lub bez) 

ukazujące bieżące kwestie społeczne oraz polityczne i będące w pewnym sensie 

pierwowzorami rysunków satyrycznych i pasków komiksowych, ponieważ wytwory kultury 

były tam przeznaczone tylko dla arystokracji i klasa średnia była niewidoczna, w: D. Kunzle: 

The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 

1825, t. 1, Berkeley 1973, s. 4.  
23 R. C. Harvey: Comedy at the Juncture of Word and Image: The Emergence of the Modern Magazine 

Gag Cartoon Reveals the Vital Blend, [w:] R. Varnum, C. T. Gibbons (red.): The Language of Comics: 

Word and Image, Jackson, MS 2001, s. 77.  
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angielskiego rysownika Roberta Seymoura z 1832 roku (rys. 3), która ukazała się na 

łamach satyrycznego periodyku Figaro in London (poprzednika bardziej znanego 

Puncha, który wychodził w latach 1832-1839). Pomimo tego, że grafiki, które 

ukazywały się na łamach tego czasopisma były określane jako karykatury, jak widać w 

przypadku przykładowej grafiki nie wszystkie przedstawiały postacie w sposób 

wyolbrzymiony czy też przerysowany. 

 

Rys. 2 R. Seymour: Passage of the Reform Cutter, Figaro in London 14.04.1832, nr 19, s. 73. 

 

W latach czterdziestych XIX wieku w Wielkiej Brytanii przyjął się termin 

cartoon, który został wprowadzony do powszechnego obiegu przez najpopularniejszy 

magazyn satyryczny epoki wiktoriańskiej, czyli wspomniany już Punch. Angielskie 

słowo cartoon, wywodzące się z włoskiego carton, podobnie jak w języku polskim 

karton oznaczało jedynie „rysunek będący szkicem, wzorem do obrazu, fresku, 

mozaiki, gobelinu, tapety, wykonany na grubym papierze”24. Słowo cartoon nabrało 

nowego znaczenia kiedy zorganizowano wystawę kartonów mających być 

propozycjami dzieł, które miały pojawić się w nowym budynku Parlamentu 

Zjednoczonego Królestwa (poprzedni spłonął w 1834 roku). Również redakcja Puncha 

postanowiła opublikować na swoich łamach satyryczne kartony odnoszące się do 

nowej siedziby rządu. W magazynie nową serię rycin nazywano kartonami Puncha 

(ang. Punch’s cartoons), a wkrótce słowo cartoon zaczęto powszechnie stosować w 

                                                      
24 W. Doroszewski (red.): Słownik Języka Polskiego, 

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/karton;5438441.html [dostęp: 13.01.2019]. 
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odniesieniu do satyrycznych rysunków, które miały w tym czasie głównie charakter 

komentarza politycznego25. Autorem pierwszego cartoon zatytułowanego „Cartoon 

No. 1: Substance and Shadow” był znany angielski rysownik John Leech (1817-1864), 

który tym samym został pierwszym cartoonist26. Od tej chwili termin cartoon zaczął 

generalnie odnosić się do dowcipów rysunkowych, a caricature do karykatury 

portretowej. Nieprecyzyjność definicji rysunku satyrycznego została też podkreślona 

w słowniku Dictionary of British Cartoonists and Caricaturists 1730-1980, w którym 

wszyscy rysownicy i ich prace przed rokiem 1840 określani są jako caricaturists i 

caricatures, a po roku 1840 cartoonists i cartoons27.  
 

RODZAJE RYSUNKÓW SATYRYCZNYCH  

 Rysunki satyryczne można generalnie podzielić na dwa rodzaje: polityczne 

(komentujące wydarzenia polityczne lub drwiące z polityków) oraz humorystyczne 

(mające rozbawić czytelnika)28. Głodowski rozróżniał dwa typy: karykaturę polityczną, 

wykpiwającą i demaskują podmioty związane z życiem politycznym, oraz karykaturę 

społeczną, której przedmiotem nie są sprawy polityczne i sprawowanie władzy a 

wyśmiewanie bardziej codziennych sytuacji oraz interakcji, których bohaterzy 

pozostają przeważnie anonimowi29. Na przykład w Punchu poza grafikami, które 

komentowały kwestie polityczno-gospodarcze w piśmie drukowano liczne małe 

rysunki odzwierciedlające aspekty życia codziennego (zob. rys. 3). Pomimo tego, że 

polityczne rysunki satyryczne, które są dobrym źródłem do badania opinii publicznej, 

wydają się cenniejsze dla badaczy, humorystyczne czy też społeczne rysunki są 

również wartościowe. Odzwierciedlają one stosunki oraz wartości społeczne, 

występujące w społeczeństwie wzorce i stereotypy, a przy tym można nawet z nich 

odczytać jak wyglądały w danej epoce stroje, wnętrza budynków lub inne 

                                                      
25 M. H. Spielmann: The History of Punch, London 1895, s. 186-188. Zanim zaczęto odnosić się do 

rycin w Punchu jako cartoons, były one nazywane pencillings, political sketches lub comic cuts. 

Szerzej na temat Leecha zob. H. J. Miller: John Leech and the Shaping of the Victorian Cartoon: The 

Context of Respectability, Victorian Periodicals Review 2009, t. 42, nr 3, s. 267-291. 
26 Szerzej na ten temat zob. M. Bryant: ‘The First Cartoon’, History Today 2005, t. 55, nr 11, s. 58-

59. 
27 M. Bryant i S. Heneage (red.): Dictionary of British Cartoonits and Caricaturists 1730-1980, 

Aldershot 1994, s. viii.  
28 R. C. Harvey: How Comics Came to Be: Through the Juncture of Word and Image from Magazine 

Gag Cartoons to Newspaper Strips, Tools for Critical Appreciation Plus Rare Seldom Witnessed 

Historical Facts, [w:] J. Heer, K. Worcester (red.): A Comics Studies Reader, Jackson, MS 2007, s. 28. 
29 W. Głodowski: op. cit., s. 30. Szczególnie znany z humorystycznych/społecznych grafik jest 

amerykański magazyn The New Yorker.  
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przedmioty30. Tego typu rysunki ukazują często relacje, czy też konflikty pomiędzy 

płciami lub klasami, które można było zaobserwować w danych epokach. Kemnitz 

używa z kolei określenia opiniotwórcze rysunki satyryczne (ang. opinion cartoons) i 

dzieli je na te, które odnoszą się do polityki wewnętrznej, spraw zagranicznych lub 

spraw społecznych. Zaznacza przy tym, że w przypadku grafik politycznych 

niezbędne jest rozpoznanie przedstawionych na nich wydarzeń, tematów oraz postaci, 

w czym pomaga ich wyolbrzymione i karykaturalne przedstawienie. Stereotypowe 

wizerunki są z kolei typowe dla rysunków odnoszących się do problematyki 

społecznej, a odniesienia do symboli i barw narodowych są podstawą grafik 

traktujących o polityce zagranicznej31.  

 

Rys. 3 J. Leech: Laying down the Law, Punch 1848, t. 14, s. 172. 

 

 Badacze anglosascy dzielą też rysunki satyryczne na: opisowe 

(charakteryzujące się brakiem elementów satyrycznych i dające zabawny komentarz 

bieżących spraw), humorystyczno-satyryczne (piętnujące polityków i ich programy 

oraz służące do wskazywania oraz ukrócenia niemoralnych zachowań i nadużyć), 

destrukcyjnie-satyryczne (z natury bardziej radykalne i mające być okrutne oraz 

raniące dla ich bohaterów) oraz okrutnie oburzające (mające na celu nakłonienie 

                                                      
30 T. M. Kemnitz: op. cit., 83. 
31 T. M. Kemnitz: op. cit., s. 83; por. L. H. Streicher: op. cit., s. 432; W. A. Coupe: op. cit., s. 90-91. 
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odbiorców do zastanowienia się nad rozkładem władzy, bogactwa i 

sprawiedliwości)32. DeSousa i Medhurst wskazują też na to, że rysunki satyryczne 

mogą przybierać trzy formaty: kontrastu, komentarza oraz zaprzeczenia. Grafiki mogą 

ukazywać kontrast, który pokazuje różnice pomiędzy dwoma podmiotami i odbiorcy 

według ich preferencji mają sami wysunąć wnioski. Jeśli chodzi o zaprzeczenie to 

rysunki mające ten format mają ukazywać potępienie i odbiorca może się z nim 

zgodzić lub odrzucić. Rysunki satyryczne będące komentarzem z kolei wyrażają 

oczywiste fakty33. 

 Bardziej szczegółowe rozróżnienie dowcipów obrazkowych podaje historyk 

Olaf Bergmann i poza karykaturą polityczną wymienia on społeczną, portretową oraz 

obyczajową. Dodatkowo dzieli on karykatury na: anonimowe (tematem których nie są 

konkretne osoby), spersonifikowane (ukazujące rozpoznawalne postacie), sytuacyjne 

(czyli rozpoznawalne lub nieznane osoby w konkretnych sytuacjach), portretowe 

(powszechnie znane osoby bez żadnego kontekstu), spersonifikowane pojedyncze 

(przedmiotem jest jedna postać), zbiorowe (więcej niż jeden bohater) oraz historyjki 

obrazowe na konkretny temat34. W związku z tym, że rysunki satyryczne zazwyczaj są 

hybrydowe i składają się przeważnie z dwóch elementów: warstwy ikonograficznej 

oraz werbalnej, można je również podzielić w zależności od różnych konfiguracji 

obrazu i słowa. Rysownik Grzegorz Bąkowski wymienia: grafiki z drukowanym 

podpisem (tytułem) pod lub nad nimi, z tekstem zawierającym się w rysunku 

(zazwyczaj w postaci dymków) oraz te z napisami które „należą do świata 

przedstawionego na rysunku, bez tekstu i „oparte na <<rysunkowym>> traktowaniu 

tekstu”35. 

FUNKCJE RYSUNKU SATYRYCZNEGO 

 Badacze podkreślają również szereg funkcji, które pełni rysunek satyryczny. Na 

przykład Głodowski odwołując się do ustaleń DeSousy i Medhursta36 wymieniał cztery 

funkcje satyry ikonograficznej: rozrywkową, redukcji agresji, porządku dnia oraz 

konstruowania zjawisk. Pierwsza z funkcji—jak podaje polski badacz—ma polegać „na 

                                                      
32 H. Manning, R. Phiddian: In defence of the political cartoonists’ licence to mock, Australian 

Review of Public Affairs 2004, t. 5, nr 1, s. 27-32; por. C. Press: The Political Cartoon, Rutherford 

1981.  
33 M. J. Medhurst, M. A. Desousa: Political cartoons as rhetorical form…, op. cit., s. 206-207. 
34 O. Bergmann: op. cit., s. 22-23. 
35 G. Bąkowski: Dowcip rysunkowy czyli czarno na białym, [w:] A. Niczyperowicz (red.): 

Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001, s. 122. 
36 Zob. M. A. DeSousa, M. J. Medhurst: Political Cartoons and American Culture…, op. cit., s. 91-

93. 
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kojarzeniu przez odbiorców uczucia radości i wesołości z dokonywaną oceną i w 

ostatecznym efekcie na potwierdzeniu kulturowego sensu moralności”37. Należy przy 

tym pamiętać, że kiedy obrazek wywołuje śmiech odbiorców wskazuje to na to, że 

należą oni do tego samego kręgu kulturowego co rysownik i tym samym rozpoznają 

oraz rozumieją wykorzystywane w nim między innymi symbole, kody kulturowe, gry 

słów, metafory oraz aluzje. Oznacza to, że badacz chcący podjąć się interpretacji 

rysunków z innego obszaru kulturowego i językowego musi posiadać dużą wiedzę na 

temat historii oraz kultury danego kraju38. Redukcja agresji poprzez obrazek polega z 

kolei na tym, że odbiorcy widząc nielubianą przez nich osobowość (najczęściej 

polityka) lub grupę osób wyszydzonych graficznie mogą w ten sposób wyładować 

swoje emocje i dać upust frustracji. Funkcja porządku dnia odnosi się do wskazywania 

tego, które wydarzenia oraz kwestie są istotne (te podejmowane przez 

większość rysowników). Rysunki satyryczne dają tym samym możliwość 

zorientowania się w tym co stanowi najważniejsze i najbardziej dyskutowane kwestie 

w społeczeństwie. DeSousa i Medhurst podkreślają też, że funkcja porządku dnia 

może prowadzić do wzmożonej debaty publicznej a tym samym prowadzić do zmiany 

poglądów jej uczestników39. Funkcja konstruowania zjawisk ma ścisły związek z formą 

rysunku satyrycznego, czyli kadru, w którym złożone problemy muszą zostać ukazane 

w bardzo zredukowanej postaci, ale przy tym wskazać na sedno problemu. Ma to 

pozwolić odbiorcom zrozumieć, a przynajmniej dać im takie 

wrażenie, skomplikowane zagadnienia i kwestie bez ich dogłębniejszej analizy40. 

DeSousa i Medhurst podkreślają przy tym, że może to ich skłonić do przemyśleń lub 

podjęcia działań41.  

 Historyk Tomasz Sikorski wskazuje na pięć funkcji karykatury, przy czym część 

pokrywa się z tymi podawanymi przez Głodowskiego/DeSousę i Medhursta: 

rozrywkowa, kreacji i porządkowania rzeczywistości społeczno-politycznej (taka sama 

                                                      
37 W. Głodowski: op. cit., s. 40. 
38 Tomasz Szarota podawał, że „Już z samej istoty karykatury jako komunikatu (przekazu 

informacji) w postaci wyjątkowo lakonicznej i skondensowanej wynika, że jej twórca musi się 

posługiwać systemem zrozumiałych dla odbiorcy znaków i symboli, operować językiem 

skrótów myślowych i zbitek pojęciowych, a tym samym odwoływać się także do tkwiących w 

świadomości odbiorcy stereotypów”, T. Szarota: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i 

stereotypy, Warszawa 1996, s. 102-103. Często też osoby pochodzące z tego samego kręgu 

kulturowego co rysownik mogą postrzegać komunikat grafiki całkiem inaczej oraz różne osoby 

z tego samego kraju mogą interpretować go na różne sposoby. Zob. L. M. Carl: Political 

Cartoons…, op. cit., s. 39-45; L. M. Carl: Editorial Cartoons Fail to Reach Many Readers, Journalism 

& Mass Communication Quarterly 1968, t. 45, nr 3, s. 533-535. 
39 M. A. DeSousa i M. J. Medhurst: Political Cartoons and American Culture…, op. cit., s. 92. 
40 W. Głodowski: op. cit., s. 39-44. 
41 M. A. DeSousa, M. J. Medhurst: Political Cartoons and American Culture…, op. cit., s. 93. 
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jak porządku dnia i konstruowania zjawisk) oraz psychologiczna (czyli redukcji 

agresji). Dodaje on funkcję socjologiczną, czyli rysunki satyryczne mogą skłaniać do 

przemian społecznych42. Sikorski wskazuje też na funkcję komunikacyjną w ramach 

której grafika satyryczna: „Po pierwsze jest katalizatorem zmian, po drugie zaś jest 

strażnikiem zastanego stanu rzeczywistości społecznej”43. Należy nadmienić, że 

rysunek satyryczny może też służyć jako narzędzie propagandy, za pomocą którego 

można propagować daną ideologię czy też piętnować konkretne osoby, narody, lub 

grupy44.  

FORMAT  

 Tak jak zostało to wspomniane powyżej, rysunek satyryczny ma przeważnie 

format pojedynczego kadru, który zwięźle ukazuje jakiś problem lub sytuację i zawiera 

warstwę graficzną i tekstową. Czasami przekaz grafik może być ukazany za pomocą 

więcej niż jednego kadru (zob. rys. 4). W odróżnieniu od pasków komiksowych czy też 

komiksów cechą charakterystyczną rysunków satyrycznych nie jest sekwencyjność, a 

zwięzłość, zagęszczenie informacji w jednym obrazku (niektórzy wskazują na to, że 

rysunki satyryczne przypominają pojedyncze zdania i w związku z tym, aby je 

zrozumieć wymagana jest znajomość kontekstu; komiksy z kolei podobne są do całych 

tekstów, które można pojąć bez dodatkowej wiedzy45). Rysunek satyryczny jest 

uważany za gatunek hybrydyczny i niektórzy badacze wskazują, że element tekstowy 

jest niezbędny w przekazie rysunków satyrycznych i kluczowym elementem tego 

medium jest sprzężenie elementu wizualnego i werbalnego46. Inni z kolei wskazują, że 

nadrzędnym elementem jest obraz a tekst jest często zbędny i jedynie może uzupełniać 

lub wzmacniać przekaz graficzny. Linus Abraham podkreśla, że tekst pomaga 

doprecyzować przekaz grafiki, ale nadmierna jego ilość może też umniejszyć jej efekt47. 

DeSousa i Medhurst wskazują też, że element tekstowy, czy w postaci dymku czy też 

                                                      
42 Zob. np. I. Sani, et al.: Political Cartoons as a Vehicle of Setting Social Agenda: The Newspaper 

Example, Asian Social Science 2012, t. 8, nr 6, s. 156-164; I. Sani, et al.: Political Cartoons in the First 

Decade of the Millennium, Social Sciences & Humanities 2014, t. 22, nr 1, s. 73-83.  
43 T. Sikorski: op. cit., s. 73. Por. M. A. DeSousa i M. J. Medhurst: Political Cartoons and American 

Culture…, op. cit., s. 85. 
44 Zob. H. Sojka-Masztalerz: Rysunek satyryczny jako narzędzie propagandowego oddziaływania w 

polskojęzycznej prasie „gadzinowej” (na materiale „Gazety Lwowskiej” 1941-1944), Studia 

Ukrainica Posnaniensia 2013, t. 1, s. 307-313; K. Kakareko: Karykatura jako narzędzie polityki 

państwa, Czasopismo Prawno-Historycznei 2017, t. LXIX, z. 2, s. 295-311; L. Shelton Caswell: op. 

cit., s. 13-45; J. K. Lively: op. cit., s. 99-106.  
45 M. Saraceni: The Language of Comics, London 2003, s. 36. Por. R. C. Harvey: Comedy at the 

Juncture of Word and Image…, op. cit., s. 76. 
46 Zob. szczególnie: R. C. Harvey: Comedy at the Juncture of Word and Image…, op. cit., s. 75-96. 
47 L. Abraham: op. cit., s. 122, 159.  
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podpisu spełnia równocześnie trzy funkcje: komentarza, wyjaśnienia i rewelacji. 

Podkreślą też to jaki wydźwięk będzie miał rysunek zależy od: jego umieszczenia (czy 

jest na pierwszej stronie, w górnej czy dolnej części strony), rozmiaru, kroju czcionki 

(czy będzie się wyróżniać na tle okalającego tekstu)48. 

 

Rys. 4 Before an Election! After an Election!, Figaro in London 24.1.1835, nr 164, s. 17.  

 

 Ci sami uczeni opisują (w kontekście wyborów w USA) również to do czego 

odwołują się rysownicy tworzący polityczne grafiki. Wymieniają cztery składowe ich 

„arsenału”: polityczne ogólniki (powszechnie znane tematy związane z polityką), 

literackie/kulturowe aluzje (nawiązania do legend, folkloru, literatury i mass mediów, 

które mają pomóc zaprezentować daną kwestię polityczną), indywidualne cechy 

charakteru (typowe cechy charakteru polityków) oraz przelotne tematy sytuacyjne 

(wydarzenia, które pojawiają się niespodziewanie i do których odwołują 

się rysownicy)49. Warto nadmienić, że współcześni rysownicy często odwołują się do 

kultury popularnej lub sportu. W ten sposób mogą ukazać kwestie i postacie ze świata 

polityki w zaskakującym kontekście i tym samym przyciągnąć uwagę odbiorców50. 

Należy wspomnieć też to, że ułatwieniem w rozpoznaniu postaci na rycinach jest to, że 

                                                      
48 M. J. Medhurst i M. A. Desousa: Political cartoons as rhetorical form…, op. cit., s. 217, 226-227. 
49 M. A. DeSousa i M. J. Medhurst: Political Cartoons and American Culture…, op. cit., s. 85-90; M. 

J. Medhurst i M. A. Desousa: Political cartoons as rhetorical form…, op. cit., s. 200-202. 
50 E. El Refaie: Multiliteracies: how readers interpret political cartoons, Visual Communication 2009, 

t. 8, nr 2, s. 185; J. L. Conners: Popular Culture in Political Cartoons: Analyzing Cartoonist 

Approaches, PS: Political Science & Politics 2007, t. 40, s. 261-262. 
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rysownicy stosują tzw. „etykiety tożsamości” (ang. tabs of identity), czyli 

wykorzystują charakterystyczne cechy wyglądu lub charakteru znanych osób 

przedstawiając je graficznie, co ma pozwalać na ich łatwą identyfikację51. 

WARSZTAT BADAWCZY 

 W związku z lapidarnością oraz wizualnym charakterem, analiza rysunków 

satyrycznych może wydawać się czymś mało wyzywającym, a nawet dobrą zabawą. 

Niemniej jednak ich interpretacja może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Jeden z 

historyków zajmujący się badaniem wizerunku Irlandczyków w 

dziewiętnastowiecznej karykaturze pisał, że rysunki satyryczne są to 

„wielowarstwowe teksty graficzne przepełnione wartościami i poglądami o znaczeniu 

politycznym”52. Joseph Geipel zaznacza z kolei, że są one nieocenionym źródłem dla 

historyka, ale w związku z tym, że są „naszpikowane” symbolizmem, uczeni często 

pomijali je w swoich badaniach53. Geipel wskazuje również, że kiedy jesteśmy w stanie 

docenić umiejętności artystyczne takich rysowników jak Gillray oraz Rowlandson, 

„wiele aluzji oraz ukrytych znaczeń, którymi są przepełnione ich ryciny, są całkowicie 

niedostępne nawet dla najbystrzejszych badaczy historii społecznej”54. Problem z 

analizą rysunków satyrycznych wynika często z tego, że większość z nich się szybko 

dezaktualizuje i kiedy ukazane na nich postacie oraz tematy (jak i aluzje, przenośnie, 

metafory, gry słów, frazeologizmy) były czytelne dla ówczesnych odbiorców, ich 

rozszyfrowanie może być niezwykle trudne dla dzisiejszego badacza. Tym samym 

prawidłowe odczytanie tego typu grafiki wymaga przede wszystkim alfabetyzmu 

wizualnego i tekstowego, wiedzy politycznej, historycznej, kulturowej, językowej oraz 

umiejętności kojarzenia faktów, co może skutkować tym, że nawet bardzo dobrze 

wyedukowane i oczytane osoby mogą nie poradzić sobie z ich dokładną interpretacją55. 

W związku z tym, że często ma się wrażenie, że znaczenie rysunku satyrycznego 

można odczytać od razu, tylko na niego spoglądając prowadzi to do częstego 

niewłaściwego wykorzystania tego typu materiału ikonograficznego56. W rezultacie 

ryciny polityczne i humorystyczne często były i są wykorzystywane jako graficzny 

dodatek do publikacji, a nie jako część wywodu oraz argumentacji, którą się krytycznie 

                                                      
51 L. H. Streicher: op. cit., s. 436. 
52 L. P. Curtis: Apes and Angels: The Irishman in Victorian Caricature, Washington 1997, s. 147. 
53 J. Geipel: The Cartoon: A Short History of Graphic Comedy and Satire, London 1972, s. 10. 
54 Ibidem, s. 30. 
55 K. Kakareko: op. cit., s. 299. Szerzej zob. E. El Refaie: op. cit., s. 181-205. 
56 Zob. L. M. Carl: Political Cartoons…, op. cit., s. 39-45.  
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analizuje57. Dodatkowo, można znaleźć różne propozycje różnych metodologii i 

badaczowi, który chce podjąć się interpretacji tego rodzaju źródła ciężko 

zdecydować jakie metody zastosować. 

 W latach 80. XX wieku Ernst H. Gombrich zwracał uwagę na to, że rysunkami 

satyrycznymi najczęściej zajmowali się historycy, którzy wiedzieli jak 

rozszyfrować przekazy tego typu źródeł58. Wydaje się, że od tego czasu w polskiej 

nauce niewiele się zmieniło ponieważ większość tekstów naukowych na temat 

graficznych satyr została napisana właśnie przez polskich historyków (w odróżnieniu 

od nauki anglosaskiej gdzie badania nad rysunkiem satyrycznym mają wyraźnie 

interdyscyplinarny charakter)59. Oni też głównie pochylili się nad zagadnieniem metod 

badawczych, które można wykorzystać w analizie tego ikonograficznego materiału 

źródłowego. Można zauważyć, że większość polskich oraz anglosaskich badaczy 

będących historykami wskazuje jako kluczową, jedną metodę badawczą. Chodzi tutaj 

o tzw. „formułę Lasswella”, czyli wykorzystanie m.in. następujących pytań przy 

analizie rysunków satyrycznych: Kto?, Co mówi?, Jakimi środkami?, W jakim celu?, 

Do kogo?, Z jakim skutkiem?60. Według tej zasady po pierwsze należy ustalić 

informacje na temat twórcy przekazu graficznego, tj. rysownika, przede wszystkim o 

ich poglądach oraz technice rysunku, w czym mogą pomóc dostępne biografie i 

autobiografie niektórych rysowników. W związku z tym, że niektóre grafiki nie były 

podpisane lub były sygnowane jedynie monogramem, czasami nawet samo ustalenie 

                                                      
57 R. Scully, M. Quartly: op. cit., s. 1.1-1.13 
58 Cytowane w: L. Abraham: op. cit., s. 121. 
59 Zob. m.in. T. Szarota: Piłsudski w karykaturze niemieckiej, [w:] J. Baszkiewicz, A. Bodnar i S. 

Gebethner (red.): Historia-prawo-polityka (Księga na 65-lecie prof. Franciszka Ryszki), Warszawa 

1990, s. 97-113; T. Szarota: Niemcy i Polacy, op. cit.; T. Sikorski: op. cit.; J. Ślęzak: Obraz 

Czechosłowacji w karykaturach opublikowanych na łamach czasopism satyrycznych „Mucha” i „Szpilki” 

w latach 1945-1948, Polityka i Społeczeństwo 2013, t. 3, nr 11, s. 49-68; J. Ślęzak: Karykatura 

socrealistyczna o wojnie w Korei –na przykładzie wybranych rysunków satyrycznych publikowanych na 

łamach „Trybuny Ludu” w latach 1950–1953, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie 2011, Seria: Res Politicae, t. IV, s. 253-269; J. Ślęzak-Gotkowska: ZSRR i obóz 

państw socjalistycznych w karykaturze okresu socrealizmu – na przykładzie wybranych rysunków 

opublikowanych w „Trybunie Ludu” w latach 1950–1955, Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie 2014, Seria: Res Politicae, t. VI, s. 109-124; J. Ślęzak: Wybrane aspekty 

polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin 

Rzeszowskich” w latach 1949–1953, [w:]  Ł. Kamiński i T. Kozłowski (red.): Letnia Szkoła Historii 

Najnowszej 2009, Warszawa 2009, s. 46-58; J. Ślęzak: Obraz Wielkiej Brytanii w świetle karykatur z 

Nowin Rzeszowskich w latach 1949 – 1952, Historic@ 2009, nr 4 s. 29-59; J. Ślęzak: Armia Europejska 

czy nowy Wermacht? Plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Bronnej w karykaturze polskiej na 

przykładzie czasopisma satyrycznego „Szpilki” 1950-1954, Polityka i Społeczeństwo 2013, t. 1, nr 11, 

s. 130-150. 
60 O. Bergmann: op. cit., s. 10, 37-38; T. Sikorski: op. cit., s. 74-80; T. Szarota: Niemcy i Polacy, op. 

cit., s. 106-110; T. M. Kemnitz: op. cit., s. 81-93.  
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autorstwa rysunków może być wyzwaniem61. Badacz musi potem 

rozszyfrować przekaz ikonografiki, zawarte w niej postacie, symbole oraz kontekst. 

Trzeba też wziąć pod uwagę gdzie ukazywała się grafika, czyli najczęściej chodzi o 

znalezienie informacji na temat pisma (redakcja i jej poglądy polityczne) i jego miejsca 

na rynku mediów (popularność, zasięg, kolportaż). Kolejnym pytaniem na które trzeba 

sobie odpowiedzieć jest to w jakim celu została wyprodukowana grafika, czyli co 

motywowało rysownika do stworzenia danego rysunku. Charles Press podkreśla, że 

twórcy żartów rysunkowych są uzależnieni od ustroju politycznego w jakim żyją. 

Kiedy mieszkają w państwie totalitarnym muszą gloryfikować władzę i oczerniać 

przeciwników. W przypadku autorytaryzmu mogą pojawić się obrazki krytykujące 

władzę. W przypadku ustroju demokratycznego, rysownicy wytykają błędy 

rządzącym i tym samym pełnią funkcję kontrolną nad władzą62. Kolejnym etapem jest 

ustalenie kim byli lub są odbiorcy grafiki. W przypadku rysunków umieszczanych na 

łamach danego periodyku, na informacje o odbiorcach będzie wskazywać linia 

redakcyjna pisma. Ostatnią kwestią jest ustalenie czy rysunek osiągnął zamierzony cel, 

wywołał określoną reakcję. Na przykład czy dana grafika wywołała reakcję jej 

bohatera, wywołała dyskusję na temat jakieś postaci czy też kwestii, albo czy okazała 

się skutecznym narzędziem propagandy63.   

 Poza „formuła Lasswella” badacze analizując rysunki satyryczne stosują różne 

metody, zarówno ilościowe jak i jakościowe. Nie ma jednak jednolitego i jasno 

zdefiniowanego aparatu badawczego, który byłby konsekwentnie stosowany w 

analizie tego typu materiału źródłowego64. W badaniach wykorzystywane są między 

innymi metody zaczerpnięte ze strukturalizmu, semiotyki oraz hermeneutyki65. 

Głodowski podawał za DeSousą i Medhurstem trzy podejścia metodologiczne, które 

były wykorzystywane do analizy rysunków satyrycznych w badaniach anglosaskich: 

psychoanalityczne (odnoszące się do teorii Freuda na temat zjawiska humoru), 

socjologiczne (analiza symboli i ich znaczenia w danym społeczeństwie lub 

socjopolitycznym kontekście) oraz komunikologiczne (badanie interakcji pomiędzy 

                                                      
61 Przy identyfikacji autorstwa rysunków należy zapoznać się ze stylem rysowników oraz ich 

monogramami, które można znaleźć w niektórych publikacjach. Na przykład listę 

monogramów osób pracujących dla Puncha można znaleźć w: M. H. Spielmann: op. cit., s. 573-

574. 
62 C. Press: op. cit., s. 53-57. 
63 T. Sikorski: op. cit., s. 74-80; T. Szarota: Niemcy i Polacy, op. cit., s. 106-110. 
64 I. Sani, et al.: Political Cartoons as a Vehicle of Setting Social Agenda, op. cit., s. 156-157. 
65 I. Sani, et al.: Political Cartoons in the First Decade of the Millennium, op. cit., s. 78. Przykład 

zastosowania analizy hermeneutycznej zob. J. Greenberg: Framing and Temporality in Political 

Cartoons: A Critical Analysis of Visual News Discourse, Canadian Review of Sociology 2008, t. 39, 

nr 2, s. 181-198.  
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rysownikiem, przekazem oraz odbiorcą)66. Wydaje się, że podejścia te straciły na 

znaczeniu wśród współczesnych badaczy i obecnie stosowane są odmienne założenia 

warsztatowe. Znacznie bardziej złożone podejście metodologiczne proponuje w swojej 

monografii Bergmann. Proponowany przez niego warsztat cechuje 

interdyscyplinarność. Przede wszystkim sugeruje on sięgnięcie do metod badawczych 

stosowanych w naukach historycznych (metody statystyczne, porównawcza, 

dedukcyjna i indukcyjna), prasoznawstwie (metoda analizy i krytyki źródeł,  analizy 

treści, ilościowej i jakościowej analizy zawartości prasy i metody statystyczne) oraz 

historii sztuki (metodologia Panofsky’ego). Szczególne znaczenie w warsztacie 

polskiego historyka ma wykorzystanie metod ilościowych oraz jakościowych67. 

Również w badaniach anglojęzycznych popularne jest od dłuższego czasu stosowanie 

metody ilościowej, czyli analizy zawartości treści68. Coraz bardziej popularną metodą 

badań rysunków satyrycznych, która jest zalecana jako najlepsza przez niektórych 

badaczy, jest krytyczna analiza dyskursu69. Różne metody, które można zastosować 

analizując źródła ikonograficzne omawia też w swojej książce Gillian Rose. Wskazuje 

przy tym metodę jakościową, a mianowicie analizę dyskursu jako prawdopodobnie 

najodpowiedniejszą do badania dowcipów rysunkowych70. 

 Podsumowując, rysunki satyryczne stanowią wartościowy materiał źródłowy, 

z którego można odczytać wiele interesujących informacji odnoszących się do różnych 

wydarzeń oraz postaci. Pozwalają zrozumieć skomplikowane kwestie i poznać jak 

były i są one postrzegane w danym społeczeństwie. Pomimo tego, że w XXI wieku 

wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem tego typu grafik w badaniach, wciąż jest to 

niedoceniany materiał źródłowy, szczególnie w polskiej nauce. Jak wskazują niektórzy 

badacze wynika to z tego, że interpretacja rysunków satyrycznych nie jest prosta i 

wymaga dużych zasobów wiedzy, umiejętności kojarzenia faktów, rozpoznawania 

oraz odczytywania symboli i aluzji. Do tego dochodzi niska opinia o wartości 

                                                      
66 W. Głodowski: op. cit., s. 33-34; M. J. Medhurst i M. A. DeSousa: Political Cartoons as rhetorical 

form…, op. cit., s. 198;  
67 O. Bergmann: op. cit., s. 35-38. 
68 Zob. J. L. Conners: Popular Culture in Political Cartoons…, op. cit., 261-265; J. L. Conners: Barack 

Versus Hillary: Race, Gender, and Political Cartoon Imagery of the 2008 Presidential Primaries, 

American Behavioral Scientist 2010, t. 54, nr 3, s. 298-312; E. L. Zurbriggen, A. M. Sherman: Race 

and Gender in the 2008 U.S. Presidential Election: A Content Analysis of Editorial Cartoons, Analyses 

of Social Issues and Public Policy 2010, t. 10, nr 1, s. 223-247; A. Vanaik, et al.: Reframing racism: 

political cartoons in the era of Black Lives Matter, Politics, Groups, and Identities 2018, t. 6, nr 4, s. 838-

851; W. A. Gamson, D. Stuart: Media Discourse as a Symbolic Contest: The Bomb in Political 

Cartoons, Sociological Forum 1992, t. 7, nr 1, s. 55-86; P. Gilmartin, S. D. Brunn: op. cit., s. 535-549.  
69 B. M. Mazid: Cowboy and misanthrope: a critical (discourse) analysis of Bush and bin Laden cartoons, 

Discourse & Communication 2008, t. 2, nr 4, s. 434.  
70 G. Rose: Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, London 

2007, s. 31, 170. 
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poznawczej rysunków satyrycznych oraz różne propozycje metodologiczne i brak 

jasno sprecyzowanego warsztatu, który powinien być stosowany przy analizie tego 

rodzaju źródeł. Nie powinno to jednak odstraszać badaczy, historyków, 

medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, od wykorzystywania 

rysunków satyrycznych w badaniach, gdyż ich analiza może okazać się bardzo cenna i 

wynagradzająca.  
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