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POCZĄTEK COSPLAYU I GOLDEN 
AGE OF COMICS

• 1908 - państwo William Fell z Cincinnati w Ohio wcielają się w postaci Mr. Skygack'a i 
Miss Dillpickles pochodzących z komiksu autorstwa A.D. Condo,

• 1910 – anonimowa kobieta zajmuje pierwsze miejsce w konkursie organizowanym podczas 
balu maskowego w Tacomie w Waszyngtonie; kobieta prezentuje swoją wersję Mr. 
Skygack'a; niedługo po jej wygranej kostium pożycza jej przyjaciel w celu dopracowania 
swojego występu związane z jazdą figurową na łyżwach. Wyjście na ulicę w kostiumie 
skutkuje otrzymaniem mandatu w wysokości 10 dolarów





• Lipiec 1939 – pierwszy World Science Fiction Convention (Nycon albo 
Pierwszy Worldcon); nie był to pierwszy konwent, ale to co odróżniało go 
od innych to fakt, że po raz pierwszy pojawili się ludzie w kostiumach – byli 
to Myrtle R. Douglas (do dzisiaj znana jako Morojo) oraz Forrest J. 
Ackerman. Kostiumy były własnoręcznie wykonane przez Ackermana i 
nosiły miano Futuristic costumes,

• 1954 – Forrest J. Ackerman, jako fan i pisarz tworzący w obrębie gatunku 
science fiction, tworzy w roku 1954 skrót sci-fi;

❖ Myrtle R. Douglas przyczyniła się do rozpowszechnienia tzw. 
Fanzine; akcja nie przyniosła wielkich rezultatów, ale zachęciła 
innych twórców do zajęcia się tematyką fanzinów

Lata trzydzieste XX wieku to czas rozwoju komiksu (Golden Age of 
Comics) oraz zmian w modzie. Ubiór stał się ekstrawagancki i miał 
naśladować postaci ze srebrnego ekranu, dlatego zasady dotyczące 
ubioru stały się mniej restrykcyjne, co pozwoliło Ackermanowi i 
Douglas na zaprezentowanie się w kostiumach. Mimo tego kostiumy 
superbohaterów pojawiły się znacznie później.



GOLDEN AGE OF BROADWAY, 
PIERWSZY WIELKI COSPLAYER I 

KONSUMPCJONIZM
• 1940 – podczas drugiego Worldconu zaprezentowano więcej kostiumów, niż w roku 

poprzednim; ze względu na rozwój cosplayu w kolejnych latach sformwalizowano zasady 
organizowanych maskarad (o czym później),

• 1941 - przyszły fizyk nuklearny, Milton Rothman, pisze artykuł dla fanzinu Southern Star, 
w którym opisuje kostiumy zaobserwowane na konwencie; jego uwagę zwrócił przede 
wszystkim ,,potwór o robaczych oczach" z jednego z księżyców Saturna,

Mimo rosnącej popularności kostiumów, lata czterdzieste XX wieku nie obfitowały w wiele 
udokumentowanych cosplayów; w modzie wzorowano się na Broadwayu (Golden Age of 
Broadway), włączając w to także Ziegfeld Follies (skomplikowanych produkcji teatralno-

rewiowych na Broadwayu). Spowodowało to mniejsze zainteresowanie kostiumami



• 1956 – Ackerman powraca na konwent jako reporter piszący dla fanzinu Fantastic
Universe; w tym samym roku Olga Ley (żona pisarza i naukowca Willy'ego Leya) 
zdobywa nagrodę w konkursie na najpiękniejszy kostium

❖Olga Ley zasłynęła pod koniec lat 50. XX wieku ze swoich kostiumów, dlatego zdobyła tytuł 
pierwszego wielkiego cosplayera; kolejnym wielkim cosplayerem tamtych czasów był Lin 
Carter, który pojawiał się zawsze w togach - uwagę zwracała lekkość poruszania się, którą 
pisarz wyrobił sobie zakładając togi w domu, kiedy wprawiał się w nastrój do pisania

Lata pięćdziesiąte XX wieku charakteryzują się złagodzeniem reguł dotyczących ubioru jeszcze 
bardziej, niż miało to miejsce w latach trzydziestych. Moda zaczęła być postrzegana jako element 
konsumpcjonizmu i produkowana dla mas; mimo tego miała na celu podkreślenie indywidualizmu 
jednostki, a więc umożliwiała również podkreślenie ról społecznych odgrywanych przez jednostkę. 
Popularne stały się kostiumy historyczne (rdzenni Amerykanie, starożytni Egipcjanie). Zauważono 
potencjał kostiumów i w roku 1955 powstała pierwsza maskotka w Disney World. Dowolność w 
ubiorze spowodowała rozkwit zainteresowania cosplayem, jednak kostiumy z gatunku science 

fiction nadal były najpowszechniejsze, ponieważ to od nich zaczęło się przebieranie





• 1960 – podczas Pittconu, czyli osiemnastego World 
Science Fiction Convention, Dick i Patt Lupoff 
zaprezentowali kostiumy Kapitana i Mary Marvel
❖ jednego roku w trakcie lat 60. XX wieku cosplay 

David Gerrold wykonał na konwencie striptiz 
prezentując osiem nagich kobiecych piersi,

• 1962 - podczas Chiconu, dwudziestego World Science 
Fiction Convention, E. E. ‘’Doc” Smith wystąpił jako 
Northwest Smith autorstwa C. L. Moore’a. Na tym 
samym konwencie wystąpił również autor książek Fritz 
Leiber jako jego własna postać Mind Spider. Innymi 
cosplayerami słynnymi w tamtej dekadzie byli Drew i 
Kathy Sanders, Ann Layman Chancellor, Marjii Ellers, 
Astrid Anderson (Bear), Pat i Peggy Kennedy, a nieco 
wcześniej również Stu Hoffman, który każdego roku 
pojawiał się z innym ,,potworem o robaczych oczach”



PRZEŁOM, STAR TREK I 
,,NAGIE KOSTIUMY”

• 1963 – Bruce Pelz prezentuje się w kostiumie Fafhrda, postaci 
autorstwa Fritza Leibera; kostium był jednym z najbardziej 
kreatywnych, jakie wtedy zaprezentowano, co pozwoliło 
dostrzec, że cosplay stanowi czasochłonne hobby, zajmujące 
tygodnie a nawet miesiące przygotowań
❖Pelz nie poprzestał na jednym kostiumie i w kolejnych latach 

zaprezentował się jako The Dragon Master z książki 
autorstwa Jacka Vance’a oraz jako Nicholas van Rijn, 
jednonoga postać fantasy, autorstwa Poul Andersona; jednego 
roku posunął się nawet do tego, iż tuż przed konkursem 
zgolił brodę i wystąpił jako Gertrude the Bird Woman. Jego 
nazwisko nie zostało ujawnione aż do końca konkursu, 
dlatego publika była zaskoczona wystąpieniem

• 1966 - Larry Niven zaprezentował kostium Implosion in a 
Time Machine,W roku 1972 odwiedził w nim LACon razem z 
Brucem Pelzem i ich żonami



• 1967 - podczas NYCon III, dwudziestego piątego World 
Science Fiction Convention, Isaac Asimov podczas 
występu włożył do ust fajkę i przedstawił się jako pisarz 
Harlan Ellison. Ellison postanowił odpłacić się za 
występ i po chwili wystąpił jako Issac Asimov; pojawili 
się fani serii Star Trek (The Trekkies); siedmiu z nich 
przebrało się za Mr. Spocka, ponieważ sądzili, że nikt 
inny się za niego nie przebierze,

• 1969 – Karen i Astrid Anderson prezentują Bat ant the 
Bitten podczas Best in Show; był to jeden z najlepszych 
kostiumów pierwszych czterdziestu lat rozwoju cosplayu,

❖ Tego samego roku podjęto decyzję o ograniczeniu 
kostiumów restrekcyjnymi zasadami, ponieważ 
jeden z ucestników rozpostarła płomień nad głową 
publiczności, co jej zagrażało. Wiele kostiumów 
posiada niebezpieczne elementy, dlatego też 
musiały powstać zasady ograniczające używania 
ich



• Jon i Joni Stopa byli cosplayerami, którzy wygrali 
niezliczoną ilość nagród za najlepsze kostiumy w latach 
sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych XX 
wieku. Podczas Discon I zaprezentowali się jako Sukkub i 
Inkub, a w roku 1969 przedstawili kilka postaci z książek 
autorstwa Leigh Brackett. W roku 1974 dodali do 
swojego kostiumu Feniksa córkę Debbie

W latach sześćdziesiątych XX wieku w cosplayu 

kontynuowano trendy z lat pięćdziesiątych, jednak 
popularne stały się również kostiumy z okresu 
średniowiecza. Cosplay zdobywał coraz większą liczbę 

fanów; częściej zaczynały pojawiać się w kostiumach 
również kobiety. Nacisk na indywidualizm i ,,brytyjska 
inwazja” w modzie przyczyniły się do odkrywania 
większych partii ciała, zarówno przez kobiety, jak i przez 

mężczyzn. Doprowadziło to w latach siedemdziesiątych 
XX wieku do ,,nagich kostiumów”, które wygrywały 
liczne nagrody i zapoczątkowały kolejny etap cosplayu



• 1970 - w związku z popularnością Worldconu, ma 
miejsce pierwszy Comic-Con w US Grant Hotel w San 
Diego. Cosplay nie odegrał podczas konwentu znaczącej 
roli

❖rok później podczas Worldconu pojawiły się osoby w 
,,nagich kostiumach”. Był to pierwszy taki występ od 
1952 roku; w przeciągu dziesięciolecia, pomiędzy 
rokiem 1970 a 1980, pojawiło się wiele takich strojów. 
Wiele z nich zajmowało pierwsze miejsca w 
maskaradach. Najlepszym z kostiumów była Harpia
autorstwa Kris Lundi zaprezentowana w 1974 roku

• 1972 – cosplayer prezentujący wymyśloną przez siebie 
postać The Turd występuje wysmarowany grubą warstwą 
masła orzechowego, co doprowadza do zniszczenia 
zasłon i dywanów, ponieważ masło orzechowe nagrzane 
reflektorami zaczęło wydzielać nieprzyjemny zapach i 
rozpływać się; od tamtego roku zakazane jest używanie 
w ten sposób masła orzechowego w kostiumach



• W roku 1974, oprócz Kris Lundi, zaprezentowało się kilku innych wybitnych cosplayerów. 
Jednym z nich był Clark Ashton Smith ze swoim The White Sybil and the Ice Demon; 
pomysły na kostiumy i zaprezentowanie ich w konkursach stawały się coraz bardziej 
skomplikowane, dlatego na jednym z konwentów konkurs rozciągnął się na ponad 
sześć godzin. Było to spowodowane odśpiewaniem piosenki z Czarnoksiężnika z krainy 
Oz przez cosplayerów przebranych za postaci z filmu oraz przez trzy oddzielne 
tancerki tańca brzucha prezentujące ich zwyczajowe układy. Od tego roku 
wprowadzono jednominutowy limit wystąpień na konkursach.

• W związku z popularnością maskarady na Worldconie, Comic-con postanowił zorganizować 
własną wersję konkursu cosplay w 1974 roku. Natomiast na Worldconie konkurs cosplay był 
na tyle popularny, że sukcesywnie z roku na rok pojawiało się coraz więcej kostiumów; w 
roku 1974 było ich około setki



ARTYKUŁ, JAPONIA I GWIEZDNE 
WOJNY

• 1975 - pojawia się pierwsza wzmianka o cosplayu na konwentach w zagranicznej gazecie 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, w której opisywano konwenty jako miejsce zabawy i 
rozrywki związane kostiumami; pojawia się The Rocky Horror Picture Show, które 
popularyzuje kostiumy w przestrzeni publicznej i zachęca do czerpania inspiracji z kultury 
popularnej; równolegle w Japonii pojawiają się mangi i anime, które pomagają w 
rozpowszechnieniu się cosplayu w Japonii

❖Najbardziej popularnymi stały się manga Urusei Yatsura wydana w 1978 roku oraz anime Mobile 
Suit Gundam wyemitowane w 1979 roku w japońskiej telewizji,

❖1975 – pierwszy konwent w Japonii – Comiket - odbywający się w Tokio; podczas pierwszej 
edycji nie wzbudził zainteresowania, ale sukcesywnie się rozrastał i obecnie jest organizowany 
dwa razy do roku,

• 1977 – emisja Gwiezdnych Wojen, które wywarły na fanach tak duże wrażenie, że pojawiało 
się na konwentach wiele kostiumów



W latach siedemdziesiątych XX wieku 
maskarady zmieniły się z tańców i zabaw w 
konkursy cosplay z formalnymi zasadami i 
oficjalnymi strukturami; przyjęły formę 
występu na scenie przed widownią. Moda stała 
się bardziej swobodna i kolorowa, ale 
odznaczała się również stylem unisex; w 
związku z rozpowszechnieniem kultury 
popularnej, kostiumy stały się powszechniejsze, 
coraz częściej można było zauważyć kostiumy 
superbohaterów. Cosplayerzy stali się bardziej 
otwarci i chętni do kontaktów 

interpersonalnych; Star Trek i Gwiezdne Wojny
stały się popularne, podobnie jak ,,nagie 
kostiumy"



• 1980 – Mike Resnick po raz ostatni zakłada 
kostium; kilka osób decyduje się na kostiumy 
pochodzące z mangi i anime i występują podczas 
Comic-Conu w San Diego,

• 1982 – konkursy na Worldconie były tak 
popularne, że podzielono występy na trzy 
kategorie: nowicjusz, czeladnik i mistrz. Podział 
ten obowiązuje do dzisiaj,

❖ W Japonii powstaje zespół muzyczny X 
Japan, prekursor stylu w muzyce 
nazywanego visual kei; Visual kei stanowi 
jeden z elementów kultury popularnej, na 
której wzorują się cosplayerzy tworząc 
swoje stroje i odgrywając postaci

• 1983 – ze względu na dużą popularność 
kostiumów powstaje Costume-Con w San Diego.



• 1984 - na Worldconie pojawił się Takahashi Nobuyuki (znany w USA jako 
,,Nov Takahashi”), założyciel i twórca w Studio Hard, które zajmowało się 
publikowaniem anime. Kostiumy wywarły na nim tak duże wrażenie, że po 
powrocie do Japonii postanowił opisać swoje doświadczenia związane z 
maskaradą. Pojawiły się jednak problemy z dosłownym przetłumaczeniem 
terminu maskarada z języka angielskiego na japoński, więc 
Nobuyuki stworzył słowo cosplay, pochodzące od costume i play. W 
artykule Takahashi przekonywał swoich rodaków do wzięcia udziału w 
maskaradach,

• coraz większą popularność zdobywały manga i anime Captain Tsubasa; 
tytuł opowiada o drużynie piłkarskiej, co bezpośrednio przekładało się na 
łatwość tworzenia kostiumów. Wystarczyło ubrać się jak członkowie 
wybranej drużyny piłkarskiej i odgrywać kopnięcia na bramkę, aby oddać 
postać Kapitana Tsubasy. Ze względu na prostotę tworzenia kostiumów, 
cosplay zdobył popularność w Japonii



POWSTANIE ICG I 
POPULARYZACJA COSPLAYU

• 1985 – w związku z rosnącym zainteresowaniem cosplayem powstaje The International Costumers’ 
Guild (ICG) zrzeszający hobbystów, nowicjuszy i profesjonalistów z całego świata,

• 1986 - gazeta LA Times opisała maskaradę na Worldconie jako pokaz mody, gromadzący mistrzów w 
swoim fachu, którzy spędzają setki godzin na wykonywaniu kostiumów tak dobrych, iż te mogłyby 
zostać użyte do filmów z budżetem w wysokości 38 milionów dolarów oraz nowicjuszy, którzy do 
tworzenia kostiumów używają minimum materiałów. Dla podkreślenia rozwoju i złożoności 
nowego zjawiska w artykule użyto terminu cosplay

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych rozpowszechniły się japońskie 
animacje. Coraz większą popularność zdobywały Gwiezdne Wojny. Moda kobieca stała się 

bardziej restrykcyjna, w związku z pracą zarobkową jaką kobiety wykonywały, natomiast moda 
męska stała się wygodniejsza i bardziej codzienna. Zaczęło powstawać również coraz więcej 

stylów ubioru, odpowiadających zróżnicowanym gustom osób. Zarówno w cosplayu, jak i w życiu 
codziennym akceptowalne stały się ,,napuszone” fryzury. W związku z powstaniem MTV zaczęto 
również popularyzować przedmioty i stroje młodzieżowe, co niejako również przyczyniło się do 

rozprzestrzenienia cosplayu



• 1992 – po raz pierwszy wyemitowano w Japonii Sailor Moon, 
które w ciągu pięciu lat emisji (do roku 1997) zostało poznane w 
Polsce pod nazwą Czarodziejka z Księżyca. Anime zdobyło 
popularność na całym świecie; nawiązując do Japan Times, Sailor
Moon zainspirowała wielu cosplayerów do noszenia szkolnych 
mundurków i spódniczek mini oraz potępiała pruderyjność,

• 1996 - kanale telewizyjnym NBC wyemitowano odcinek sitcomu
Friends, w Polsce znanego pod nazwą Przyjaciele, w którym Ross 
zwierza się swojej ówczesnej partnerce Rachel ze swoich fantazji 
seksualnych; ukazanie cosplayu w serialu telewizyjnym, który miał 
szerokie grono odbiorców spowodowało, że cosplay 
nierozerwalnie stał się częścią kultury popularnej,

• 1998 - otworzono w Akihabarze w Tokio pierwszą Maid Cafe, 
która łączy w sobie konsumpcjonizm i role play skupione wokół 
służących; spowodował również rozprzestrzenienie się kostiumów 
bazujących na uniformach pokojówek, więc obecnie takie stroje 
można zobaczyć na wielu konwentach i podczas konkursów 
cosplay

❖ Rok później dochodzi do otwarcia pierwszego Cosplay Cafe, również 
w Akihabarze



• 1999 – wokalista japońskiego zespołu Malice 
Mizer tworzy markę ubrań w stylu gotyckich lolit - Moi-
même-Moitié

Ze względu na coraz większy zasięg cosplayu i jego 
obecność w kulturze popularnej, lata dziewięćdziesiąte XX 

wieku obfitują w wiele nowych pomysłów na kostiumy. 
Cosplay zostaje utożsamiony z subkulturą geeków, a 

osoby które dotychczas były raczej na uboczu ze względu 
na swoje zainteresowanie komiksem czy fantastyką, stają 

się popularne. Na wzrost popularności takich osób wpływa 
również film The Matrix, w którym głównym bohaterem 

jest haker Neo. Z Japonii zaczęto importować mangi i 
anime, co wiązało się ze wzrostem kostiumów bazujących 

na nich. Nadal popularni byli także superbohaterowie i 
kostiumy pochodzące ze świata fantastyki i science fiction. 

Rozkwit przeżywały stroje w typie mecha. Pod koniec 
dekady powstał również komercyjny cosplay. Podczas 

tego dziesięciolecia moda była wykreowana bardziej 
poprzez muzykę (kultura hip-hopu i styl grunge) niż 

projektantów. Pod koniec dekady, wraz z 
upowszechnieniem się komercyjnego cosplayu, moda 

przybrała bardziej ekstrawagancki wygląd



VOCALOID, HEROES OF 
COSPLAY I HYPNOSIS MIC

• 2003 – w Japonii powstaje dwutygodnik opisujący 
cosplay i subkulturę cosplayerów Dengeki Layers; 
w Nagoyi w Japonii ma miejsce pierwszy World 
Cosplay Summit, który ze względu na specyfikę 
pozwala na nawiązanie nowych znajomości z 
cosplayerami z całego świata,

• 31 sierpnia 2007 - przedsiębiorstwo 
Crypton wypuszcza na rynek swój vocaloid -
Hatsunę Miku; nie jest to pierwszy w 
historii vocaloid, ale ze względu na łatwo 
dystrybucji zapoczątkował Fenomen Hatsune Miku



• 2009 – podczas San Diego Comic Con 
cosplayerka Jessica Nigri prezentuje wersję 
sexy Pikachu; zrobione zdjęcia stają się 
viralem a Jessica do dzisiaj pozostaje jednym 
z najbardziej znanych cosplayerów na 
świecie,

• 2013 – na stacji Syfy zostaje wyemitowany 
program Heroes of Cosplay; jest szeroko 
negatywnie komentowany, ponieważ kładzie 
nacisk na wygrywanie i seksualizację 
kostiumów,

• 9 września 2017 – w stolicy Japonii, Tokio, 
pojawia się projekt muzyczny, nazywani 
Hypnosis Mic; zdobywa szeroką popularność 
i szybko pojawiają się kostiumy



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)


