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Wprowadzenie

Poświęcona ubiorom z czasów Jana III Sobieskiego

w Budapeszcie – są to wiernie odwzorowane rekon-

trzecia edycja programu Wilanów dla młodych talen-

strukcje zarówno pod względem doboru tkanin, kroju,

tów dowodzi, że Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-

jak i technologii wykonania. Obu instytucjom najser-

lanowie staje się ośrodkiem kostiumologii i rekon-

deczniej dziękuję za pomoc i współpracę, a zwłaszcza

strukcji dawnych strojów . Metoda pracy jest prosta.

za zgodę na bezpośredni kontakt z tymi delikatnymi

Z kolekcji muzealnych wybieramy ubiory, które są

zabytkami. Wszak świadectw staropolskiego stroju na

interesujące z historycznego i technicznego punktu

tle innych krajów zachowało się niewiele i dlatego są

widzenia. Za zgodą i z udziałem ich właścicieli pod-

one tak bardzo ważne dla naszej kultury narodowej.

dawane są one szczegółowym badaniom i dokumen-

W programie nie chodzi jednak tylko o żupany, delie

tacji. Badania, pod kierunkiem specjalistów, prowadzą

i kołpaki, ale również o szustokory i ekstrawagancje

uczestnicy programu – adepci szkół projektowania

francuskie królowej Marysieńki.

1

ubioru. Podczas warsztatów, wykładów i własnych
studiów uczestnicy otrzymują wszechstronną wiedzę

Dla potrzeb programu i utrwalenia jego zdobyczy

o danym odzieniu, jego kroju, ściegach, zastosowa-

powstała strona internetowa http://konkursmoda.wi-

nych materiałach i technikach wykonania, sposobach

lanow-palac.pl/, która jest wirtualnym repozytorium

ocieplenia, zapięciach, bieliźnie, obuwiu, biżuterii

specjalistycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny kroju

i innych akcesoriach. Porównujemy badany strój z do-

i szycia, tkanin oraz sposobów wykończenia ubiorów.

stępnymi analogiami i ikonografią. Analizujemy jego

Zamieszczone tam portrety, szczegółowe ich opisy,

walory użytkowe i o ile to możliwe – reprezentacyj-

rysunki ubiorów oraz wykroje pomagają uczestnikom

no-ceremonialne. Dysponując tymi wiadomościami

jak najwierniej odtworzyć polskie ubiory. Medium to

w kolejnym – konkursowym już – etapie programu

jest szczególnie ważne i pomocne dla osób, które nie

młodzi projektanci podążają jedną z dwóch ścieżek:

mogą osobiście uczestniczyć w wykładach i warszta-

mogą odtworzyć ubiór, a raczej naukową rekonstruk-

tach organizowanych w muzeum, umożliwia edukację

cję jego pierwotnego wyglądu, lub obmyślić i przygo-

na odległość, a co ważne, jest dostępne nie tylko dla

tować całkowicie nową kreację, będącą uwspółcze-

uczestników konkursu.

śnioną wariacją modową na temat zabytku.
W Wilanowie dla młodych talentów gruntownie poDzięki przeprowadzonym badaniom możemy po-

znajemy muzealium, aby konkurować o jak najwier-

szczycić się kopiami żupana i kontusza po Janie Po-

niejsze jego odtworzenie (skopiowanie) lub o jak

tockim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

najatrakcyjniejszą nową realizację inspirowaną wyni-

oraz kaftana związanego z osobą króla z około 1660

kami badań. Ogranicza nas, w pierwszym wypadku,

–1670 roku z kolekcji Muzeum Sztuk Dekoracyjnych

dostępność oryginalnych bądź podobnych materia-

1
Pierwsza edycja: Powab rokokowej mody, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2011, 64 s. Druga edycja dotyczyła mody drugiej
połowy XIX w. i początków XX w., a bezpośrednim źródłem inspiracji były zachowane stroje Heleny Modrzejewskiej, zob. Helena Modrzejewska – ikona stylu. Od dystansu do pokusy, Muzeum Pałacu w Wilanowie 2013, 137 s.

3Detal ubioru – Justyna Helena Lasota
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łów, niejednokrotnie bardzo szlachetnych i rzadkich,

że praktycyzm dnia codziennego ukierunkowuje za-

do naśladowania z technicznych, materiałowych i rę-

stare zamki i drzwi, w tym unikalne historyczne śru-

w drugim inwencja, a w obu wypadkach budżet. Po-

interesowania. Sukces muzeum zapewnia zróżnico-

kodzielnych powodów. Z każdym pokoleniem wątlała

by i sprężyny (proszę się temu nie dziwić, biorąc pod

wstałe w ten sposób ubiory są klasyczną, muzealną,

wanie oferty. Rekonstrukcja historyczna o edukacyj-

lub już została zerwana ciągłość trudno „odtwarzal-

uwagę bieżące potrzeby muzeum!). Dla uatrakcyjnie-

autonomiczną interpretacją źródła historycznego oraz

nym, naukowym i zarazem artystycznym profilu jest

nej” pamięci warsztatowej w cechach, słabo wspiera-

nia przedpola pałacowego i przypomnienia o dawnym

równouprawnioną z nim kreacją mody. Uzyskujemy

jedną z najbardziej interesujących aktywności mu-

nych, lub w ogóle niewspieranych, przez mecenat pu-

wojsku powstają co roku nowe wozy taborowe i ich

modelową sytuację, w której zabytek i wiedza o nim

zeów rezydencjalnych (domów historycznych) i mu-

bliczny w Polsce po 1945 roku i obecnie.

wyposażenie, szyjemy namioty i ustawiamy w obozie,

stają się czynnikiem rozwoju osobistej i zespołowej

zeów na wolnym powietrzu, jak dowodzi tego prak-

przedsiębiorczości – wszak sztuka mody i jej codzien-

tyka w krajach, które obficie korzystają z mecenatu

W niszy tej muzeum wilanowskie urzeczywistnia pla-

nia przeszłości odkrywa muzyka, taniec, teatr, popisy

ne wcielenia są przemysłem kreatywnym o bardzo

publicznego do podtrzymania dawnych umiejętności

ny ustalone kilka lat temu, zgodnie ze zdefiniowany-

krasomówcze powiązane ze znajomością literatury

dużym zasięgu społecznego i gospodarczego oddzia-

rzemieślniczych i zanikających kunsztów czy kulty-

mi potrzebami własnymi, które wynikają z charakteru

klasycznej czy z opowieściami dla dzieci. Uczestnicy

ływania. Sukcesy komercyjne domów mody po części

wowania obyczajów. W Polsce to wciąż tylko wysoki

posiadanych budynków i terenu, oraz zainteresowa-

programów muzeum poznają obyczaje i style życia

uzasadniają założenia praktyczne naszego programu.

potencjał muzeów, w większości zamrożony z braku

niami publiczności. Odtwórstwo historyczne daw-

w siedemnasto- i osiemnastowiecznej Polsce.

środków finansowych na zainicjowanie całorocznych

nych umiejętności rzemieślniczych, typowych dla bo-

Bardzo mi odpowiada tego rodzaju działalność kul-

i stabilnych organizacyjnie programów odtwórczych

gato wyposażonego pałacu, komplementarnie wspiera

Istnieje również inna perspektywa spojrzenia na ko-

turalna, w której muzeum może twórczo wpływać na

oraz wyposażenie ich w odpowiednią infrastruktu-

profesjonalne działania z zakresu konserwacji muze-

rzyści programów rekonstrukcji historycznej czy

dziedzinę obecną na co dzień w życiu każdej osoby,

rę intelektualną, techniczno-warsztatową i socjal-

aliów, edukacji i popularyzacji historii czy budowania

– by użyć szeroko stosowanego terminu – odtwórstwa

więc także potencjalnego turysty. Muzeum jest insty-

ną. Rzemiosło wymaga obecności mistrza, stałego

wspólnot zainteresowań zanikającymi zawodami. Tą

tego, co minione, na potrzeby współczesne. Muzeum

tucją innowacyjną, dbającą o połączenie w jak naj-

miejsca i długiego terminowania, by mogło osiągnąć

metodą muzeum posługuje się także w innych pro-

od początku istnienia – jako rodzaj instytucji społecz-

szerszym zakresie doświadczania historii z codzien-

poziom odpowiadający jakością historycznym pier-

jektach rekonstrukcji historycznej, niefinalizowanych

nej gromadzącej wiedzę, jej skarby, sztukę, symbole

nymi potrzebami, i to w zgodzie z poszukiwaniami

wowzorom. Najbardziej zaawansowane we wszech-

konkursem, chociaż rywalizacja jest wpisana w po-

i okazy przyrody – z założenia kreuje wspólnoty za-

artystycznymi i zawodowymi młodych twórców. Oba

stronnym odtwórstwie historycznym w naszym kraju

szukiwania jak najlepszych efektów użytkowych i za-

interesowań i upodobań. Skala motywacji jest równie

działania konkursowe należą przecież do nowocześnie

są muzea na wolnym powietrzu (typu skansenowskie-

stosowań „tego co dawne” we współczesnym świecie.

wielka jak zróżnicowanie ludzkich charakterów – od

pojmowanej edukacji muzealnej, w której kształtowa-

go) w obszarze szeroko rozumianego gospodarstwa

Adepci rzemiosł naśladują dawne techniki kroju i szy-

potrzeby kontemplatywnego przeżycia po aktywne

ne w pracy zespołowej nawyki i pozytywne przeżycia

wiejskiego. Muzea techniczne zbyt wolno pokonują

cia, sposoby wytwarzania pasmanterii (np. fingerloop,

formy poszukiwania tego, co wspólne, i ocenę także

motywują do wzmocnienia zdolności poznawczych

ograniczenia finansowe. Rezerwaty archeologiczne

sznureczki, taśmy tkane i wiązane), koronki klocko-

tego, co odmienne. W masowym ruchu turystycz-

i – mam nadzieję – do dalszej samodzielnej nauki

i obiekty architektury obronnej, stanowiąc malowni-

wej i haftu, guzików i tkactwa.

nym obcowanie z cennymi muzealiami musi być po-

i rozwoju zawodowego, począwszy od umiejętności

czą scenerię dla turystów, sezonowo skupiają głównie

stricte rzemieślniczych, przez zaspokojenie ambicji

pozamuzealnych rekonstruktorów – hobbystów i ro-

W tej edycji programu powstała malarska rekon-

wartości i zasad opieki konserwatorskiej, która ma

twórczych – naukowych i artystycznych, aż do wkro-

dzącą się grupę zawodową pokazów plenerowych na

strukcja wzoru tkaniny do kopii królewskiej szaty.

zapewnić ich trwanie w stanie niepogorszonym przez

czenia w sferę samofinansującego się przemysłu kul-

pograniczu ze sportem i kaskaderskim „eventem”. Ten

Rekonstrukcje tkanin ściennych z początku XVIII

kolejne pokolenia. Eksperymenty użytkowe z orygi-

turowego. Program nastawiony jest na indywidualną

barwny ruch społeczny, w części skomercjalizowany,

wieku w sypialniach króla Jana III i królowej Marii

nałem budzą dysonans poznawczy – chroniąc fizycz-

ekspresję, a powstałe ubiory są po części autorskim

wypełnia zapotrzebowanie mecenatu publicznego na

Kazimiery w pałacu wilanowskim okazały się naj-

ny stan zabytku, stopniowo narażalibyśmy go jednak

dziełem naukowym, sumującym „doświadczenie za-

efektowne imprezy masowe typu festiwalowego. Bar-

bardziej czasochłonnym i trudnym wykonawczo

na zużycie. Dlatego nie nosimy muzealnych strojów

bytku” i wszelkie informacje z nim związane. Efekty

dzo modne turnieje rycerskie zapoczątkowało w 1977

projektem konserwatorskim w muzeum . W przypa-

królewskich, nie używamy na wystawach muzealnych

ocenią jurorzy i publiczność na pokazie wieńczącym

roku muzeum na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

łacowej kuchni odtwarzamy potrawy i smaki według

mebli czy dawnej ceramiki. Tworzymy ich kopie w ce-

naukowo zinterpretowanych staropolskich receptur,

lach użytkowych – ekspozycji zastępczej, edukacji czy

Mimo najwyższego poziomu realizowanych prac kon-

na ich potrzeby powstają rabaty ziołowo-warzywne.

w celu wzbogacania doświadczeń konserwatorskich

serwatorsko-restauratorskich najmniej zaawansowa-

Uczymy „skautingu” rekonstruktorskiego. Mincerze

i naukowych. Kopie z kolei służą odkrywaniu i od-

Publiczność muzealna – jak wiemy z obserwacji

ne w odtwórstwie historycznym są muzea rezyden-

biją pamiątkowe monety, kowale i ślusarze reperują

tworzeniu innych walorów użytkowych, jak sposób

– coraz bardziej jest zainteresowana dawnym życiem.

cjonalne, zapewne dlatego, że reprezentowane w nich

W czasach masowej turystyki potwierdza się zasada,

obiekty dawnego kunsztu rzemieślniczego są niełatwe

projekt w historycznych pomieszczeniach pałacu wilanowskiego

10

rekonstruując stan królewski. Inne formy naśladowa-

zbawione fizycznego kontaktu z nimi z powodu ich

2

Rekonstrukcjom obić ściennych poświęcony jest zeszyt „Wilanowskiego Informatora Konserwatorskiego”; 2013, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie, 41 i 105 s.
2
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noszenia ubioru czy kody porozumiewania się bez

podobieństwa i różnice między własnym doświad-

słów za pomocą stosownych w danej sytuacji barw,

czeniem a wyobrażeniem o tym, jak były używane za-

akcesoriów i związanych z nimi gestów. Co najważ-

chowane przedmioty. Polskie warunki geopolityczne

niejsze, stroje odtworzone mogą żyć poza muzeami,

nie pozostawiły zbyt wielu materialnych świadectw

mądrze ubarwiając uniformizm modowy codzienno-

minionego czasu, a mądre odtwórstwo historyczne

ści i wzbogacając obyczajowość.

dostarcza nam ich wartościowe naśladownictwa, dające powód do dumy z historii i dzisiejszych osiągnięć.

Odtwarzanie dawnych technik i technologii, stosowa-

W programie Wilanów dla młodych talentów przypo-

nych niegdyś materiałów i narzędzi, a nawet całych

minamy w muzeum, iż krawiectwo jest sztuką!

warsztatów rzemieślniczych pomaga w zrozumieniu
zjawisk życia codziennego w minionych epokach. Sta-

Ważnym efektem programu jest wyzwolenie w uczest-

je się też coraz ważniejszą dziedziną źródło- i zabyt-

nikach przedsiębiorczości i determinacji w poszuki-

koznawstwa, ponieważ wiedza i umiejętności zdobyte

waniu sponsorów i pozyskiwaniu środków niezbęd-

podczas wytwarzania kopii oraz długotrwała praktyka

nych do wykonania zadania konkursowego. Wraz

w opiece konserwatorskiej nad zabytkami przybliżają

z uczestnikami dziękuję za środki finansowe Fundacji

do historycznego oryginału i pozwalają w pełni do-

Kwaśniewskich i Gminie Góra Kalwaria.

cenić jego wartości. Odtwórstwo historyczne bywa
przedmiotem inspiracji i interpretacji w działaniu

Powstałe stroje nie zakończą swego żywota wraz

i narracjach hobbystów, kolekcjonerów i muzealni-

z zakończeniem konkursu. Będą uzupełnieniem nie-

ków. Stanowi atrakcję dla uczestników tej wyrafino-

zwykle skromnej kolekcji oryginalnych ubiorów sie-

wanej – nie turniejowej – formy rekonstrukcji histo-

demnastowiecznych. Wzbogacą zbiór materiałów dy-

rycznej, jest przedmiotem badań i eksperymentów

daktycznych muzeum wilanowskiego, służąc pomocą

naukowych, niekiedy też fałszerstw, których rozpo-

podczas warsztatów kostiumologicznych. A współ-

znanie staje się cenną umiejętnością. Niejednokrot-

czesne kreacje niech ruszą w świat, zapewniając ich

nie ułatwia konserwatorom podejmowanie trudnych

twórcom powodzenie w karierze zawodowej. Laureaci

decyzji, które przedłużają zabytkom trwałość. Do-

poprzednich edycji już odnoszą sukcesy i współpra-

skonali unikalne umiejętności zawodowe, niezbędne

cują z firmami działającymi na polskim rynku. Nasz

w gospodarkach kreatywnych. W nowoczesnym mu-

laureat Paweł Androsiuk studiuje w Królewskiej Aka-

zealnictwie zbliża publiczność do oryginału, służąc

demii Sztuk Pięknych w Antwerpii.

mądrej edukacji. Historia magister vitae est.
Gratuluję pomysłowości i pracowitości autorom prac
Rekonstrukcja historyczna – pojmowana jako celowe

konkursowych.

działanie i jego efekty – pozostaje w przeciwieństwie
wobec masowej, zautomatyzowanej fabrykacji zestan-

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pani Marii Zieliń-

daryzowanych, szybko zużywających się przedmio-

skiej, pomysłodawczyni i koordynatorki programu

tów, jakie cechują współczesną cywilizację. Z przesytu

Wilanów dla młodych talentów.

nimi rodzi się zainteresowanie staropolską kulturą.
Jak mieszkano, jak i co jedzono, jaka była higiena i co

Paweł Jaskanis

noszono na co dzień i od święta, co i jak uprawiano

12

i hodowano, jak sobie radzono z nieprzyjazną pogo-

Dyrektor

dą? To najczęstsze pytania turystów, odkrywających

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Raport wzorzystego weluru z Sypialni Króla z pocz. XVIII w.,
rekonstrukcja wykonana w 2012 r.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Wilanów dla młodych talentów

Po raz trzeci zaprosiliśmy młodych miłośników kra-

Uczestnicy konkursu mieli możliwość korzystania

W Galerii Północnej można zobaczyć niepowtarzal-

Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów i pra-

wiectwa historycznego i pasjonatów kreatywnego pro-

także ze specjalnej strony internetowej, na której za-

ne kreacje młodych projektantów, którzy być może

cowników instytucji, opiekunów kolekcji za udo-

jektowania ubiorów do udziału w projekcie Wilanów

mieszczaliśmy pomocne artykuły, portrety, szczegóło-

w nieodległej przyszłości staną się kreatorami pracu-

stępnienie fotografii dzieł, które wzbogaciły katalog.

dla młodych talentów, którego integralną część stano-

we opisy, rysunki i wykroje ubiorów.

jącymi dla słynnych domów mody.

wił tym razem konkurs Ubiory na dworze Jana III. Kon-

Panu Rafałowi Pudło dziękuję za wspaniałą twórczą

kurs przebiegał w dwóch kategoriach – rekonstrukcje

Zarówno rekonstruktorzy, jak i projektanci mody do-

Na wystawie obok prac laureatów konkursu Ubiory na

i inspiracje. W kategorii rekonstrukcje zadanie kon-

skonale wywiązali się z tego niełatwego zadania. Ci

dworze Jana III pokazujemy prace rekonstruktorów

kursowe polegało na odtworzeniu ubiorów z czasów

pierwsi odtworzyli ubiory rodziny królewskiej i osób

współpracujących z naszym muzeum.

króla Jana III na podstawie portretów i zachowanych

związanych z dworem, wykazując się w większości

zabytków. W kategorii inspiracje należało zaprojekto-

dobrą znajomością dawnego kroju i szycia, trafnością

wać i uszyć współczesną kreację, inspirowaną modą

doboru tkanin i kolorów oraz wielką dbałością o de-

siedemnastowieczną.

współpracę przy tworzeniu publikacji.
Dziękuję koleżankom i kolegom z muzeum za pomoc w organizacji Gali Finałowej i wystawy Ubiory

Podziękowania

na dworze króla Jana III Sobieskiego.

tal i wykończenie. Drudzy, zainspirowani modą sie-

Gorące podziękowania kieruję do całego zespołu

Pragnę

demnastowieczną, stworzyli własne niepowtarzalne

ekspertów, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Panu Pawłowi

historyczne-

kreacje, świadczące o ich twórczym potencjale i ory-

współpracować przy realizacji warsztatów, wykładów,

Jaskanisowi, bez którego życzliwej przychylności

go postawiliśmy ambitne zadanie zebrania okru-

ginalnym, często niekonwencjonalnym podejściu do

tworzeniu strony internetowej i katalogu.

ten projekt nie mógłby się urzeczywistnić.

chów przeszłości, ubiorów i akcesoriów, któ-

tematu.

Przed

miłośnikami

krawiectwa

re mogły być noszone przez króla Jana III

Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Pań Ewy

podziękować

Dyrektorowi

Muzeum

Maria Zielińska

i jego otoczenie. Było to wielkie wyzwanie dla mło-

Efekty ich pracy prezentujemy na wystawie Ubiory na

Orlińskiej–Mianowskiej i Moniki Janisz z Muzeum

dych ludzi, wymagało od nich nie tylko wyobraźni

dworze króla Jana III Sobieskiego.

Narodowego w Warszawie oraz Elżbiety Litwiniak za

Autorka projektu

pasję i radość przekazywania wiedzy o tajnikach kro-

Wilanów dla młodych talentów

i sprawności warsztatowej, ale też żmudnej analizy
utrwalonych na portretach ubiorów i poszukiwania

Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego

cennych szczegółów w nielicznych zachowanych muzealnych zabytkach.

ju i szycia siedemnastowiecznych ubiorów, za liczne
wykłady i warsztaty, specjalistyczne artykuły i nie-

Ekspozycja obejmuje apartamenty królewskie i gale-

ustanną gotowość do odpowiedzi na trudne pytania

rie ogrodowe.

zadawane przez konkursowiczów.

i wykończenie poszczególnych części, uczestnicy pro-

Wielką Sień ożywiają i napełniają atmosferą epoki

Pani Oldze Skoczylas dziękuję za profesjonalne zdję-

jektu sięgali po opracowania konserwatorskie i doku-

atłasowe żupany, haftowane szustokory, wytworne

cia pokazujące umiejętności i wiedzę uczestników

mentację archeologiczną. Posługiwali się też później-

suknie oraz jedwabny kaftan Jana III. Przywołują one

konkursu oraz za wielostronną pomoc przy realizacji

szymi formami ubiorów, szytymi i konstruowanymi

dawne postaci, które niegdyś tu mieszkały lub bywały.

zadań.

dzy i postawienia ważnych pytań historykom ubio-

W Galerii Południowej rekonstrukcje uzbrojenia

Dziękuję autorom tekstów naukowych, którzy pod-

ru i kostiumologom były liczne wykłady, warsztaty

wzbogacają paletę ubiorów i przypominają o roli mili-

jęli przy okazji konkursu nowe wątki badawcze. Ich

i konsultacje, które przygotowaliśmy razem z naszymi

tariów w kostiumologii.

spostrzeżenia dotyczące siedemnastowiecznej mody

Aby jak najwierniej odtworzyć ubiory, ich konstrukcję

na podobnych zasadach. Okazją do uzupełnienia wie-

partnerami z Muzeum Narodowego w Warszawie.

14

wzbogacają publikację o walor naukowy.
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O gościach i obyczajach
na dworze Jana III Sobieskiego
Jarosław Pietrzak

Stolnik witebski Kazimierz Sarnecki (przed 1670‒

różnej narodowości i stanu, co trafnie zresztą oddał

po 1712), pełniący rolę informatora podkanclerzego

przebywający w 1684 roku w Jaworowie Jan Włady-

wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła

sław Poczobut-Odlanicki: przez którą rezydencyją

(1669‒1719), w 1693 roku tłumaczył swoje zadania

moją było się czemu przypatrzeć, widząc różnego stanu

na dworze królewskim w następujący sposób: Co zaś

ludzi i narodu – nie tylko ich m. panów senatorów pol-

się tknie udania tego, żebym nie dosyć czynił stacyjej

skich, ale Włochów, Hiszpanów, Wenetów, Francuzów,

mojej na tym miejscu, Boga i króla jm. i wszystkich

Greków, Węgrów, Wołochów, Multanów, Serbów, Koza-

dworskich pro testimonio biorę, bo jakom mszy, obiadu,

ków, Turków i Tatarów – co dzień to co nowego, jeżeli

tak i wieczora na pańskich pokojach pilnuję i zawsze

nie wiedzieć to słyszeć musi tam każdy przytomny zo-

się prezentuję moją wierną majestatom pańskim usługę

stając, a ile kiedy kto wędrowny9. Ów niepowtarzalny

nie mając inszy zabawki nad jedną: krzątanie i kono-

klimat dworu łączącego najróżniejsze kultury stawał

towanie tutecznych okkurencyj jako i przybywających

się niewątpliwe magnesem przyciągającym wysoko

na pałacu .

urodzonych.

Sarnecki poza próbą usprawiedliwienia się przed

Dodajmy, że przyczyną wysokiej frekwencji odwie-

protektorem uznał za stosowne powiadomić go o wi-

dzających dwór króla były wydarzenia o znaczeniu

zytach różnych gości i opisać obyczaje panujące na

publicznym, na przykład rady senatu czy przyjmo-

dworze królewskim. Oprócz Sarneckiego, który spisał

wanie obcych poselstw, o czym będzie mowa dalej.

diariusz oraz adresował dziesiątki listów do Radzi-

Szczególnym momentem była choroba i agonia Jana

wiłła , podobną rolę agentów w otoczeniu króla peł-

III Sobieskiego w dniu 15 czerwca 1696 roku, kiedy

nili w owym czasie: Kazimierz Siemianowski , Jerzy

w Wilanowie pojawili się najważniejsi przedstawi-

Koziński , Stanisław Małachowski (od 1698 roku wo-

ciele elity dygnitarsko-urzędniczej, m.in. marszałek

jewoda poznański, zmarły rok później) , Jan Kaczano-

wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski

wicz , a nawet Francuz Piotr de Noyers . Wszyscy oni

(1642‒1702), podskarbi koronny Hieronim Augustyn

– ze szczegółami – starali się oddać w swoich opisach

Lubomirski (1647‒1706), podskarbi nadworny koron-

atmosferę panującą na dworze oraz przedstawić ma-

ny Atanazy Miączyński (1639‒1732), kasztelan sądec-

gnatom, często pochłoniętym sprawami publicznymi,

ki Michał Czerny (zm. 1697) oraz biskupi: poznański

osobistości przybywające na dwór z zaznaczeniem

– Stanisław Witwicki (1630‒1698), płocki – Andrzej

celu ich podróży.

Chryzostom Załuski (1650‒1711), inflancki – Mikołaj

1

2

3

4

5

6

7

8

Popławski (1636‒1711).
Dwudziestodwuletnie panowanie Jana III SobieskieJan III Sobieski z Orderem Świętego Ducha, malarz polski, po 1676
Muzeum Narodowe w Warszawie

go (od 1674 do 1696 roku) stanowiło czas, w którym

Istniały także wyjątkowe okoliczności, kiedy dwór

przez dwór przewinęła się niezliczona rzesza osób

wydawał się niemal opustoszały. Zaliczały się do nich
17

ne, reumatyczne i schorzenia gastryczne, poszukiwał

wyśmienite, które wyliczyć trudno. Tu też były ruchome

dla siebie spokoju z dala od gości, obcych dyploma-

mostki. Goście chodząc po nich wpadali do sadzawek

tów, a nawet rodziny. I tym razem dobrze poinfor-

ku uciesze króla17. Poza wymienionymi miejscami

mowany Sarnecki odnotował, iż tenże ból króla jm.

każdy z członków rodziny miał swoją własną ulubio-

cierpiał z stękaniem wielkim od boleści, bardzo mało

ną stancję. Królowa często wybierała się do Wysocka

spał i jadł, nikogo do pokoju nie wpuszczano krom po-

i Jarosławia, z kolei jej mąż niekiedy zatrzymywał się

trzebnych ludzi domowych, doktorów, cyrulików, ile do

we Lwowie, będącym historycznym, gospodarczym

tych pokoików dwóch szczupłych do izby senatorskiej

i kulturalnym centrum Rusi.

przymurowanych, gdzie wielkość ludzi być nie może .
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Monarcha dbający o swój autorytet i wizerunek, także

W każdym z tych przybytków życie rodziny królew-

ten wizualny, nie chciał zapewne, by ktoś niepowołany

skiej płynęło nieco inaczej, na co wpływ miały nie

widział go zbolałego i udręczonego chorobą.

tylko upodobania członków rodziny Sobieskich, ale
także odwiedziny gości i charakter ich wizyt. Życie

Na co dzień…

dworu polskiego nie przebiegało wedle ściśle ustalonego harmonogramu, jak to było w Wersalu zarządza-

Portret zbiorowy rodziny Jana III Sobieskiego,
Henri Gascar, 1691, Zamek Królewski na Wawelu

takie wydarzenia jak czas zgromadzeń sejmikowych

Innymi momentami były święta mające w kalenda-

i sejmowych. Tak było w listopadzie 1693 roku, kiedy,

rzu liturgicznym status wielkich. Były to: Narodzenie

jak stwierdza Sarnecki: Absolutnie z gości nikogo nie

Najświętszej Marii Panny (8 września), Podwyższenie

masz teraz u dworu, co żywo się porozjeżdżali na sejm

Krzyża Świętego (14 września), Boże Narodzenie (25

przyszły wybierać się z domów swoich, ile kiedy już con-

grudnia), Objawienie Pańskie (6 stycznia), Zwiasto-

currentia cessavit10. Podobne rozczarowania z powodu

wanie Najświętszej Marii Pannie (25 marca), Niedziela

braku przedstawicieli szlachty na dworze i świeżych

Palmowa, Zmartwychwstanie Pańskie, Zesłanie Du-

wieści, które ze sobą przywozili, wyraził król Jan III

cha Świętego. Wówczas król i jego rodzina oddawali

w liście do swej żony, zaznaczając, iż tum [w Jaworo-

się modlitwie, postowi i nabożnym rozmyślaniom.

wie – przyp. J.P.] wszystkom zastał arcy-głucho. Zni-

Jak zanotował Kazimierz Sarnecki: Król jm. z królową

kąd nic nie słychać. Co żywo się wszyscy rozjechali na

jm. całe dopołudnie strawił na konferencyjej, potem po

sejmiki deputackie11. Przy tej okazji uczynić należy

mszy obiad jadł w gabinecie u królowej jm.; nikogo tam

uwagę, iż jaworowski dwór nie cieszył się uznaniem

nie puszczano tylko tych, co służyli do stołu. Po obie-

dworzan: Jaworów jest znacznie większy i wygodniej-

dzie nabożeństwo, alias pasyja odprawowała się we-

szy, ale nikt sobie w nim nie znajduje upodobania: dwór

dług zwyczaju13. Ostatnim powodem odesłania gości

przeto ogranicza się tam zwykle na liczbie osób bardzo

sprzed oblicza majestatu królewskiego była choroba

małej, bo do Jaworowa ten tylko przybywa kto tam ma

króla. Monarcha, który po koniec lat dziewięćdziesią-

konieczną potrzebę. Tylko Królestwo IchMść najlepiej

tych. XVII wieku, utrapiony niepowodzeniami wojen-

tam lubią bawić12.

nymi w Mołdawii, jak i walką z opozycją magnacką,
coraz częściej cierpiał na bóle migrenowe, podagrycz-

18

Jan III przeszedł do historii jako jeden z najaktyw-

nym przez króla Ludwika XIV, ale naznaczała je raczej

niejszych monarchów, który poprzez wyprawy wojen-

pewna spontaniczność, naturalność zachowania oraz

ne, polowania oraz objazdy dóbr celem ich lustracji

odejście od zasad ceremoniału na co dzień. Warto jed-

zmuszał dwór do częstego przemieszczania. Potrzeba

nak przyjrzeć się rozkładowi dnia króla i jego rodzi-

kontaktu z ludźmi oraz rodzinnymi stronami na Rusi

ny, różnym jego wariantom, jakie rodzina wybierała,

Czerwonej sprawiła, że dwór zmieniał swe rezydencje

by miło spędzić czas, a w końcu wypada też zwrócić

zależnie od kaprysu pary królewskiej i odbywał tysiące

uwagę na osoby, które towarzyszyły Sobieskim w tym

niepotrzebnych wędrówek ze wsi do wsi dla samej po-

czasie.

trzeby odmienności miejsca. Król i królowa są nieustannie w ruchu a spoczynek jest dla nich czymś podobnym

Dzień pary monarszej rozpoczynał się mszą świę-

do zadawania sobie gwałtu .

tą, na którą przybywały dzieci królewskie, a także

15

siostra króla Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
Poza Zamkiem Królewskim w Warszawie i pała-

(1634‒1694), podkanclerzyna i hetmanowa polna

cem w Wilanowie dwór zatrzymywał się najczęściej

litewska. Liturgię i nabożeństwa (również popołu-

w Pielaszkowicach (województwo lubelskie), Żół-

dniowe i wieczorne) celebrowano, w zależności od

kwi i Pomorzanach, stanowiących schedę po mat-

samopoczucia króla, w kaplicy zamkowej, tzw. kaplicy

ce Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej, kasztelanowej

moskiewskiej (dzisiaj w tym miejscu znajduje się Pa-

krakowskiej, w Kukizowie (zwanym także Krasnym

łac Staszica), lub w kościołach: św. Jacka, należącym

Ostrogiem), opisywanym jako: cudownie wesołe miej-

do oo. Dominikanów, Wniebowzięcia Najświętszej

sce , oraz w Jaworowie. Ta ostatnia rezydencja, na-

Marii Panny, znajdującym się pod opieką karmelitów,

zywana „ruską Arkadią”, składała się z drewnianego,

Augustianów pod wezwaniem św. Marcina, w koście-

lecz w pełni wyposażonego i wygodnego dworu oraz

le Wizytek, oo. Reformatów, oo. Bernardynów czy

przepięknego ogrodu: dziwnej maniery włoskiej, bar-

w kolegiacie św. Jana, będącej kościołem farnym. Król

dzo ozdobny, jako jedyny raj na ziemski mający różne

udawał się także na ulicę Miodową, gdzie z jego ini-

fontanny, altany, sale, ulice także chodniki kunsztowne

cjatywy w latach 1683‒1694 wzniesiono kościół dla

i kwatery i statuy jako żywe kupidynów i bogiń, drzewa

oo. Kapucynów.

16
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Michał Stefan Radziejowski,
malarz nieznany (Michelangelo Palloni ?), ok. 1696
Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Jan III Sobieski, niezależnie od stanu zdrowia, starał się wypełniać obowiązki religijne i nawet będąc
chory prosił o wysłuchanie spowiedzi czy udzielenie
komunii świętej. Tylko nadzwyczajne powody, jak na
przykład pilne sprawy gospodarcze, nie pozwalały mu
brać udziału we mszy. Bywały też okazje świadczące
o łamaniu przykazań kościelnych. W 1692 roku król
w czasie postu piątkowego nakazał odegranie aktorom włoskim komedii, co spotkało się z potępieniem
ze strony nuncjusza apostolskiego Giacomo Cantelmiego (1645‒1702) oraz biskupa poznańskiego Witwickiego. Sobieski w ciętej ripoście przypomniał, że
nawet Król Arcychrześcijański (Ludwik XIV) pozwala na odgrywanie komedii w dni świąteczne. Ugiął się
jednak pod żądaniami duchownych, którzy zagrozili,
iż obłożą aktorów ekskomuniką.
Małżonka króla − Maria Kazimiera − dla odmiany
nieraz samotnie wysłuchiwała mszy świętej w kościele
20

Sakramentek na Nowym Mieście. Jako fundatorka ko-

senatu, które udzielały królowi pomocy w trudnych

sławski prosili majestat o rozstrzygnięcie sprawy le-

ścioła i klasztoru (poświęconych w 1692 roku) miała

kwestiach prawno-ustrojowych, szczególnie w okresie

galności ich wyboru przez sejmik sandomierski, który

prawo wstępowania za klauzurę, co łączyło się z moż-

przed zwołaniem sejmu, celem uzgodnienia strategii

został zerwany głosami szlachty nastawionej opozy-

liwością przebywania w specjalnie przygotowanej dla

działania dworu. Większość z tych spotkań odbywa-

cyjnie wobec monarchy.

niej celi. Królowa oddawała się w niej nie tylko mo-

ła się w pokojach prywatnych monarchy bez udziału

dlitwie i kontemplacjom, ale także kuracjom polega-

osób trzecich czy służby dworskiej, stąd zyskały one

Zorganizowanie publicznej audiencji nie było, jak się

jącym na kąpielach w wannie, trwającym nieraz dwa

miano sekretnych i potajemnych konferencji . Równie

wydaje, rzeczą łatwą. Świadczy o tym choćby przykład

tygodnie.

dyskretnie starano się przyjmować obcych dyploma-

posłów litewskich Tyszkiewicza i Wołłowicza, którzy

tów. Mistrzynią owych rozmów była królowa Maria

przybyli do Warszawy w początkach stycznia 1694

Msza święta nierzadko stawała się pierwszą okazją

Kazimiera d’Arquien Sobieska, która próbowała na

roku. Najpierw starali się oni wyprosić o posłuchanie

do kontaktu między rodziną królewską a duchowny-

wszelkie możliwe sposoby angażować się w życie poli-

za pośrednictwem wojewody ruskiego Marka Mat-

mi przebywającymi na dworze najczęściej: biskupem

tyczne. W 1684 roku królowa przyjmowała chorążego

czyńskiego. Musiało jednak minąć dziewięć dni (od

płockim (w latach 1692‒1699) Andrzejem Chryzo-

wielkiego litewskiego i starostę upickiego Krzysztofa

9 do 18 stycznia), nim otrzymali zgodę na widzenie

stomem Załuskim, biskupem poznańskim (w latach

Kazimierza Białłozora (zm. 1699), co wczoraj wie-

majestatu w towarzystwie królowej oraz kilkorga dy-

1688‒1698) Stanisławem Witwickim (którego formal-

czorem tu [w Krakowie – przyp. J.P.] stanąwszy miał

gnitarzy. Dodajmy jednak, że w przeddzień doszło do

na zwierzchność rozciągała się wówczas także na War-

w noc dużą audiencję na godzien półtora bez świadków,

sporu, którego zasadniczy punkt ogniskował się wo-

szawę), biskupem warmińskim (w latach 1688‒1699)

sam na sam, że nikt tam nie był obecny . Kilkakrotnie

kół kwestii: czy posłowie mają być przyjęci publicznie,

Janem Stanisławem Zbąskim, arcybiskupem lwow-

w 1693 i 1694 roku monarchini przyjmowała w swych

czy też prywatnie. Bywały jednak okazje, kiedy to król

skim (w latach 1681‒1698) Konstantym Lipskim czy

pokojach na Zamku Królewskim w Warszawie posła

wysłuchiwał delegacji z kilku województw. W koń-

arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Michałem

francuskiego, opata Bonportu Melchiora de Polignac

cu maja 1693 roku na porannej audiencji monarcha

Stefanem Radziejowskim (1645‒1706). Do tego gro-

(1661‒1742), z którym układała plan sojuszu mające-

przyjął posłów z województw: wileńskiego, ruskiego

na należeli także kaznodzieje stale rezydujący przy

go związać Rzeczpospolitą z Francją, Danią i Szwecją

i rawskiego. Innym razem (27 listopada 1693) posło-

dworze, m.in. ojcowie: Adrian Przeborowski, Adrian

interesami gospodarczymi i politycznymi oraz pro-

wie z województwa brzesko-litewskiego – chorąży

Pikarski i Karol Vota z zakonu jezuitów, Stanisław

gram elekcji jej syna po śmierci Jana III. W okresie od

brzeski Dominik Szujski oraz skarbnik brzeski Karol

Papczyński ze zgromadzenia księży marianów oraz

1694 do 1696 roku królowa spotykała się na tajnych

Januszkiewicz zmuszeni byli opuścić dwór, gdyż król

Jan Humiecki i Ambroży Skopowski z zakonu kazno-

naradach z kardynałem Radziejowskim i nuncjuszem

odmówił im audiencji. Jak widać, również ta sfera

dziejskiego.

Andrzejem Santacroce (1655‒1702), dążąc do pogo-

obyczajowości nie podlegała ścisłym regulacjom, ale

dzenia biskupa wileńskiego Kazimierza Konstantego

zależna była od stopnia skomplikowania sprawy, obo-

Po spełnieniu obowiązków względem duszy przy-

Brzostowskiego z ekskomunikowanym hetmanem

wiązków monarchy, jego samopoczucia oraz dyspozy-

chodził czas na roztrząsanie spraw państwowych.

wielkim litewskim i wojewodą wileńskim Kazimie-

cji, jakie wydał na dany dzień.

Wstępem do tego zazwyczaj stawało się odczytywanie

rzem Janem Sapiehą (zm. 1720).
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korespondencji krajowej i zagranicznej, nadesłanej

Jedyną osobą skłonną zakłócić przebieg audiencji

z dworów obcych. Wczesna pora, jaką przeznaczano

W trakcie dnia gośćmi króla stawali się zazwyczaj kra-

była królowa. W 1678 roku w trakcie audiencji, jakiej

na to zadanie, miała wprowadzić monarchę w nurt

jowi wielmoże pełniący funkcje legatów wysłanych

król udzielał kasztelanowi nowogródzkiemu Miko-

aktualnych problemów politycznych i dać mu czas na

przez wojsko, trybunały czy sejmiki. W dniu 8 listo-

łajowi Władysławowi Przezdzieckiemu (1620‒1683)

zastanowienie się oraz na podjęcie decyzji, zwłaszcza

pada 1693 roku król przyjmował Kazimierza Dłużew-

w Jaworowie, niespodziewanie do komnat monarchy

gdy chodziło o wakujące urzędy.

skiego, posła ziemi chełmskiej, który w imieniu koła

wtargnęła Maria Kazimiera, aby nam to posłuchanie

szlacheckiego nalegał, by król ukrócił rozboje wojsk

zepsuła. Tedy dopóty kołatała królowa do drzwi, aż

Czasami wydanie właściwego wyroku zmuszało króla

litewskich na granicy z Rusią Czerwoną. Przyjmowani

musiał król kazać odemknąć20. Monarchini – wedle

do uprzedniego zasięgnięcia rady u innych urzędni-

pod koniec tegoż miesiąca podsędek kaliski Jan Karol

relacji kasztelana – wzięła króla za rękę i odprowadzi-

ków. Stąd ważnym elementem stało się zwoływanie rad

Marchocki oraz kasztelan połaniecki Mikołaj Pęko-

ła na bok, z wielkim impetem po francusko coś expo21

Bartłomiej (1661‒1721), kasztelan wojnicki Franciszek Jan (1660‒1735), późniejszy wojewoda płocki
(1719‒35) oraz biskup pomocniczy płocki Marcin.
Czasami konsens nominacyjny wymagał wielu zabiegów i mniej bezpośredniego podejścia, stąd goście
przybywający na królewski dwór musieli się liczyć
z tym, że spędzą na nim dłuższy czas i poświęcą niemało pieniędzy. Dobrze pokazuje to przykład Wacława Szczuki, który w marcu 1694 roku przybył na warszawski zamek z listami od prymasa Radziejowskiego,
polecającymi go na województwo malborskie, opróżnione po śmierci Ernesta Denhoffa (1630‒1693).
O urząd ten podjął też rywalizację Władysław Łoś
(zm. 1694), który cieszył się poparciem królowej.
Ostatecznie Szczuka przegrał wyścig o krzesło senatorskie. Jako nagrodę pocieszenia otrzymał podskarbstwo pruskie i starostwo brodnickie, wchodzące
w skład dóbr stołowych królowej.
Dobrze urodzeni przyjeżdżali na dwór nie tylko
w celu wyproszenia łaski, ale także po to, by móc się

Uczta w Jaworowie, Frans Geffels, po 1684
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

zaprezentować i wstąpić na służbę dworską, stanowiącą obok edukacji akademickiej i tury kawalerskiej

stulując . Całe to zamieszanie związane było z misją

własne stronnictwo, gotowe forsować jego plany na

ważny etap kształcenia i przepustkę do dalszej karie-

kasztelana, który jako poseł wileńskiej komisji skar-

forum izby poselskiej i senatu. Dwór monarszy był

ry. W ten sposób stawali się niejako gośćmi z wyboru,

jak i tym, że matką nowo narodzonego była Joan-

bowo-wojskowej i Sapiehów dążył do upublicznienia

wobec tego ośrodkiem władzy, wewnątrz którego ini-

przewidując swój dłuższy i trwalszy związek z dwo-

na Maria de Béthune, siostrzenica Marii Kazimiery.

malwersacji dokonanych przez hetmana wielkiego

cjowano awanse poszczególnych osób, uwzględniając

rem. Taki charakter miało pojawienie się kasztelanica

W tej sytuacji odmowa mogłaby być poczytana za

litewskiego i wojewodę wileńskiego Michała Kazimie-

ich dalszą przydatności i miejsce w planach króla.

wojnickiego Stanisława Szembeka (1650‒1721), który

afront. Dla rodu Jabłonowskich udział króla stał się

po podróży wzdłuż Europy Zachodniej wraz z Alek-

powodem do dumy, a w dłuższej perspektywie dawał

21

rza Paca (ok. 1624‒1682), przeciwnika polityki kró-
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Aleksander Benedykt Sobieski,
malarz francuski, ok. 1696 (?)
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

la. Królowa na prośbę wojewodziny kijowskiej Anny

Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie króla z brać-

sandrem Cetnerem (zm. 1707) postanowił zabiegać

możliwość przypominania o niezwykłym splendorze.

z Potockich Stanisławskiej miała skłonić Jana III, by

mi Załuskimi, którzy dziękowali panu wszyscy pięć ro-

o przyjęcie na dwór. W początku czerwca 1694 roku

Zaproszenia wystosowywane przez wielmożów nie

nie dawał wiary pomówieniom Sapiehów.

dzeni bracia, którzy jednego dnia zjechali . Rzecz do-

z identycznym zamiarem pojawił się starosta bohu-

zawsze obligowały monarchę i jego rodzinę do uczest-

tyczyła przekazania, na prośbę opływającego w łaski

sławski Stanisław Karol Jabłonowski (zm. 1702).

nictwa. Goszczący w 1693 roku na królewskim dwo-
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rze starosta grabowiecki Aleksander Michał Łaszcz

Audiencje, podczas których król lub jego małżonka

i cieszącego się poparciem króla biskupa płockiego

wysłuchiwali interesantów, stawały się w szczególno-

Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, kasztelanii raw-

Zaprezentowanie się młodego Jabłonowskiego na

(zm. 1710) prosił monarchę o przybycie na pogrzeb

ści dla magnatów idealnymi chwilami do pozyskania

skiej jego bratu Hieronimowi (1657‒1714) oraz staro-

dworze złączone było z dodatkową intencją zapro-

żony, Katarzyny z Dubrowickich, rok później Piotr

opróżnionych urzędów. Przypomnijmy, iż w warun-

stwa brzesko-kujawskiego trzeciemu z braci – Alek-

szenia króla na chrzciny kuzyna – Stanisława Win-

Aleksander Czapski (po 1660‒1717) zapraszał króla

kach polskiego ustroju król był dawcą wszelkich łask

sandrowi Józefowi (1652‒1727). W tym wydarzeniu

centego do Lwowa. Monarcha przyjął zaproszenie,

z rodziną na swój ślub z Konstancją Kosówną. W jed-

i nadań. Monarcha odpowiedzialny był za rozdział

brało udział także pozostałe rodzeństwo Załuskich

pełniąc rolę ojca chrzestnego. Król liczył się zarówno

nym i w drugim wypadku król odmówił, wymawiając

urzędów i dygnitarstw, dzięki którym mógł budować

– biskup przemyski i kanclerz dworu królowej Ludwik

z przyjaźnią, jaka łączyła go z rodem Jabłonowskich,

się koniecznością załatwienia ważniejszych spraw.
23

Obowiązki monarsze i czas poświęcony sprawom

mu [Markowi Matczyńskiemu – przyp. J.P.] brytana

państwowym Jan III starał się równoważyć, poświę-

co od P. Koniecpolskiego szkodliwie postrzelili. Jednemu

cając część dnia na rekreację, w której brała udział

też janczarowi niedźwiedź głowę obdarł. Ostatni niedź-

jego rodzina oraz zaproszeni goście. Niewątpliwie do

wiedź był un monstre de la nature w niewidanej wielko-

najważniejszych rozrywek króla należało łowiectwo,

ści. Jużeśmy też do tego strzelać musieli i ledwośmy, mu

które w dawnych czasach stanowiło, poza relaksem,

radę dali (...) Jutro jeszcze więcej kniei z rana spróbuje-

formę sportu i zastępowało ćwiczenia fizyczne. Jan III

my szczęścia a na noc do WMci serca mego23.

– wzorem swoich królewskich poprzedników, m.in.
Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego – organizo-

Osobą najbardziej obawiającą się o zdrowie męża

wał łowy głównie w swych posiadłościach ruskich,

i wynik polowań była ukochana żona króla – Maria

m.in. w Jaworowie, Pomorzanach, okolicach Daszawy,

Kazimiera. Jan w pełni zdawał sobie sprawę, że za-

Rawy Ruskiej, Potylicz, Dzieduszyc, Międzyrzecza,

zdrosna żona, próbując zmusić monarchę do zaprze-

Żółtaniec i Dziedziłowa. Zdarzało się jednak, że my-

stania łowów i powrotu do stolicy lub innej rezyden-

śliwi, którym przewodniczył monarcha, zapuszczali

cji, w której przebywała, nasyłała mu nieproszonych

się w dzikie ostępy puszczy kampinoskiej, pod Nie-

gości. W 1682 roku do Żółkwi przybył podkanclerzy

poręt lub na zalesione tereny podstołecznej rezydencji

litewski Dominik Mikołaj Radziwiłł (1643‒1697),

króla na Marymoncie. W tej ostatniej z wymienio-

przed którego obecnością król nieudanie próbował

nych lokalizacji król polował rzadko, ostatnim razem

salwować się ucieczką. Monarcha po skończonej au-

w towarzystwie Lubomirskich: Hieronima Augustyna

diencji zaprowadził swego gościa do komnaty, w któ-

oraz marszałka nadwornego koronnego Józefa Karola

rej poza wybornym jadłem uszykowane były równie

w 1693 roku.

wyborne alkohole. Upoiwszy dygnitarza, Jan III próbował czmychnąć za miasto, jednak pijany podkanc-

Liczne opisy polowań pozwalają na zidentyfikowanie

lerzy popędził za królem: on też lubo ledwo na koniu

grona gości, którzy brali w nich udział. W 1681 roku

osiedzieć się mógł, tuż też za nami popędził. Miasto

na wielkim polowaniu zorganizowanym niedaleko

tedy tego, cobym się miał cieszyć i szczwać, tom tylko

Stryja w Daszewie stawili się m.in. ambasador fran-

uciekał od krzaka do krzaku przed nim. Bo byłem tylko

cuski markiz de Vitry, brat królowej Anna Ludwik

stanął na moment, to zaraz… audiencja! Mówiłem po

hrabia Maligny (zm. 1703) oraz Marek Matczyński

kilkakroć, żem teraz dał psom gończym audyencyą: nic

(wówczas jeszcze koniuszy koronny), a także starosta

to nie pomagało. Na ostatek przecie, dawszy pokój i my-

przemyski Marcin Kątski (1635-1710). Innym razem

ślistwu, skryłem się, że mnie już nie znalazł24. Miejsce

na łowy przybyli rezydent cesarski Jan Krzysztof hra-

postoju króla zostało jednak zdradzone przez Marka

bia Zierowski oraz kasztelan krakowski Dymitr Jerzy

Matczyńskiego i Radziwiłł znów napierał na króla

ks. Wiśniowiecki (1631‒1682). Wspomnieniem owej

z prośbą o udzielenie posłuchania oraz prosił o po-

wyprawy stał się pełen humoru, acz nie pozbawio-

wrót na zamek. Monarcha ostatecznie dał za wygraną

ny grozy opis: Nagrodził-ci nam nieźle dzień dzisiej-

i zakończył łowy, tak podsumowując całą tę sytuację:

szy wczorajszą pustą knieją bośmy zastali prawie, ile

To moja taka niewola i taki mój wczasik25.

drzew, tyle niedźwiedzi i dzików. Wymyślić, nie tylko
wypowiedzieć jest rzeczą niepodobną, takiej uciechy
(...) a co największa żeby ta była jeszcze bez szkody
uciecha, gdyby nie PP. Francuzowie, którzy z fuzji szrótami i z pistoletów zabili mnie harta i Panu Koniusze24

4
Królowa Maria Kazimiera z synem Jakubem Ludwikiem,
nieokreślony malarz, ok. 1675
Muzeum w Nieborowie i Arkadii
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Królewskie łowy służyły nie tylko rekreacji czy po-

ucztowali oprócz króla: jego żona, biskup chełmski

prawieniu monarszej kondycji, lecz także wpływały

Stanisław Jacek Święcicki (1620‒1696), Stanisław Ja-

korzystnie na aprowizację dworu. Upolowana dziczy-

błonowski i poseł francuski Polignac.

zna wędrowała do kuchni, a w końcu na stół królewski. Uczty na dworze królewskim gromadziły, jak się

Obiady oraz collatye, czyli posiłki wieczorne, często

okazuje, nie tylko wysoko urodzonych, ale również

służyły za wstęp do podjęcia poważnych rozmów, na

średniozamożnych szlachciców i przedstawicieli ob-

przykład w sprawach wojskowych, politycznych, nie-

cych narodowości. Jednego razu monarcha zaprosił

kiedy finansowych. Zaproszenie do stołu było zatem

do ucztowania nawet Tatara, który wzięty w niewolę

objawem zaufania i równało się gotowości do podję-

przez kasztelana krakowskiego Jabłonowskiego za-

cia rozmów o niełatwych nieraz kwestiach. Oczywi-

deklarował chęć przejścia na chrześcijaństwo, a król

ście przy stole dominowały nie tylko poważne tematy

prosił, aby mu dano ze stołu pańskiego co zjeść; kazał

i takież nastroje. Posiłek miał być chwilą wytchnienia

król jm. dać mu pieczeń wołową, którą jak wilk głodny

i zabawy. Jedzeniu i gwarowi rozmów zazwyczaj wtó-

odebraną zaraz przed pańskim obliczem żarł, aż mu za

rowały wdzięczne dźwięki harfy i lutni. Na dworze

drzwi kazano. Bardzo się król jm. ucieszył tego pogani-

przebywali zresztą Włosi i Francuzi należący do trup

na rezolucją .

teatralnych, często zabawiający rodzinę królewską
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swym śpiewem. Rozweselony monarcha w przypłyCechą charakterystyczną dworu króla Jana III była

wie radości wiele razy wznosił toasty. Sarnecki opisuje

jego otwartość niemal dla każdego. Król nie budo-

jedną z takich chwil: Król jm. obiad z królową jm. jadł,

wał dystansu w relacjach z poddanymi, raczej starał

przy którym był wesołym, piwa czarnego z wielkim gu-

się odgrywać rolę ojca, który udziela dobrych rad

stem i apetytem za zdrowie księżnej jm. dobrodziejki

i wspomaga potrzebujących. Taki wizerunek Jana III,

[Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej] dwie szklanki

niepozbawiony aury szacunku i dostojności, pokazują

wypił, do dzieci swoich te formalia mówiąc: «ej, pod-

najlepiej sceny z uczt. Poza królową i królewiczami,

pijmy sobie za zdrowie księżniczkiej [Teofili z Ostrog-

którzy spożywali niekiedy posiłek osobno, na przy-

skich-Zasławskich ks. Lubomirskiej, swej siostrzenicy

kład w klasztorze sakramentek, w innym pomieszcze-

– przyp. J.P]»27.

niu zamku królewskiego czy w rezydencji wilanowskiej, do najczęstszych gości Jana III zaliczali się jego

Oprócz wznoszenia toastów, które były nieodłącznym

współpracownicy polityczni: Marek Matczyński, Ata-

elementem posiłku i wyrazem dobrych manier, przy

nazy Miączyński, Marcin Oborski (zm. 1697), kasz-

stole rozmawiano o rzeczach miłych i przyjemnych.

telan wileński Józef Bogusław Słuszka (1652‒1701)

Król, wielki admirator nauk, z chęcią przysłuchiwał

czy kasztelan krakowski Stanisław Jabłonowski

się opowieściom o zdobyczach nauki i kuriozach na-

(1634‒1702). W zależności od panujących na dworze

tury. Podczas jednego z takich spotkań, kiedy w ła-

warunków każdy z nich zasiadał przy jednym stole

zience jadł obiad król jm. z królową jm. i królewną jm.,

z władcą lub przynoszono mu osobne nakrycie. Jedy-

ks. Wolff [wł. Fryderyk baron von Lüdingshausen

nie w wypadku pogorszenia zdrowia króla miejscem

Wolff – przyp. J.P.] jezuita przyniósł dziecię w bani-

wspólnych posiłków była sypialnia królewska lub ła-

jej szklanej symboliczne na kształt żywej owej głowy,

zienka. W grudniu 1694 roku wokół monarszego łoża

którą Tomasz zepsował, podobne bardzo do żywego,

3
Teresa Kunegunda Sobieska,
François de Troy, 1690
Lwowska Galeria Obrazów
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jakoby z piersi macierzyńskiej było wyjęte; miał to zrobić z nauki M. Alberti [wł. Tomasso Alberti – rezydent wenecki w Polsce od 1684 roku – przyp. J.P.]28.
27

Osobnym razem ksiądz Maurycy Karol

zaprezentował damom bawiącym się w komnatach

Vota podczas obiadu prezentował królo-

królowej swoje przyrodzenie: czynił takie akcyje, kie-

wi przywiezione z Neapolu ryciny, plany

dy wziąwszy naturalia ad manus nie tylko mężatkom,

architektoniczne, pejzaże miejskie, por-

ale i pannom one prezentował ad ocula i o stół nimi

trety, a potem zabawiał króla jm. różnymi

kilka razy uderzył32. Czyn ten – podobnie zresztą jak

o rzymskim państwie dyskursami i rela-

pojedynek, który wywiązał się w wyniku znieważenia

cyjami . Na monarsze ogromne wraże-

na pokojach królowej w styczniu 1695 roku pomiędzy

nie zrobił także kawaler de Oxenstierna,

kasztelanicem łęczyckim Krzysztofem Towiańskim

syn Bernarda – szwedzkiego gubernatora

a Ponińskimi – równał się obrazie majestatu i zagro-

Warszawy z czasów potopu. Doskona-

żony był karą gardła.
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le wychowany, łatwy w obejściu szybko
zjednał sobie króla, który po wielekroć

Jak widać z przytoczonych tu przykładów, ceremoniał

zapraszał go do swego stołu. Tylko nie-

podczas spożywania posiłku praktycznie nie istniał.

liczni, jak Kazimierz Sarnecki, wiedzieli,

W Rzeczypospolitej każdy przebywający na dworze

że ów kawaler był tajnym emisariuszem

szlachcic mógł ujrzeć ucztującego monarchę. Przypo-

cesarza, który wiózł ze sobą jakieś se-

mnijmy, że inaczej rzecz ta przedstawiała się choćby

kretne informacje, których nikt dociec

we Francji czy w Hiszpanii, gdzie każdą z czynności

nie może . Król – co ważne – nie tylko

rządziła etykieta. W monarchiach absolutnych jednie

wysłuchiwał podczas obiadu opowieści

wybrani – niekiedy tylko członkowie rodziny królew-

swych gości, ale sam wdawał się w za-

skiej – mogli ujrzeć króla jedzącego i pijącego. Zapro-

żarte dyskusje, m.in. na tematy z zakresu

szenie do obejrzenia tego niezwykłego spektaklu wła-

nauk teologicznych: rzucając [ks. Vo-

dzy otrzymywali także nieliczni, co później w swych

cie i posłowi francuskiemu Polignacowi

relacjach poczytywali sobie za wysokie wyróżnienie

– przyp. J.P.] obiema trudne do solwowa-

i oznakę łaski.

30

nia kwestie .
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Próby przeszczepienia pewnych form ceremoniaNadmiar spożywanego alkoholu po

łu francuskiego na dwór polski, głównie za sprawą

wielokroć zakłócał serdeczną atmosferę

królowych Francuzek, tj. Ludwiki Marii Gonzagi de

ucztowania. Podczas jednego z obiadów

Nevers (1611‒1667) oraz Marii Kazimiery d’Arquien

przebywający w Wilanowie w gościnie

Sobieskiej, zakończyły się fiaskiem. Brak skodyfiko-

u króla jurysta trybunalski pan Wierz-

wanych zasad i nieskrępowany styl życia na dworze

bicki insynuował, jakoby kapucyni, spro-

Jana III był przyczyną serii niewybaczalnych faux-pas.

wadzeni przez Jana III do Warszawy,

Flasza żebrowana, Monachium, XVII/XVIII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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słuchają głośnej muzyki i tańczą. Król,

W latach 1690‒1692 doszło do nieporozumienia mię-

zasłyszawszy te słowa, tak mocno się roz-

dzy siostrą króla − Katarzyną z Sobieskich Radziwił-

sierdził, że srogo skarcił swego gościa,

łową a siostrami królowej − ambasadorową francuską

który naruszył zasady grzeczności i nie

Marią Ludwiką d’Arquien de Béthune (ok. 1638‒1728)

uszanował osoby gospodarza. O wiele

i kanclerzyną koronną Marią Anną d’Arquien Wie-

większe oburzenie wzniecił jednak czyn

lopolską (1646‒1733). Przedmiotem sporu stało się

starosty krasnostawskiego Michała Po-

pierwszeństwo zasiadania podczas uczt w obecności

tockiego (1660‒1749), który upiwszy się,

króla. Jan III żądał, by księżnie Radziwiłłowej oddano

Kufel srebrny z medalem Jana III,
Jan Godfryd Holl, Gdańsk, po 1683
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kufel, Ernest Kadau I, Gdańsk, 1675
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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miejsce po prawicy królewskiej, w sąsiedztwie bal-

skimi, wyposażonymi w pawilony zewnętrzne dla

nie na pieniądze, najczęściej w pikietę albo bassetę).

wywoływało rozdrażnienie schorowanego monarchy.

dachimu, co spotkało się ze stanowczym protestem

gości. Następnym kierunkiem podróży był Marywil

W tych zabawach celowała królowa, a uczestniczyli

Jedynie w chwilach remisji choroby król przypatry-

królowej. Kłótnia, do jakiej doszło podczas biesiady

(okolice dzisiejszego Placu Teatralnego w Warszawie),

w nich: jej ojciec, królewicze Jakub, Aleksander i Kon-

wał się zabawom i komentował ruchy poszczególnych

w Warszawie urządzonej z okazji przybycia nowego

który wedle zamierzeń miał łączyć funkcje rezydencji,

stanty, wojewoda ruski Matczyński, ojciec Vota, po-

osób. Bywało, że do zabawy przyłączała się Maria Ka-

nuncjusza apostolskiego Andrzeja Santacroce, nie

ogrodu oraz centrum handlowego i pielgrzymkowe-

seł francuski Polignac, rezydent wenecki Girolamo

zimiera. Do najaktywniejszych należały bez wątpienia

była wszak jedyną. Do gorszącej wręcz sceny doszło

go wraz z kościołem pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.

Alberti, cesarski Jerzy Schiemunsky oraz branden-

dzieci królewskie, wśród nich królewna Teresa Ku-

podczas wesela królewicza Jakuba Ludwika z Jadwigą

Oprócz tych miejsc król często udawał się na Bielany.

burski Gotfryd Werner. Król o wiele bardziej cenił

negunda, która wprowadziła w „obyczaje taneczne”

Elżbietą Pfalz-Neuburg w 1691 roku. Podczas wjazdu

Pewnego razu zebrała się tam niemal cała rodzina kró-

sobie własny spokój, stąd najczęściej kontentował się

posła bawarskiego barona Marxa Christopha Meyera,

do stolicy owe panie usadzono w jednej karecie tak, by

lewska, z wyjątkiem królewicza Jakuba, oraz dostojni-

słuchaniem pieśni, na przykład „Warny” i innych du-

przybyłego w 1693 roku z misją zeswatania jej z elek-

zapobiec swarom. Zapomniano jednak o właściwym

cy, m.in. Marek Matczyński, marszałkowa wielka ko-

mek kresowych wygrywanych przez bandurzystów:

torem bawarskim.

rozdzieleniu miejsc podczas uczty weselnej. Królowa

ronna Elżbieta z Denhoffów Lubomirska, kanclerzyna

Wesołowskiego, Doryski, Necaja i nieznanego z imie-

odmówiła wówczas przyznania Katarzynie z Sobie-

wielka litewska Anna z Lubomirskich Radziwiłłowa,

nia Wołoszyna. Czasami kapelę rusińską zastępowały

Kulminacja zabaw i harców zazwyczaj następowała

skich miejsca tuż przy młodej parze. Na takie dictum

a także damy z fraucymeru królowej. Król, nie bacząc

instrumenty mechaniczne, m.in. pozytyw podarowa-

w karnawale. Wymyślano wówczas tańce, podczas

zaprotestowała ostro kasztelanowa wileńska Teresa

na świętość miejsca i regułę nakazującą zakonnikom

ny królowi przez ojca Votę, który tylko kręcić trzeba

których łączono się w pary jednej płci, i tak królewicz

Słuszczyna, biorąc stronę siostry króla i sprzeciwiając

życie w klauzurze, wydał olśniewającą ucztę: Gdzie się

na kształt kołowrotu, nastrojone intus pieśni gra, tak

Aleksander tańczył ze starostą szydłowskim Stefanem

się pierwszeństwu krewnych Marii Kazimiery. Pod-

tylko kto mógł pomieścić siedział u stołu. Wina dostat-
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jakoby przebierano po nim . Zdarzały się jednak dni,

Przerębskim, kasztelanic wojnicki Stanisław Szembek

czas tego spotkania nie skończyło się na wzajemnym

kiem król jm. kazał dawać .

kiedy król wolał, by czytano mu korespondencję lub

z hrabią Ludwikiem de Maligny, kasztelanic przemy-

książki francuskie, przy czym zawsze takie wieczory

ski Stadnicki z Janem Sobieskim cześnikiem koron-
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wygrażaniu. Urażone takim potraktowaniem strony konfliktu ostentacyjnie opuściły ucztę. Tak samo

Alternatywną formą spędzania wolnego czasu były

kończyły się zaśnięciem monarchy w fotelu. Wyjątko-

nym, a królewna Teresa Kunegunda z podkoniuszan-

postąpili nuncjusz papieski i ojciec królowej Henryk

spacery po ogrodach wilanowskim i kazimierzow-

wo – co zresztą tylko raz notuje Sarnecki – monarcha

ką litewską Teresą Gołuchowską. Zabawa polegała na

markiz d’Arquien de la Grange (1613‒1707), rów-

skim. Wierną towarzyszką przechadzek króla i roz-

aż do godziny jedenastej w nocy zabawiał się z dzieć-

tym, że wybrane osoby z pary przebierały się w stroje

nież rywalizujący o precedencję podczas uczty. Wal-

mów z nim była jego siostra Katarzyna. Jan i Kata-

mi, chcąc cieszyć się ich obecnością jak najdłużej.

nadesłane przez królewicza Jakuba z zagranicy i uda-

ka o pierwszeństwo była powodem niejednej zresztą

rzyna, nie chcąc mieć za świadków swych rozmów

zwady czy kłótni. Gubiący się w meandrach protoko-

Marii Kazimiery lub biskupa poznańskiego Witwic-

Pomimo upływu lat monarcha za najwspanialszą to-

łu polscy magnaci często oburzali się z powodu złego

kiego, uciekali sekretnymi drzwiami prowadzącymi

warzyszkę przeżytych wspólnie dni uważał swoją mał-

Maskarady, gry loteryjne oraz przedstawienia teatral-

potraktowania. W lipcu 1693 roku, w oczekiwaniu na

do ogrodu. Miłość do natury i zwierząt przełożyła się

żonkę. Królowa Maria Kazimiera wiele razy zostawała

ne organizowano nie tylko na dworze warszawskim.

audiencję na pokojach królowej, o prawo do zasia-

na tworzenie przez króla planów ogrodów, instruowa-

z Janem na wieczór w komnatach, co, jak zanotowano:

W latach osiemdziesiątych XVII wieku maskarady

dania na taborecie w antykamerze (tj. przedsionku

nie ogrodników względem odmian roślin w nich sa-

po obiedzie nie mając się z kim królestwo ichm. bawić

odbywały się także w Żółkwi, a odpowiedzialny za ich

lub sali recepcyjnej) starła się wojewodzina kijowska

dzonych i doglądanie zbiorów. Jan III posiadał także

sami z sobą w gabinecie królowej jejm. cieszyli się .

organizację był poseł francuski François Gaston de

Anna z Potockich Stanisławska z podskarbiną litew-

w swych rezydencjach (w Żółkwi i Jaworowie) zwie-

Królowa, w pewnym odróżnieniu od swego męża,

Béthune (1638‒1692): Jego dom [markiza de Béthu-

ską Izabelą z Tarłów Sapieżyną, którą spychała (…)

rzyńce, w których żyły egzotyczne odmiany małp, pa-

lubiła spędzać wieczory aktywnie. Nieraz w towarzy-

ne – przyp. J.P.] był miejscem zbierania się osób nale-

żeby na nim nie siedziała .

pug, kanarków, salamander i kazuary: szerść na nim

stwie dam, na przykład wojewodziny bełskiej Elżbiety

żących do dworu a tym samem zabawy, która według

miasto piór świnia, skrzydła ma, ale maleńkie i nie lata,

z Lubomirskich Sieniawskiej (1669/1670–1726), wy-

zwyczaju polskiego należała na ucztach i pogadance

Czas bezpośrednio po uczcie król przeznaczał na

tylko rączo biega; głowa na kształt indyka, wielkości

bierała się na krótkie przechadzki na pagórki okalają-

w czym ten Pan bardzo się odznaczył (…) Była jednak

drzemkę w swoim fotelu bądź na krótkie przejażdżki

najmniej na cztery indyki .

ce żółkiewską rezydencję, czytała listy lub konferowa-

porą maszkara w czasie karnawału. Królowa nabra-

ła z posłem francuskim.

ła gustu do tego rodzaju rozrywek i mając kilka pań
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w gronie krewnych oraz wybranych towarzyszy, m.in.
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wały płeć przeciwną.
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biskupa płockiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego

Dzień na dworze Jana III Sobieskiego kończył się

i Katarzyny z Sobieskich ks. Radziwiłłowej. Rodzina

hucznymi zabawami, pod warunkiem jednak, że

Nieodłącznym elementem gier, konwersacji i muzy-

w czym rezydent wenecki [Angelo Morosini – przyp.

królewska wybierała się na Marymont, Stawki, Służe-

król czuł się zdrowy. Towarzystwo, które zbierało się

ki był taniec. Zabawy taneczne trwały aż do północy

J.P.] umiał się szczególnie przypodobać, przez swoją

wiec, Siekierki i na Solec do Lubomirskich ‒ w XVII

w Warszawie, Wilanowie, Jaworowie czy Żółkwi, spę-

lub do godziny pierwszej w nocy, przy czym niemal

zręczność w wymyślaniu i uskutecznianiu różnych dow-

wieku siedziby te były typowymi pałacykami myśliw-

dzało czas na grze w szachy lub karty (a grano wyłącz-

zawsze towarzyszyły im hałasy i pokrzykiwania, co

cipnych przebierań. (…) Zabawy były bardzo ożywio-

ulubionych, co wieczór prawie wyprawiała podobną,
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ne bo wszystko co jest nowe niezmierzenie się podoba

z racji statusu osoby akredytowanej przy polskim

królowej polskiej . Z kolei w sezonie 1695 roku dwa

dworze lub poleconej do wypełnienia określonej

ubawy z udziałem masek urządził jego następca Mel-

misji politycznej. Państwa zachodnioeuropejskie

chior de Polignac na Marywilu, podczas których: Jmp.

– w przeciwieństwie do Rzeczypospolitej i krajów

marszałkowa w. kor. [Elżbieta z Denhoffów Lubomir-

Europy Wschodniej – o wiele wcześniej wykształci-

ska – przyp. J.P.] za babę sprośną była ubrana, że jej

ły rozbudowany i sprawnie działający system służb

nikt nie uznał dnia onegdajszego u jmp. posła, aż na

dyplomatycznych. Poza tym w omawianym okresie

samym wychodzie ją poznano39.

Rzeczpospolita, głównie z racji swego położenia geo-
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politycznego, stanowiła ważny obszar krzyżowania
Jednakże maskarady nie należały wyłącznie do spe-

się wpływów państw rywalizujących ze sobą, tj. pa-

cyfiki karnawału. W siedemnastowiecznej Rzeczy-

piestwa, Cesarstwa, Francji, Brandenburgii, Turcji,

pospolitej organizowano je przy każdej nadarzającej

Moskwy i Chanatu Krymskiego. Oddziaływanie wy-

się ważniejszej okazji, a to pod wpływem przenikania

mienionych państw na sprawy wewnętrzne kraju było

wzorców francuskich. Przemawia za tym relacja francuskiego poety i komediopisarza Jeana-Fraçoisa Regnarda (1655‒1709), który po podróży przez Rzeszę,
Danię i Szwecję dotarł w 1680 roku na dwór Jana III
Sobieskiego. Pisarz zwrócił uwagę, iż w dniu imienin
siostry króla Katarzyny ks. Radziwiłłowej, po zwyczajowym przekazaniu życzeń i prezentów, rozpoczęła się
zabawa taneczna z maskami: Tańczyli widać polskiego
bo dziwiłem się widząc jakieś pląsy nieskończone; od
początku aż do chwili kiedy wszyscy przestają, wszyscy
tańczyli bezustannie i kawaler i panna jakiś taniec ruski40.
…i od święta
Adaptacja ceremoniału francuskiego przez polski
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tak duże, że należało równoważyć ich wpływy, co nie
zawsze się udawało, ale też nie należało do łatwych
zadań. Tym większą wagę przywiązywano więc do
godnego przyjęcia obcych przedstawicieli dworów,
by nie tylko dać dowód wysokich manier, ale przede
wszystkim utrzymać poprawne stosunki z każdym
z tych państw. Z racji długiego panowania Jana III nie
jest właściwe wyszczególnianie personaliów dyplomatów goszczących na jego dworze monarszym. Ta lista
byłaby niezwykle długa i nie zawsze wiarygodna, gdy
wziąć pod uwagę, że posłowie moskiewscy czy tatarMartwa natura z szynką,
Willem Claesz. Heda, ok. 1653
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

scy działali wyłącznie doraźnie. Warto się natomiast
przyjrzeć, jak dawniej honorowano obecność reprezentantów obcych dworów.
powitana przez ustawione w równym szeregu zastępy

Zamek Królewski nie zawsze bywał miejscem przyj-

dwór monarszy następowała bardzo powoli i ostroż-

Każdorazowy dyplomata przed wjazdem do mia-

milicji i straży królewskiej, które dzierżyły swe chorą-

mowania posłów. Dla odmiany w lutym 1696 roku

nie. Jan III, doskonale znający ojczystą historię, bał

sta rezydencjonalnego – Warszawy – wysyłał do pa-

gwie, uderzały w bębny i kotły oraz salutowały gościo-

poseł moskiewski Kuźma Nikitycz Jefimow uzyskał

się być posądzony o wprowadzenie rządów absolut-

nującego wpierw swego sługę, by ten ustalił termin

wi. Po tym powitaniu na Zamku Królewskim odbyło

posłuchanie w pałacu marywilskim. Orszak wiozący

nych, choć i za czasów jego panowania niejeden ma-

uroczystego wjazdu i audiencji. Przybyły w 1690

się uroczyste posłuchanie przed monarchą siedzącym

carskiego delegata składał się z sześciu tarantów za-

gnat zgłaszał podobne uwagi. Nie wszystkie jednak

roku nowy nuncjusz apostolski Andrzej Santacroce

pod baldachimem, w otoczeniu rodziny i dostojników

przężonych do karety otwierającej pochód, przed któ-

sytuacje mogły być traktowane w sposób familiarny

przed przekroczeniem murów stołecznych wysłał do

całego Królestwa. Po przekazaniu pozdrowień nun-

rą niesiono uroczyście pismo cesarza, tzw. gramotę.

i z pewną dozą dezynwoltury. Do kategorii wydarzeń,

Jana III delegację złożoną z biskupów: poznańskiego

cjusz przyjmowany był kolejno przez królową, króle-

Poseł witany był dwukrotnie w podwórzu prowadzą-

których przebieg należało otoczyć szczególną uwagą,

– Witwickiego i kijowskiego (do 1692) – Andrzeja

wicza Jakuba, jego braci i siostrę. Podczas spotkania

cym do klatki schodowej pałacu oraz w przedpokoju

zaliczyć należy przyjmowanie cudzoziemskich po-

Chryzostoma Załuskiego i dopiero po uzyskanej zgo-

nie obyło się jednak bez protokolarnych pomyłek,

wiodącym przed oblicze króla. W sali audiencjonalnej

słów i ambasadorów oraz uroczystości dworskie.

dzie odprawił swój wjazd urzędowy z udziałem wielu

takich jak trzymanie nakrycia na głowie czy witanie

poza monarchą polskim zgromadzili się senatorowie

prałatów i wojewodów sześciokonnymi pojazdami dla

nuncjusza w przedpokojowym progu, co uważano za

świeccy i duchowni, chcący słuchać relacji posła o wy-

Przybycie przedstawiciela obcego dworu każdorazo-

powiększenia swego orszaku41. Na wysokości Pałacu

poważne uchybienie.

prawie Piotra I na Krym i zdobyciu twierdzy Azow.

wo stanowiło ważną uroczystość, przede wszystkim

Kazimierzowskiego kareta wioząca nuncjusza została

Jan III wbrew ceremoniałowi przekazał pozdrowienia
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carowi, co powinien właściwie uczynić po odczytaniu

kartki o swojej biedzie donosił (…) że tak stricte trzy-

gramoty i odebraniu pocałunku w rękę. Kolejnej po-

mają, francuski zaś wszelką wolność ma i zupełną z we-

myłki dopuścił się kanclerz wielki litewski Dominik

zyrem i chanem konfidecyję44. Podobny afront spotkał

Mikołaj Radziwiłł, przeinaczając kolejność tytułów

posła cesarskiego Krzysztofa Wacława hr. Nositz-Ro-

cara, co oburzyło posła Jefimowa i zmąciło atmosferę

kitnitz, któremu podczas audiencji pożegnalnej dano

spotkania.

jedynie odpowiedź z kancelarii królewskiej, że król
popiera walkę z nieprzyjaciółmi krzyża. Król i królo-

Każda audiencja – w czasie pełnienia przez posła misji

wa w tym czasie opuścili już bowiem Warszawę i udali

– przed królewskim majestatem była ustalana. W 1693

się do Wilanowa. Poza względami dyplomatycznymi

roku na dworze pojawił się poseł tatarski, przysłany

król był bardzo wyczulony na osobowość posłów. Ce-

przez chana Selima Gireja, którego traktowano ze

nił rozumnych, dobrze wychowanych i obeznanych

wszystkim galanteryjami, którekolwiek się tam [w Wi-

w materii dyplomatów, jak na przykład niejakiego

lanowie – przyp. J.P.] znajdują; był tedy Tatar wesół,

Bieniewskiego, posła księcia siedmiogrodzkiego, ba-

tańcował i z drugimi Tatarami podpili sobie dobrze .

rzo grzecznego i w różnych cudzych bywałego człeka45,

Posłowi bawarskiemu baronowi Simeoniemu, nego-

a unikał dyletantów.
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cjującemu w 1694 roku kontrakt małżeński elektora
z córką Jana III Teresą Kunegundą, zostały oddane

Każda misja dyplomatyczna wiązała się ze złożeniem

w pałacu żółkiewskim pokoje obite aksamitem wzo-

publicznej audiencji i z wymianą darów. Poseł cesar-

rzystym w kwiaty zielone i czerwone, drugi szkarłatny,

ski hrabia Wallenstein w 1684 roku z okazji przyjaz-

dwa stoły, dywany jedwabne, złotem i srebrem tkane,

du do Jaworowa przekazał cztery konie bardzo cudne,

kotara kitajkowa mieniona z frendzlami srebrnymi,

różnej sierści, zaliż Królowej JM. różę diamentową,

tapczan, na którym materace królewskie, kołdra hafto-

barzo wielką, szacunku od czterech tysięcy talarów bi-

wana, poduszki perskie – jednym słowem wszystko,

tych. Z kolei poseł tatarski w 1693 roku dziękował za

by gość poczuł się wyróżniony i zaszczycony. Kilka

wszystkie wygody, łaski i dobrodziejstwa, które tu przez

dni później (20 maja 1693 roku), dla uczczenia spisa-

ten czas obficie odbierał46, za co monarcha polski po-

nia intercyzy, wyprawiono ucztę, która swoim prze-

darował mu suknie bławatne oraz srebra. Wysłannik

pychem w niczym nie ustępowała tej wyprawionej 11

chana w drodze powrotnej dziękował także królo-

czerwca 1675 roku na cześć posłów francuskich w Ja-

wej, zdejmując czapkę przed jej karetą, nadjeżdżającą

worowie z okazji podpisania traktatu sojuszniczego.

z przeciwnej strony, akomodując się naszemu zwycza-

Opis uczty pokazuje, że dwór w pełni zadbał nie tylko

jowi i polityce polskiej47. Dary, jak widać, pełniły funk-

o podniebienia gości, lecz także o hierarchię zajmo-

cję nie tylko ekonomiczną czy społeczną, ale trakto-

wanych miejsc, oddając pierwszeństwo królowi, jego

wane były jako niezbędny składnik symboliczny danej

rodzinie, posłowi bawarskiemu, a dopiero później

misji dyplomatycznej. Podarunki przekazywane przez

dostojnikom i urzędnikom krajowym, na końcu zaś

króla wyrażały z kolei podziękowanie za lojalność,

pozostałym rezydentom obcych państw.

dobrą służbę i podkreślały osobisty związek między
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panującym a obdarowywanym.
Jednak nie każdy poseł cieszył się taką swobodą czy
atencją. Jakub Colyer, reprezentujący Zjednoczone
Prowincje Niderlandów, uskarżał się w 1694 roku, iż
pod wartą, nigdzie mu wychodzić nie dopuszczają, nawet do niego nie pozwolili mu wyjeżdżać, tylko przez
34

4
Konstanty Władysław Sobieski,
malarz francuski, ok. 1696 (?)
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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W czasie panowania Jana III dochodziło nie tylko

w ten sposób wydana za wojewodę sandomierskiego

do ważnych spotkań dyplomatycznych. Uroczystości

Jana Zamoyskiego (1627‒1665), zwanego Sobiepa-

z reguły miały oświetlać majestat króla i podkreślać

nem, świetnie orientowała się w meandrach polskiej

chwałę całej jego rodziny. 30 listopada 1676 roku

polityki i doceniała wagę małżeństwa jako formy two-

w Żółkwi odbył się obrzęd przekazania Janowi III in-

rzenia ugrupowania skupionego wokół tronu. Damy

sygniów orderu św. Ducha ze wspaniałym krzyżem

tworzące fraucymer górny (córki rodów magnackich)

i płaszczem, podarowanych mu przez króla francu-

oraz dolny (panny rekrutujące się głównie ze średnio-

skiego Ludwika XIV za pośrednictwem posła Franço-

zamożnej szlachty) w imię respektu wobec swej chle-

isa de Béthune. Osiem lat później Żółkiew ponownie

bodawczyni były zmuszane do mariaży z kandydata-

stała się widownią manifestacji przyjaźni politycznej

mi wskazanymi przez dwór.

króla, tym razem łączącej go z cesarstwem i papiestwem. Podczas ceremonii król z rąk nuncjusza Opi-

Ceremonie ślubne poprzedzone były publiczną mani-

cjusza Pallaviciniego (1632‒1700) otrzymał w darze

festacją, której w obecności pary królewskiej dokony-

od papieża poświęcony miecz i płaszcz (przyobiecane

wał nie zainteresowany, lecz jego specjalny wysłannik,

jeszcze w 1674 roku), stanowiące symboliczną formę

który przybywał do rezydencji w towarzystwie dwustu

podziękowania za dotychczasową walkę z nieprzyja-

lub trzystu szlachciców [sic!] z koroną z klejnotów oto-

ciółmi wiary – Turkami i Tatarami oraz jako akt od-

czoną rozmarynem lub innymi kwiatami . Po wpro-

dawania od Stolicy Świętej (…) błogosławieństwa na

wadzeniu do pokoju, w którym pod baldachimem za-

przyszłą wojnę . Królowej Innocenty XI (1611‒1689)

siadała królowa, a w jej otoczeniu stał kanclerz dworu

przekazał nadto złotą różę, będącą honorowym wy-

z przyrzeczoną panną, zanoszono prośbę w imieniu

różnieniem przysługującym wyłącznie osobom za-

zalotnika o rękę damy. Wraz z nałożeniem wianka

służonym dla Kościoła. Celebrację połączoną z imie-

na głowę panny i przysłaniem jej drogich prezentów,

ninami królewicza Jakuba (25 lipca 1684) zwieńczył

w tym klejnotów i toalety, uznawano parę za narze-

bankiet, podczas którego król traktował solennie nie

czeństwo i wyznaczano datę ślubu. W dzień ślubu

tylko wszystkich ich m. panów senatorów przytomnych,

kawaler przybywał z wielką ilością panów z pochod-

ale i posłów cudzoziemskich nacyji, przy wdzięcznej

niami, bogato ubrany, błyszcząc aż po uprząż konia

melodyjej kapelijej królewskiej i różnych muzyków

klejnotami . Kolejną fazą poprzedzającą obrządek

wojskowych, to jest janczarskich, semeńskich i wołow-

ślubny było błogosławieństwo, jakie młodzi odbierali

skich .

od królewskiego majestatu, po czym, jak starosta go-
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lubski Mikołaj Wiktoryn Grudziński (ok. 1640‒1704)
Do kanonu uroczystości dworskich ściśle związa-

i Lukrecja Katarzyna z Radziwiłłów w 1696 roku,

nych z dworem królowej zaliczały się, organizowa-

z wielką asystencją do kościoła św. Jana na odebranie

ne na koszt pary królewskiej, śluby i wesela panien

Boskiego ślubu pojechali . Zazwyczaj parze towarzy-

z fraucymeru monarchini. Ich tradycja sięgała czasów

szyło kilkanaście karet. Po właściwej liturgii przycho-

ostatnich Jagiellonów, a następnie była praktykowana

dził czas na mowy wygłaszane przez przedstawicieli

przez monarchów z rodziny Wazów. Budowane przez

rodów spokrewnionych z młodymi: jakimi to zanoszą

Ludwikę Marię Gonzagę de Nevers stronnictwo pro-

się ze stoicyzmem dla szaleństwa dwudziestu oratorów,

dworskie opierało się w swoich zasadniczych zrębach

ogłupiających zebranych własnymi hymnami wierszem

na mariażach dwórek królowej z krajowymi magna-

i prozą, co trwa całymi godzinami – odnotował Da-

tami, których zaczęto określać mianem „królewskich

lerac.

zięciów”. Maria Kazimiera, która w 1658 roku została
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Resztę dnia wypełniała uczta, zazwyczaj przygotowywana w sali senatorskiej Zamku Królewskiego
w Warszawie, z cukrami, toastami i tany, podczas których były maszkary królewicza Jakuba i fraucymeru
górnego54. Etykieta nakazywała, by taniec odbywał się
na rozesłanych w sali czerwonych dywanach według
określonego porządku. Bal zawsze rozpoczynał król,
prowadząc królową, a potem pannę młodą. Następnie jej zabawianiem zajmowali się królewscy synowie.
Pan młody pierwszy taniec oddawał królowej i dopiero potem młodzi mogli wspólnie zatańczyć. Zdarzało
się jednak, iż w zastępstwie króla pannę młodą prowadziła królowa. Taka sytuacja miała miejsce w wypadku wspomnianego już ślubu państwa Grudzińskich, których wesele trwało do północku i więcej nie
tańcowali. Bez hałasu, bez szkody ten dzień aktu przy
obfitych potrawach i cukrach odprawił się, przy racach i z dział strzelaniu, bębnach, kotłach i rozmaitych
muzykach cum debitis solennitatibus55. Taniec nie był
jednak regułą. Na weselu starosty krzemienieckiego
Kazimierza ks. Czartoryskiego (1674‒1741) z Izabelą
Morsztynówną w 1693 roku tanów żadnych nie było
według teraźniejszej mody, tylko na kolacyjej byli56.
Była to, jak widać, kwestia wyboru.
Tak zwane poprawiny, przypadające kolejnego dnia,
zarezerwowane były na ucztę, a tę poprzedzało wręczenie prezentów młodej parze. Państwa młodych
sadzano pod baldachimem królewskim, w towarzystwie kanclerza królowej, który donośnym głosem zapowiadał kolejnych gości, uszeregowanych zawczasu
wedle godności. Po wymianie komplementów i życzeń osobny urzędnik spisywał podarunki, podając
wartość każdego z nich. Mniej zamożne panny ‒ na
przykład pani Teresa d’Arschot de la Riviére de Héer
et de Houmont, dama dworu królewny Teresy Kunegundy, wydana w 1694 roku za kasztelana wojnickiego
Franciszka Jana Załuskiego ‒ musiały ograniczyć się
do wesela bez pysznych ceremonii. Sytuacje takie należały jednak do wyjątkowych, śluby bowiem odprawiały się z przepychem i ostentacją przy wspaniałych
obchodach, bogatych strojach i pompie kawalkad57.

Ostatnią wielką ceremonią dworską przed śmiercią
Jana III było wręczenie beretu kardynalskiego ojcu
królowej ‒ markizowi Henrykowi d’Arquien, o który para monarsza zabiegała prawie dwadzieścia lat.
Na początku stycznia 1696 roku w Warszawie zjawił
się specjalny ablegat papieski. Do tego czasu markiz
− znany wcześniej z dość rozwiązłego życia − zdążył
się nieco ustatkować i przyjął niższe święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego (w latach 1689‒1701)
Jerzego Albrechta Denhoffa. Oficjalne spotkanie z delegatem odbyło się w Marywilu, tam na głowę nominata nałożono piuskę, która że się na pewnie utrzymać
nie mogła, szpilką oną przypięto58, po czym złożono
markizowi gratulacje. Założenie beretu, który w stosownym czasie przywiezie umyślny kawaler59, stanowiło oddzielną formułę kreacji kardynalskiej.
Dodajmy, że począwszy od XIV wieku polskim monarchom przysługiwało prawo aprobaty kandydata do
purpury kardynalskiej. W czasach Sobieskiego, a ściślej w 1686 roku, doszło do poważnego zgrzytu w tej
sprawie. Jan III nie wyraził bowiem zgody na nadanie
tej godności swemu krewnemu podkanclerzemu koronnemu i biskupowi warmińskiemu (z czasem arcybiskupowi gnieźnieńskiemu) Michałowi Stefanowi
Radziejowskiemu. Duchowny, zaskoczony tą decyzją,
okazał niesubordynację i samowolnie zorganizował
ceremonię wręczenia biretu na zamku w rodzinnym
Kryłowie, wykorzystując fakt pobytu króla w Żółkwi.
Do czasu oficjalnej kreacji markiz d’Arquien wkładał
suknię kardynalską i płaszcz, a w jego pokoju nad
krzesłem rozpinano baldachim, oznaczający przynależność do rodziny królewskiej ‒ tu w rozumieniu papieskiej. Dwa miesiące po tym wydarzeniu w kościele
oo. Kapucynów odbyła się uroczysta msza święta, po
której wygłoszono mowy i odczytano brewe papieskie.
Następnie Jan III przyjął biret, uprzednio przyniesiony przed jego oblicze przez opata Coramboniego,
i nałożył go na głowę kardynała d’Arquien. Ceremonię
zakończyło odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus,
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w obecności senatorów, wyższego duchowieństwa po-

na dworze sprawy związane z piastowanym urzędem,

nych sobie nurtów za sprawą przybywających gości

słów zagranicznych i dam dworu, po czym wszyscy

delegacją od innego organu samorządu szlacheckiego

wytworzyło specyficzną obyczajowość, która w ze-

udali się do refektarza, gdzie wydano ucztę. Po zakoń-

czy próbą wstąpienia na służbę dworską.

tknięciu z przyzwyczajeniami króla, jego małżonki

czonym bankiecie orszak królewski złożony z dwóch

i synów utrwaliła w zbiorowej świadomości obraz ro-

karet wraz ze świeżo kreowanym kardynałem ruszył

Uroczystości na dworze króla najczęściej przybierały

dzinnego szczęścia, naturalności zachowania, ale też

do Marywilu. W czasie przejazdu grała muzyka gwar-

postać wspólnych spotkań, pozbawionych skrępowa-

przepychu życia.

dyjej w tarabany, sałamaje, trąby, kotły i bębny. Tam-

nia i pompy. Król starał się wysłuchiwać wszystkich

że we wszystkich oknach jarzące lane świece we dwóch

interesantów i nie wzbraniać im przystępu do siebie.

kondygnacjach palili się (…) Z dział znowu bito .

Swojski charakter miały uczty w towarzystwie kró-
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la i jego rodziny, podobnie zresztą spędzanie czasu
Podsumowując ten krótki przegląd osób goszczących

wolnego. Sama rodzina królewska na co dzień nie

na dworze króla Jana III i uroczystości się na nim od-

była obowiązana do odprawiania ceremonialnych

bywających, w żadnym razie nie wyczerpując całości

gestów i póz ani też do przebywania we wspólnocie.

zagadnienia, dojść można do kilku ważkich wniosków.

To ostanie było raczej dobrowolnym wyborem niż

Zwrócić należy uwagę, że dwór króla nie posiadał sta-

koniecznością. Przy całej familiarności, jaka przebija

łej siedziby, w związku z czym nie tylko domownicy

z kart relacji, diariuszy i korespondencji, król bardzo

(rodzina i służba), ale też goście zmuszeni byli do sta-

dbał o swój autorytet w oczach poddanych i o powa-

łego przemieszczania się, co niewątpliwie wpływało

gę majestatu. Reprezentacyjność wpisana była zresztą

na frekwencję przebywających na dworze. Niektóre

w życie każdego magnata, stąd król wtedy, kiedy było

siedziby, tak jak Jaworów, nie były lubiane przez oto-

to konieczne, traktował dostojnych gości z należnym

czenie monarchy i to – podobnie zresztą jak pewne in-

szacunkiem, domagając się w zamian tego samego.

dywidulane przyczyny, na przykład choroba króla czy

W pewnych sytuacjach jednak obrzęd i celebracje

święta – wpływało na liczbę przyjezdnych. Z drugiej

były koniecznością. Wielkie wydarzenia publiczne

strony skład osób uczestniczących w życiu króla i jego

zmuszały wręcz do zachowania powagi oraz postę-

rodziny zależał od charakteru i celu wizyty. Ambasa-

powania zgodnie z ceremoniałem. Brak owej liturgii

dorowie i korespondenci przysłani przez magnatów

władzy w życiu codziennym prowadził niestety do

pragnęli stale rezydować przy dworze. Pierwsi czynili

licznych uchybień w kontaktach z gośćmi zagranicz-

to niejako z przymusu, chcąc się dobrze orientować

nymi, którzy opuszczali dwór zniesmaczeni i obra-

w zamysłach króla i być zawsze na jego wezwanie,

żeni. Wobec tego niektórzy korespondenci z tamtych

drudzy z kolei, by z dokładnością informować swoich

czasów opisywali dwór Sobieskiego jako mizerny pod

mocodawców. Kolejną kategorię stanowili urzędnicy

względem bogactwa i prestiżu oraz jako pełen łotrów,

i dygnitarze centralni oraz terytorialni, wpływający

którym się tam wybornie powodzi, kiedy ludzie przy-

na decyzje polityczne monarchy i kontrolujący jego

zwoici nie są ani lepiej przyjmowania ani nagradzani61.

posunięcia. Wyraźnie świadczy o tym ich uczestnic-

Po części opinia taka została wytworzona pod wpły-

two w radach senatu, audiencjach i licznych naradach,

wem działań królowej, która pod koniec życia króla

aczkolwiek także w tej grupie da się dostrzec częstą

przejęła stery władzy i starała się wprowadzić system

rotację, wynikającą na przykład z konieczności wy-

regulujący życie dworu na wzór francuski.

jazdu do dóbr rodzinnych, kontroli spraw majątko-
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wych, konieczności uczestnictwa w zjazdach party-

Bogate życie dworskie z czasów Jana III rozwijało się

kularnych czy wyprawach wojennych. Ostatnią grupę

pod wpływem wzorców zarówno francuskich, jak

przyjezdnych stanowili szlachcice pragnący załatwić

i orientalnych. Skrzyżowanie tych dwóch przeciw-

Rodzina Sieniawskich,
malarz polski, po 1724
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Orient na dworze
Jana III Sobieskiego
Beata Biedrońska-Słota

Pałac w Wilanowie, wzniesiony w latach 1681–1696

Zainteresowanie sztuką Orientu i używanie wyrobów

w stylu francuskiego baroku dla króla Jana III Sobie-

z tego rejonu do ozdoby siedzib nie tylko królewskich,

skiego i Marii Kazimiery, według projektu Augustyna

magnackich, ale także szlacheckich, a nawet miesz-

Locciego, zyskał wspaniały wygląd zewnętrzny dzięki

czańskich stało się w Rzeczypospolitej tradycyjnym

zabiegom architekta. Reprezentuje charakterystyczny

obyczajem. Co ciekawe, nie obrzydziły go nawet wojny

typ podmiejskiej rezydencji entre cour et jardin. Nad

i częste praktyki branek, czyli porywania ludzi z najeż-

dekoracją wnętrz pracowali artyści, którzy nadali im

dżanych, grabionych i pustoszonych terenów na daw-

równie elegancki wygląd, zgodny z modą zachodnio-

nych kresach Rzeczypospolitej. Król Jan III specjalnie

europejską. W takim też stylu urządzano zarówno

w celu wykupywania Polaków z jasyru sprowadził do

wnętrza reprezentacyjne, jak i pomieszczenia kame-

naszego kraju zakon trynitarzy, których zadaniem

ralne.

było wykupywanie chrześcijan z niewoli. Mimo tak
strasznych doświadczeń ulegano jednak wielkiemu

Uważny obserwator jednakże mógłby odnaleźć w nich

czarowi Orientu, chętnie sprowadzano stamtąd wy-

wiele oryginalnych cech, świadczących o indywidual-

roby do Rzeczypospolitej i dekorowano nimi siedzi-

nym guście pary królewskiej. Gust ten pozwalał na

by, z królewską na czele. Śladami owej popularności,

użycie do dekoracji dzieł sztuki Orientu i w efekcie

oprócz zabytków, są też słowa zapożyczone z języka

nadawał wnętrzom odrębny, bardziej lokalny, rodzi-

tureckiego, najczęściej dotyczące wojskowości i życia

my, zgodny z sarmacką tradycją koloryt. Genezy tych

codziennego. Nazwy buńczuk, koncerz czy buzdygan

upodobań należy się doszukiwać w częstych kontak-

są pochodzenia tureckiego. Podobnie jak kontusz, ka-

tach z krajami Bliskiego Orientu, w tym czasie głów-

ftan i wiele innych.

nie militarnych, czyli w ciągnących się od XV wieku
wojnach z Turcją. W XVII wieku, kiedy Turcja zosta-

Zainteresowanie Orientem w Europie Zachodniej,

ła pokonana, jej wpływ na gust artystyczny Polaków

wyrosłe na skutek rozwoju Kompanii Wschodnioin-

był już dobrze znany. Na kształtowanie gustów miały

dyjskich w Anglii i Holandii, różniło się znacznie od

jednak zasadniczy wpływ przede wszystkim kontakty

tego, co nazywamy orientalizmem w Rzeczypospolitej.

handlowe i dyplomatyczne, utrzymywane tradycyj-

W Europie Zachodniej wynikało ono z chęci podkre-

nie już w czasach króla Jana III z krajami Wschodu.

ślenia własnej dominacji politycznej. W wyniku tak

Trwały one nadal, mimo nasilenia się konfliktów roz-

traktowanej mody na Orient sprowadzano z krajów

grywanych na polach bitew, uwieńczonych wielkim

Wschodu dzieła sztuki, które stanowiły egzotyczne

sukcesem króla w 1683 roku. Zwycięstwo zaowoco-

akcenty w tradycyjnych formach dekoracyjnej sztuki

wało także wielką liczbą łupów, na które składały się

europejskiej.

chorągwie, broń i uzbrojenie, oporządzenie jeździeckie, namioty, kobierce i inne drogocenne tkaniny.
Fragment tkaniny z motywem kobiet podlewających kwiaty cykorii, Persja, 1.poł. XVII w.
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie
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Sztuka polska XVII wieku pozostawała pod różno-

Dary zostały poddane krytyce, bo w porównaniu z in-

rodnymi wpływami, począwszy od adaptacji do sztu-

nymi były rzeczywiście bardzo skromne. Król w gar-

ki rodzimej elementów sztuki hiszpańskiej, poprzez

derobie miał już bogate ubiory przywiezione z Turcji

wpływy włoskie i francuskie w czasach króla Jana III

i Persji w charakterze darów, na przykład kaftan turec-

Sobieskiego. Te ostatnie najmocniej zaznaczyły się

ki złotogłowowy czy też kaftan atłasowy powlekany je-

w antykizującej interpretacji sztuki tego okresu, który

dwabiem3. Miał też król pętlic z perłami tureckich, par

w związku z tym zyskał miano sarmatyzmu oświeco-

124, czyli naszycia do ozdoby delii lub żupana, wyko-

nego. Równolegle rozwijał się rodzimy kierunek sztu-

nane z taśm jedwabnych tkanych zwykle z dodatkiem

ki, inicjowany przez szlachtę. Do tego kierunku wpi-

nici metalowych złotych i srebrnych, w tym wypadku

suje się znakomicie malarstwo portretowe oraz rze-

także z dodatkiem pereł. Inwentarze wymieniają tak-

miosło artystyczne, wspomagane importami z krajów

że: koszul tureckich dwadzieścia i trzy, ręczniczek per-

Wschodu. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się

ski, na nim kwiaty gęste, ręczniczek turecki, kwiaty na

w kręgach szlachty i magnaterii bogate tkaniny, szcze-

końcu, chustek tureckich 6, chustka turecka z kwiatami,

gólnie te sprowadzane ze Wschodu, głównie z Persji

pasów tureckich 2, 1 bogaty5. Wyglądem przypominały

i Turcji, jak kobierce i makaty oraz srebrno- i złotolite

one na przykład ozdobny haft turecki z XVII wieku,

pasy jedwabne, od XVIII wieku używane w Rzeczy-

wykonany na płótnie barwnymi jedwabiami, ze zbio-

pospolitej do ubiorów narodowych. Wnętrza pałacu

rów Muzeum Narodowego w Krakowie Inwentarz

wilanowskiego zawdzięczały więc część wielkiego

wymienia także do ozdoby kołpaka: kitę turecką, dia-

splendoru przepychowi wyrobów orientalnych, traf-

mentami rubinami sadzoną6, pas z taśmą turecki7.

nie włączonych w cykle dekoracyjne poszczególnych
apartamentów.
Sam król Jan III Sobieski miał kontakty z przedstawicielami dworów państw wschodnich, m.in. z dworem
szacha perskiego, jak wynika z informacji z 1690 roku,
zawartej w notatkach Jana Chrzciciela Faggiuoli, sekretarza nuncjusza apostolskiego Andrzeja Santacroce, przekazanej przez Aleksandra Czołowskiego1.
Systematycznie też przyjmował posłów z krajów muzułmańskich i zazwyczaj otrzymywał przy tej okazji
cenne dary. Wspomina o tym Kazimierz Sarnecki:
W przyszły czwartek, tj. 9 praesentis, w Wilanowie
miał u króla jm. powitanie Tatarzyn od Derwisz murzy
[był posłem chana Saffy Gireja w latach 1691‒1692]
w 1692, owego ostatniego posła do nas posłanego, którego oboje majestaty pańskie wielkimi udarowali natenczas upominkami. Ten ni z tym, ni z owym przyjechał, właśnie poszedł na Wydrwisz murzę, bo oddawszy królowi jm. konia, królewicowi jm. Aleksandrowi
kontuszynę materialną, królewicowi zaś Konstantemu
burcynę, pewnie za to triplum weźmie dla dotrzymania
zwyczajnego pobraterstwa2.
42

Ciekawostkę może stanowić to, że nawet przy wykonywaniu pospolitych codziennych czynności, król
używał: foty tureckiej, białej, do golenia, na płótnie tureckim, kwiatki po niey duże ze złotem y jedwabiami
różowym, błękitnym y ciemno zielonym, haftowanej8.
Fota to rodzaj długiej ozdobnej pelerynki z płótna,
dekorowanej gęstym haftem, używanej do zabezpieczenia w czasie golenia lub strzyżenia.
Król, o czym świadczą źródła, ubierał się według mody
polskiej, na której kształt miały zasadniczy wpływ ubiory wschodnie. Jan Tricius sportretował króla w długim
żupanie przepasanym miękkim jedwabnym pasem,
w delii podbitej futrem z dużym kołnierzem, zapiętej pod
szyją wielką efektowną broszą, w wysokich skórzanych
butach. Na innych portretach król występuje w zbroi,
nałożonej na żupan, z narzuconą na nią delią w kolorze czerwonym, czym podkreśla sarmacką tradycję.
W zbiorach Domu Jana Matejki i Muzeum Narodowego w Krakowie zachowały się żupany, wyglądem
przypominające ten, w którym król występuje na portretach.

Król Jan III, Jan Tricius, kon. l. 70. XVII w.
Muzeum Pałacu Krola Jana III w Wilanowie
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Posadzkę w antykamerze króla pokrywał różnokoloro-

z opisem i mogą stanowić przykład tkanin użytych do

wy, złotem i srebrem przerabiany kobierzec z jedwabny-

dekoracji wnętrz w pałacu wilanowskim. Jedna z nich

mi frędzlami kręconymi ze złotem . Z pewnością był to

znajduje się w klasztorze karmelitanek w Krakowie.

kobierzec perski, tzw. polski, którego dobry przykład

Według tradycji klasztornej jest darem królowej Ma-

zachował się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiel-

rysieńki. Makatę tę wykonano na Chios w czasach Im-

lońskiego. Ściany gabinetu królowej pokrywała boga-

perium Ottomańskiego. Podobna makata znajduje się

ta, perska, aksamitna materja w różnokolorowe kwiaty

także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

11

(...) . Opisywana była także jako: Obicia materji bo12

gatej perskiey, wzór różnego kwiecia, różnych kolorów

W spisie baldachimów inwentarz Czołowskiego wy-

axamitny, na złotym dnie w dwoistych bretach. Listwa

mienia: Nad łóżkiem (...) wznosił się baldachim na-

biała, z perskiey białey, srebrney, wzorzystej materji,

miotowy biały, chińskiej roboty, z jedwabną złotą kam-

żółtym arganisem podszytego bretów nr. 11 . Podobna

panką (...). Zwisała nadto perska, czerwona zasłona,

tkanina perska, odpowiadająca opisowi, znajduje się

w kwiaty żółte i kolumny (...)15. Dalej wylicza: Zasłon

w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. W sy-

tureckich, atłasowych, w prążki różnych kolorów pod-

pialni królowej była zasłona perska czerwona, kwiaty

szytych zielona kitayką, lisztwy karmazynowe, dwie16,

złote y kolumny zielone (...)14. W zbiorach polskich

Zasłona turecka, lisztwa wkoło karmazynowa, we środ-

zachowało się kilka makat odpowiadających opisowi.

ku słupy różnych kolorów17. Podobne opisom makaty

Są one co prawda tureckie, a nie perskie, ale zgodne

znajdują się w klasztorze wizytek w Krakowie. Następ-

13

Haft, Turcja, XVII w.
Muzeum Narodowe w Krakowie

Wraz z modą dominującą w męskich ubiorach, kro-

prawda w ich kompozycji pereł i drogich kamieni, ale

jem i wyglądem nawiązujących do ubiorów wschod-

wspaniałe wzory, wykonane barwnymi jedwabiami

nich, w pałacu króla w Wilanowie zaczęły się pojawiać

oraz złotymi i srebrnymi nićmi, tworzyły ze światłem

różne elementy wyposażenia, które miały znaczący

efektowną grę, w wyniku której mogło powstawać

wpływ na charakter wnętrz. Przewodnikiem po pa-

wrażenie, że drogie kamienie włączono w kompozy-

łacu wilanowskim może być inwentarz sporządzony

cję naprawdę. Taki kobierzec zachował się na przykład

przez Aleksandra Czołowskiego. I tak według przyto-

w zbiorach Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie.

czonej w nim relacji z odwiedzin w Wilanowie 30 lipca 1690 roku wspomnianego już nuncjusza apostol-

Po śmierci króla, w czasie spisywania inwentarza

skiego: Między innemi ciekawościami znajduje się tam

w 1696 roku: Nad łóżkiem wspomnianym nie wznosił

łóżko, którego baldachim przypomina gobelin utkany

się już wspaniały namiot baldachimowy, bo został do

ze złota, z pereł i drogich kamieni. Ofiarował go królowi

skarbców oddany. Pozostał tylko u łóżka płotek, czyli

J. Mci szach perski a wartość jego, powiadają, dochodzi

zasłona dolna, z perskiej złocistej materji (...). Następ-

do sześciu tysięcy czerwonych złotych. Pokój, gdzie wi-

nie stoliczek francuskiej roboty, rżnięty i złocisty, po-

dać to łóżko, jest ozdobiony w trofea, w tarcze i szable

kryty wzorzystą, złocistą, perską materją; (...) były dwa

bogato wysadzane. Po stołach stoją czary i wazy szcze-

materacowe siedzenia z wezgłówkami z bogatej perskiej

rozłote, mnóstwo sreber i filigranowych wyrobów . Tar-

materji (...)10. Najprawdopodobniej namiot baldachi-

cze, wymienione jako trofea, to najprawdopodobniej

mowy to ten sam wspomniany wcześniej, przypomi-

kałkany. Najwięcej jednak uwagi poświęcono balda-

nający gobelin utkany ze złota. Płotek mógł być ze

chimowi ofiarowanemu przez szacha perskiego. Jak

złotogłowiu perskiego podobnego do fragmentów za-

wspomniano, był on utkany ze złota, pereł i drogich

chowanych w zbiorach muzealnych. Tkanina na sto-

kamieni. Trudno zidentyfikować taką tkaninę z całą

liczku, wzorzysta, złocista, z pewnością przypominała

pewnością. Wolno jednak przypuszczać, że mógł to

wyglądem jedną z wymienionych tu tkanin perskich.

być kobierzec perski, tzw. polski. Kobierce takie były

Podobna do nich była też zapewne tkanina na siedze-

największą chlubą warsztatów perskich, wiązano je

niach materacowych.

9

z jedwabiu, nici złotych i srebrnych. Nie używano co
44

Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, pocz. XVII w.
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie
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kobierce, poduszki, pokrowce, a wśród nich namiot z bo-

Skrzynia zawierała też: Obicia perskiego bogatego,

gatej perskiej materji różnych kolorów, aksamity z oso-

wzoru różnych kolorów, kwiecia, ptastwa, osoby pod

bami i różne kwiecia na złotym dnie. Narożnik, płotek

literami Joannes Rex bretów nr. 13, płótnem żółtym

i kraniec u góry robiony z drutowej materji a środek

podszytego. Tb. Tegoż obicia jeden bret zbytni, niepod-

przedstawiający różne damy perskie. Na wierzchu gał-

szyty21. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krako-

ki takowąż materią pokryte, w których pióra strusie20.

wie zachował się podobny fragment tkaniny perskiej

Był to niewątpliwie ów słynny baldachimowy namiot

z motywami motyli i ptaków.

zdjęty znad łóżka króla Jana III. W zbiorach polskich
zachował się jedyny fragment brytu podobnej tkani-

W inwentarzach najczęściej wymieniane są kobierce.

ny wykonanej techniką aksamitu, przechowywanej

W XVII wieku było na nie znaczne zapotrzebowanie,

w zbiorach Fundacji XX. Czartoryskich. Wzór tka-

a prym wiódł dwór królewski. Sarmacki gust wymagał

niny tworzą rytmicznie powtarzane postacie kobiet.

zewnętrznej okazałości, co znakomicie realizowały

Według tradycji kupiony został do Domu Gotyckie-

tureckie kobierce zawieszane na ścianach, kładzione

go w Puławach przez Izabelę Czartoryską od służą-

na stołach, ławach w mieszkaniach mieszczan, w mia-

cej marszałkowej Ogińskiej, jako fragment spódnicy

stach, dworach i pałacach, rozkładane na stopniach

cesarzowej Anny, żony Iwana, brata Piotra Wielkiego.

ołtarzy w kościołach.

Makata, Turcja (?), XVII/XVIII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

nie wymieniane są: Zasłona wielka, karmazynowa, tu-

Opis ten najbliższy jest makacie arkadowej ze zbiorów

recka, tercynelowa w ośm bretów, między którymi pasy

wawelskich. Składa się ona wprawdzie z 10 brytów,

przyprawione zielone, tercynelowe, srebrem przerabia-

ale pozostałe wymienione cechy są jakby opisem tejże

ne, na wierzchu tych bretów, na kształt kadzielniczki

makaty.

są złotem wyrabiane, wiszące, niczym nie podszyta ,
18

Zasłona wielka, turecka, karmazynowa, tercynelowa

W skrzyni królewskiej, zapieczętowanej jeszcze przez

w siedm bretów, między którymi słupy zielone, tercyne-

Ludwika Bartłomieja Załuskiego, sufragana prze-

lowe, złotem przerabiane wszywane, środkiem kadziel-

myskiego, znaleziono szereg obić chińskich, perskich

niczki z łańcuszkami złotem i srebrem wyrabiane .

i atłasowych, kołdry, wezgłówki, pięć kobierców, cztery

19

46

Kałkan, Turcja, XVII w.
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie
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W gabinecie holenderskim króla był kobierzec kar-

W pałacu w Wilanowie były też: kilimek perski pułje-

Ten przegląd wyrobów orientalnych w pałacu w Wila-

mazynowy złotem bogato haftowany . W komnacie

dwabny , kilimek perski, karmazynowy, prążki po nim

nowie nie wyczerpuje tematu.

zamku warszawskiego, gdzie ustawiono katafalk po

złote y srebrne, kitayką niebieską podszyty , pokrowiec

śmierci Jana III, posadzkę pokrył kobierzec jedwabny,

turecki, karmazynowy, sukienny, w kwiaty okrągłe, zło-

W inwentarzach poza opisanymi przedmiotami wy-

na dnie srebrnem i złotem, w kwiaty jedwabne różnych

tem haftowany, musułbasem czerwonym podszyty .

mieniono jeszcze sporo tkanin i innych przedmiotów

kolorów . Najprawdopodobniej dla dodania splendo-

Inwentarze wymieniają także inne przedmioty po-

pochodzenia bliskowschodniego. Niniejsze opraco-

ru tej uroczystości rozłożono okazały kobierzec per-

chodzenia tureckiego, na przykład stół skurzany turec-

wanie ograniczono do tych informacji, które są naj-

ski, tzw. polski, podobny do poprzednio opisanych.

ki, okrągły, ciągnionym złotem i srebrem haftowany ,

bardziej bliskie podobnym zachowanym zabytkom.

W skarbcu pałacu wilanowskiego były Dywany dwa

kompas turecki, kamieniami sadzony , rząd turecki,

Przywołano je tutaj, aby dać wyobrażenie o tym, jak

wielkie perskie , a w sypialni królowej było Kobier-

złotem powlekany, we Lwowie robiony (!) , rządzik

wielki udział w pałacu w Wilanowie miały zabytki

czyków para starych, wzór różnych kolorów axamitny,

kozacki, od Króla, złocisty, ze smelcem i rubinkami sa-

sztuki Wschodu, przede wszystkim tkaniny perskie

na białym dnie srebrem przerabiane, z frązlą jedwab-

dzony , szablę turecką , dużo kulbak tatarskich i szy-

i tureckie.

ną, półatłasem żółtym, tureckim, podszyte . Był też

szaczek turecki, złotem nabijany .
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tam kobierczyk perski, złocisty w kwiaty wielkie, białe
y żółte, płótnem żółtym podszyty26. W sypialni króla
był kobierzec axamitny, karmazynowy, złotem bogato
haftowany (...)27. W garderobie króla: kobierców para
perskich, wzór axsamitny, różnych kolorów, dno złote
y srebrne (...)28. Można przypuszczać, że wszystkie te
kobierce to kobierce perskie, jedwabne, broszowane
nicią złotą i srebrną, zwane polskimi. Między wymienionymi wieloma kobiercami były jeszcze inne, a najciekawszy to kobierczyk pojedynkowy, środkiem karmazynowy, we środku kadzielniczka ze złota wyrabiana, z literami tureckimi, z frązlą jedwabną (...)29. Tego
typu kobierczyki były bardzo popularne. Przykładem
może być kobierzec turecki ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Ciekawostkę stanowią wymienione w spisach yastɪki
tureckie, czyli małe tkane dekoracyjne tkaniny, zwane
często kobierczykami Skutari. Zapisane zostały w spisach zgodnie z turecką nazwą tych tkanin, zanotowaną po polsku jastyk. Na przykład w skrzyni zapieczętowanej przez ks. Załuskiego był jastyk do teyże kołdry
należący (...)30 oraz jastyków tureckich na wezgłówka
trzy, wzór axamitny różnych kolorów, dno złote31, dalej
inwentarz wymienia jastyków na wezgłówka (...) sztuk
czternaście32, jastyk karmazynowy, axamitny, na dnie
złotym33. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się kolekcja takich tkanin.
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Yastɪk, Turcja, k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Krakowie
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Francuskie ekstrawagancje.
Moda i obyczaje na dworze królowej
Marii Kazimiery
Monika Janisz

Maria Kazimiera Sobieska była drugą z kolei Fran-

jak szybko polskie damy przyjmowały nową francu-

cuzką na polskim tronie. Jej poprzedniczką była Lu-

ską modę. Wzorem i inspiracją była dla nich zarów-

dwika Maria Gonzaga de Nevers, żona Władysława

no sama królowa, jak i przybyłe z nią damy, tworzące

IV, a następnie Jana Kazimierza. Panowanie obu tych

jej warszawski dwór. Kiedy Ludwika Maria opisywała

królowych zbiegło się w czasie z ekspansją francuskiej

w listach swoje wrażenia i obserwacje tuż po przyjeź-

kultury, obyczaju i mody w Europie. Za ich też przy-

dzie do Polski, zauważyła, że witające ją polskie damy

czyną rozpowszechniła się w Polsce moda francuska.

były wprawdzie ubrane według francuskiej mody, ale
była to moda sprzed lat kilkunastu. O ile krój ubio-

Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien, późniejsza

rów pozostawiał w oczach królowej wiele do życzenia,

pani Zamoyska i Sobieska, od dzieciństwa przebywała

o tyle zaskoczyło ją bogactwo i różnorodność tkanin,

w bliskim otoczeniu Ludwiki Marii. Jako kilkuletnia

z których były one uszyte, a także kosztowna biżute-

dziewczynka znalazła się w gronie dwórek i wychowa-

ria2. Z kolei polskie panie z wielkim zainteresowaniem

nic, które przyszła królowa zabrała ze sobą do Polski.

przyglądały się Ludwice Marii i jej francuskiemu oto-

Dobre urodzenie i uroda panien otwierały przed nimi

czeniu. W przeciwieństwie do swoich ojców i mężów,

możliwość zawarcia świetnych mariaży, a zarazem

odbywających podróże po kraju i za granicę, nie miały

pozyskanie zwolenników dla politycznych planów

zbyt wielu okazji, by zapoznać się z nowinkami mody.

Ludwiki Marii . Szczyt kariery w Rzeczypospolitej

Dopiero kontakt z dworem królewskim otworzył

osiągnęła Maria d’Arquien – żona Jana Zamoyskie-

przed nimi taką możliwość.

1

go, następnie Jana Sobieskiego, od 1674 roku królowa
polska. Marysieńka była najmłodszą z przybyłych do

Postrzegana jako ekstrawagancka, moda francuska

Polski panien. Była córką markiza d’Arquien i Fran-

pozwalała na ukazywanie urody kobiecego ciała: szyi,

-çoise z domu de La Châtre, siostry dawnej guwer-

dekoltu, ramion. Owa nieskromność obca była nor-

nantki księżniczki Ludwiki Marii. Po krótkim pobycie

mom polskiej obyczajowości. Nowa moda była swe-

w Polsce Marysieńka została wysłana do Francji, gdzie

go rodzaju przewrotem, który sięgnął również sfery

wychowywała się u ciotki, hrabiny de Maligny, oraz

obyczajowej. Nie wszystkie polskie damy, nawet te

w klasztorze urszulanek w Nevers. Do Warszawy wró-

z najbliższego otoczenia królowej Ludwiki Marii, od-

ciła na początku lat pięćdziesiątych XVII wieku i stała

ważały się od razu na głębokie, nieosłonięte niczym

się ozdobą dworu królowej.

dekolty czy noszenie odkrytych fryzur, pozbawionych
tradycyjnych czepców. Niezwykłe i nieznane większo-

Królowa Maria Kazimiera, malarz nieznany, ok. 1690
Zamek Królewski w Warszawie
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Dorastając na dworze królewskim i uczestnicząc

ści Polek były niektóre z akcesoriów mody popular-

w jego życiu, Marysieńka miała okazję obserwować,

nych we Francji, na przykład maseczki chroniące twa51

rze dam podczas podróży. Reakcję na takie nowinki

jako żona Jana Zamoyskiego, potem już pani Sobie-

opisał w swoim Pamiętniku kanclerz litewski Albrycht

ska, wielokrotnie uczestniczyła we wspaniałych uro-

Stanisław Radziwiłł (27 lutego 1646): (...) w przewi-

czystościach na najbardziej wówczas podziwianym

dzianym czasie wjechała królowa [Ludwika Maria]

dworze Ludwika XIV, brała lekcje tańca i śpiewu.

do Mławy, gdzie powitała ją miejscowa szlachta, a po-

Mogła również bezpośrednio obserwować przemia-

nieważ francuskie kobiety używają czarnych masek

ny zachodzące w dworskiej modzie. Już jako królowa

jedwabnych albo welonów na twarze, prostaczkowie

sprowadzała z Paryża najnowsze modele sukni i do-

wzięli je za czarnych Etiopów. Nawet jakaś szlachcian-

datki. Przywoził je dla niej m.in. zaufany dworzanin

ka, podpiwszy sobie, rozzuchwalona ściągnęła maski

François-Paulin Dalerac. W 1688 roku, podczas po-

kilku damom spośród fraucymeru królowej. Stąd ich

wrotu z Paryża przez Wiedeń, spotkała go nieprzy-

oburzenie, wstyd dla nas; okazała się cała głupota tej

jemna przygoda: został uwięziony pod pretekstem

kobiety . Dość szybko jednak polskie damy, które mia-

przewożenia pieniędzy dla węgierskich powstańców,

ły okazję zetknąć się na dworze królewskim z Ludwiką

a urzędnicy cesarscy rozbili kufry z paryskimi toale-

Marią, zaczęły naśladować styl ubierania się królowej

tami, które wiózł dla Marii Kazimiery6. Marysieńka

i jej francuskich towarzyszek. Sama Ludwika Maria,

sprowadzała też francuskie suknie dla Katarzyny Ra-

już po krótkim pobycie w swej nowej ojczyźnie, za-

dziwiłłowej, siostry Jana Sobieskiego. W liście do niej

uważyła w liście do kardynała Mazarina, że Polki

biadała nad skrzyniami, które z Paryża przez Gdańsk

spieszą się jak mogą d’imitier nostre habit (15 lutego

dotarły do Warszawy niezapieczętowane, z liczny-

1646) .

mi brakami. Zniknęły z nich dwie robes de chambre,

3

4

jak również pakiet różnych wstążek, koronek białych
Kiedy w 1674 roku Maria Kazimiera Sobieska wstępo-

i czarnych, kitajkowych i gazowych oraz grzebienie. Na

wała na tron jako żona Jana III, wpływy mody francu-

koniec dodawała: W. Ks. M. peruczka nie dość zdaje

skiej na kobiece ubiory w Polsce były już wyraźnie wi-

mi się ciemna i rękawiczki nie są takie, jakie W. Ks. M.

doczne. Moda była jednym z elementów kultury fran-

chcesz, czego najbardziej żałuję7.

cuskiej, która w XVII w. promieniowała na większość
krajów europejskich. Francja stała się ważnym punk-

Sprawy ubiorów i tkanin pojawiają się kilkakrotnie

tem edukacyjnych podróży młodych magnatów, m.in.

w korespondencji Jana Sobieskiego i Marysieńki jesz-

z Polski, na czele z braćmi Janem i Markiem Sobieski-

cze z czasów przedkrólewskich. W liście Jana Sobie-

mi oraz Bogusławem Radziwiłłem. O tym, że studia

skiego, wysłanym z obozu pod Kockiem 15 lipca 1665

paryskie polegały w dużej mierze na zdobyciu ogłady

roku, czytamy: Materii błękitnej, jaka na Waszecinym

towarzyskiej i dworskich szlifów, pisał w Autobiografii

justaucorze, każ Wć popatrzać w Warszawie8. Kiedy

książę Bogusław Radziwiłł: (...) stanąłem w Paryżu die

zaś Marysieńka przebywała w Paryżu, a Sobieski miał

16 januarii [1639], wstąpiwszy mimojazdem do Saint

kłopoty ze zdobyciem dla niej pieniędzy, czynił jej

Germain, gdziem króla i królową francuską incogni-

małe wymówki: Piszesz Wć moje serce, że i sukni za co

to widział, potem zaraz uczyłem się jeździć na koniu

nie będzie wywieźć (Żółkiew, 30 maja 1668)9.

u Delafolli, zacnego jeźdźca, szyrmować u Saint Ange,
tańcować u De Noyes5.
Podczas trzykrotnych długich pobytów nad Sekwaną
w latach sześćdziesiątych i początkach lat siedemdziesiątych XVII wieku Maria Kazimiera, jeszcze
52
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Królowa Ludwika Maria Gonzaga,
malarz nieznany, 1645 (?)
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Maria Kazimiera, jeszcze jako pani Zamoyska, zwra-

garderobą i nie bez znaczenia było, że zajmowały się

cała się do młodego Jana Sobieskiego z rozmaitymi

tym Francuzki. Garderobianą Marysieńki była pani

poleceniami dotyczącymi zakupu klejnotów czy ubio-

Federbe, dawna pokojówka Ludwiki Marii14. Prócz

rów. Chorąży koronny obracał się na dworze królew-

francuskich pokojowych nad wyglądem królowej

skim, bywał w Gdańsku, mógł zatem pomóc wojewo-

czuwał fryzjer Clairemont, którego Maria Kazimiera

dzinie sandomierskiej w koniecznych sprawunkach.

sprowadziła z Paryża, gdzie był tak modny, że się żad-

Prosiła go na przykład o zakupienie w Gdańsku ser-

na dama nie śmiała pokazać u dworu, nie będąc przez

wet, obrusów, holenderskiego płótna, koronek. To-

niego fryzowaną15.

wary wybierać miała jej dwórka, panna de Beaulieu,
Sobieskiego zaś prosiła o przysłanie zakupów przez

Maria Kazimiera z pewnością była na dworze kró-

swoich ludzi . Pisała też Marysieńka Sobieskiemu

lewskim wyrocznią mody. Sekundować mogły jej

o zakupionych tkaninach, które nie zawsze spełnia-

rodzone siostry: Maria Ludwika, żona francuskiego

ły jej wymagania, jak czytamy w liście z początku lat

posła, markiza de Béthune, wraz z którym przebywała

sześćdziesiątych XVII wieku: (...) ale ten kamlot jest

w Warszawie w latach 1676–1681, oraz Anna Maria,

okropny; nie wiem, czy nie byłoby lepiej kupić jakiejś

żona Jana Wielopolskiego, kanclerza wielkiego ko-

szarej jedwabnej tkaniny, która się układa, bo ta jest za

ronnego. Gaspard de Tende, francuski szlachcic, dwo-

sztywna, nie sposób jej nosić .

rzanin Jana Kazimierza, potem sekretarz ambasadora

10

11

Francji, biskupa Forbin-Jansona, pisał w swojej relaRozrywki, stroje, klejnoty, które tak często pojawiają

cji o Polsce: Kobiety z dobrego towarzystwa ubierają

się w korespondencji Marii Kazimiery z Sobieskim,

się i fryzują prawie wszystkie z francuska, zwłaszcza

były dla niej z pewnością rodzajem ucieczki od zmar-

jeżeli bywają na dworze, i nawet na starość nie prze-

twień i smutków w nieudanym małżeństwie z Janem

stają się stroić i nosić jaskrawych sukien. Bardzo lubią

Zamoyskim. Jesienią 1659 roku zwierzała się Sobie-

piękne suknie, najmodniejsze materie, koronki, musz-

skiemu: A teraz nowina, którą się Wć zdumiejesz:

ki, wstążki, czepki, rękawiczki, ładne buciki i w ogóle

uzyskałam u jmp. Zamoyskiego pozwolenie, żeby nie

wszystko, co sprowadza się z Francji i sprzedaje za dro-

stroić głowy po francusku w same włosy, ale nosić cze-

gie pieniądze; i byleby nie musiały płacić gotówką, dają

pek. Znudziły mi się też stare staniczki, kazałam sobie

taką cenę, jakiej się od nich żąda. W ten sposób kupcy

zrobić nowy, bardzo ładny, trochę z krymska zapięty

francuscy, którzy zawsze znajdą sposób na uzyskanie

na bakier . Informacja ta, z pozoru błaha, jest dla nas

zapłaty, wzbogacają się tu z łatwością. Sprzedają oni

bardzo interesująca. Wskazuje bowiem, że modne,

łokieć wstążki, który kosztuje piętnaście sous w Pary-

ubrane z francuska damy przejmowały niekiedy nie-

żu, za talara, a łokieć polski jest o połowę krótszy niż

które elementy polskiego ubioru kobiecego, czyniąc

francuski16.

12

w ten sposób swoje stroje bardziej malowniczymi
i oryginalnymi. Pamiętać też trzeba, że obszyte futrem

Wzorowanie się na fasonach paryskich było jednak

kołpaki czy mufki były niezbędne w polskim klimacie,

w rozległej Rzeczypospolitej bardzo utrudnione, za-

dużo surowszym niż klimat francuski.

równo z powodu ograniczonych możliwości prowincjonalnych krawców, jak i niewielkiej dostępności

Maria Ludwika de Béthune, Alexandre François Desportes, l. 90. XVII w.
Muzeum Narodowe w Kielcach
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Już jako królowa miała Maria Kazimiera na swo-

modnych toalet. Niemniej kiedy oglądamy zachowa-

im dworze dwanaście pokojowych, z których jedna

ne portrety trumienne, na wielu z nich daje się zauwa-

była Polką, a resztę stanowiły Francuzki . Pokojowe,

żyć dążenie do uczynienia swego stroju modnym: czy

przebywające w bliskości królowej, opiekowały się jej

to przez nieco większy wykrój dekoltu i ozdobienie go

13
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koronką, czy też modny czepeczek na ufryzowanych

Markiza zawdzięczała swą sławę nowemu, wyrafino-

włosach. Na podstawie zachowanych inwentarzy ru-

wanemu stylowi bycia, który za jej sprawą przyjęła

chomości możemy przypuszczać, że wiele z uwiecz-

elita francuskiej arystokracji. Markiza opuściła dwór

nionych na portretach trumiennych sukien było

królewski, którego nie lubiła, uważała za wulgarny

przerobionych z dawniejszych ubiorów. Poprzez po-

i prostacki, i otoczyła się eleganckim towarzystwem,

wierzchowne przeróbki starano się dostosować je do

któremu sama nadawała ton. W jej komnatach rozma-

wymogów aktualnej mody. Odzież, podobnie jak klej-

wiano o literaturze, poezji, osiągnięciach ówczesnej

noty, bieliznę osobistą, stołową i pościelową dawano

nauki, oddawano się lekturom i grom towarzyskim.

córkom w wyprawie ślubnej, aby zaopatrzyć je na całe

Narodziły się tu formy literackie i wyszukany język,

życie, albo przynajmniej większą jego część. Ubiór

które z czasem zaczęto nazywać stylem „precjozyj-

uszyty z cennej tkaniny przekazywano z pokolenia na

nym”, a jego reprezentantki zyskały sobie miano „pre-

pokolenie, a kiedy stawał się już zupełnie niemodny,

cjozystek”18. Markiza de Rambouillet szybko znalazła

ofiarowywano go do kościoła lub klasztoru, gdzie był

wiele naśladowczyń. Częstym gościem spotkań u niej

wykorzystywany do szycia szat liturgicznych.

była księżniczka Maria Gonzaga de Nevers, późniejsza królowa Polski, która wkrótce po przyjeździe do

Panowanie francuskich królowych u boku Włady-

Warszawy stworzyła tu własny cabinet, miejsce towa-

sława IV, Jana Kazimierza i Jana III nie spotkało się

rzyskich i uczonych spotkań19. Mieścił się on na Zam-

w Rzeczypospolitej z uznaniem. Brak politycznej

ku Królewskim, w północno-wschodnim skrzydle od

akceptacji dla większości poczynań Ludwiki Marii

strony Wisły, tuż obok sypialni królowej20.

i Marii Kazimiery przekładał się na negatywną ocenę
przemian obyczajowych związanych z ich osobami.

Przejęcie przez Polki modnego francuskiego stroju

Wszystko to znalazło wyraz w literaturze satyrycznej

i fryzury było zatem tylko wstępem do dalszej i skom-

i moralizatorskiej, która szczególnie uderzała w ko-

plikowanej lekcji form towarzyskich, pielęgnowanych

biety, obarczane winami za wszelkie niepowodzenia

w paryskich salonach. Na dworze Ludwiki Marii i Jana

Rzeczypospolitej oraz zepsucie obyczajów. Pod tym

Kazimierza damy zaczęły intensywniej uczestniczyć

pojęciem rozumiano nie tylko hołdowanie obcej, nie-

w życiu towarzyskim, dla ich uciechy urządzano licz-

skromnej i rujnującej mężowskie majątki francuskiej

ne rozrywki: łowy, bale, maskarady i przedstawienia

modzie, ale również początki emancypacji kobiet,

teatralne. Jan Sobieski czynił nawet wyrzuty Marii Ka-

która w dużej mierze dokonywała się za sprawą królo-

zimierze, że myśli jeno o balach, baletach, komediach,

wych Francuzek, i to zarówno w sferze prywatnej, jak

cadeaux, ruelach etc.21 Nie spodobał się też w Polsce,

i publicznej.

zapoczątkowany przez markizę de Rambouillet, zwyczaj spoczywania na łożu dam podczas przyjmowania

Początków przemian obyczajowych należy szukać we

wizyt. Podążając za tą modą, Maria Kazimiera nabyła

Francji, gdzie w pierwszej połowie XVII wieku po-

w czasie pobytu w Paryżu na początku lat sześćdzie-

wstał nowy kodeks towarzyski, przyznający kobietom

siątych XVII wieku łoże z baldachimem z karmazy-

szczególne, uprzywilejowane miejsce. W wąskim krę-

nowego adamaszku. W paradnym łożu, otoczona

gu elit, bywających w kilku sławnych domach arysto-

damami dworu, przyjmowała również pierwsze wizy-

kratycznych, zrodziła się teoria i praktyka obyczajności zwana honnêteté. Ogromną rolę odegrał tu paryski
„błękitny pokój” (la chambre bleu), stworzony przez
Katarzynę de Vivonne, markizę de Rambouillet17.
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Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa,
malarz nieznany, pocz. XVIII w.
Muzeum w Nieborowie i Arkadii
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Sejmu żadnego pewnie nie opóźni,

Stopniowo jednak francuska moda zdobyła sobie

A gdy mąż z królem w zdaniu się poróżni,

zwolenniczki nie tylko wśród dam z kręgu dworu

Ona też mając w głowie swe prywaty

królewskiego, magnatek i mieszkanek największych

Insze z królową umawia traktaty25.

miast polskich, ale także wśród mniej zamożnych

Tradycjonaliści i moraliści pozostawali nieprzejed-

czypospolitej.

szlachcianek zamieszkujących rozległe ziemie Rze-

nani wobec francuskiej mody, dekoltów, trenów, nieosłoniętych czepcami włosów, obnażonych ramion.
Z krytyki mody i stylu życia uczynili oręż w walce politycznej, upatrując w rozrzutności i hołdowaniu cudzoziemskim modom źródeł nieszczęść, które trapiły
Rzeczpospolitą.

Królowa Maria Kazimiera i Teresa Kunegunda w otoczeniu dam dworu,
malarz francuski (Henri Gascar ?), 1690–1695
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

ty po elekcji Jana Sobieskiego na króla Polski22. Fra-

Przykładem tego jest satyra Nowe zwierciadło modzie

nçois-Paulin Dalerac, dworzanin królowej, zaznaczał

dzisiejszego stroju akomodowane damom polskim Ja-

w swych Pamiętnikach, że w okresie obrad sejmu na-

kuba Łącznowolskiego oraz wiele utworów Wacła-

pływało do Warszawy wiele dam, które towarzyszyły

wa Potockiego, a także Projekt na francuskie mody

królowej podczas ceremonii i przyjęć, wieczorami zaś

w Polszcze Wojciecha Stanisława Chrościńskiego. Ten

gromadziły się w jej komnacie, także wtedy, gdy kró-

ostatni, krytykując szerzenie się francuskich wpły-

lowa z węższym gronem przebywała w swoim gabine-

wów podczas panowania Jana III, ganił również styl

cie . Zebrania towarzyskie w kobiecym gronie wzbu-

życia ówczesnych kobiet:

dzały nawet zazdrość Jana Sobieskiego, który w jed-

Tęskno jej w domu, nie wspomni o igle,

nym z listów pisał do Marysieńki: Konwersacyja też

Myśl ją lub w pole wabi, lub na figle.

23

białychgłów Wci sercu memu zawsze była milsza niżli
moja (Szczebrzeszyn, 1 grudnia 1672)24.
Nie tylko nowe zwyczaje, jakie zapanowały na dworze królewskim, ale również moda kobieca stały się
poważnym problemem i tematem pism moralizatorskich, satyr i rozważań kaznodziejów. W Polsce piętnowano od dawna przede wszystkim przepych i wy-
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Bez konwersacje obejść się nie może,
Żadnej bez męża nie puści podroże.
A rzadko która z miłości to czyni,
Ażeby zdrowia mąż szanował przy niej;
Bardziej domowe zbrzydziwszy zabawy,
Żeby się mogła nasycić Warszawy.
(...)

myślność strojów, teraz przedmiotem ataków stała się

Już gdziekolwiek się mąż tylko wybierze,

przede wszystkim nieskromność francuskiej mody.

Żona najpierwsze miejsce przed nim bierze,

Toaletka królowej Marii Kazimiery,
Francja, k. XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Ubiory polskie w XVII wieku
Ewa Orlińska-Mianowska

O formie kroju ubiorów polskich

Jedwabie tkane złotą i srebrną nicią, pochodzące ze
wschodnich wytwórni, cieszyły się wielkim uzna-

Męski ubiór polski w XVII wieku składał się z wie-

niem i popularnością wśród polskich wielmożów4.

lu elementów, wśród których najważniejszymi były

Wyróżniające się w kroju polskiego ubioru elementy

ubiory wierzchnie: delia i kontusz oraz noszony pod

zaczerpnięte z mody wschodniej widoczne są także

nimi żupan. Wszystkie te części mają ciekawy i nie do

w ubiorach węgierskich, mołdawskich, chorwackich

końca zbadany rodowód, wciąż będący przedmiotem

oraz ruskich, które również często szyto ze wschod-

sporów wśród badaczy. Polski ubiór narodowy kształ-

nich tkanin5.

tował się pomiędzy Zachodem a Wschodem, pośród
wielu narodowości zamieszkujących Rzeczpospolitą,

Przyjmuje się, że poszczególne elementy ubioru kon-

tworzących barwną, wielokulturową mozaikę. Stąd

tuszowego noszonego w Polsce ukształtowały się

też na formy ubiorów noszonych w Polsce doby Jana

ostatecznie w XVI wieku6. Formę ubioru noszonego

III Sobieskiego wywarła wpływ zarówno moda i kul-

w tym czasie w Polsce pokazuje rycina z dzieła Ce-

tura zachodnioeuropejska, jak i tradycje lokalne oraz

sare Vecellia Degli habiti antichi e moderni di diverse

Bliski Wschód .

parti del mondo…, wydanego po raz pierwszy w 1590

1

roku w Wenecji7. W przedstawieniu tym widoczne
Ustalenie się pełnej formy stroju przebiegało zgodnie

jest duże podobieństwo tego ubioru do ubiorów chor-

z przyjętym na zachodzie Europy zwyczajem ubiera-

wackich i tureckich pokazanych na innych kartach.

nia się w kilka warstw odzieży, w tym dwie zasadnicze:

Na jednej z kart opisanej jako Crovatto przedstawiony

suknię wierzchnią i spodnią . Odmienność ubioru

został mężczyzna z podgoloną głową, ubrany w dłu-

noszonego w Polsce w stosunku do mody europej-

gi fałdzisty ubiór pasowany w talii i podszyty futrem

skiej tego czasu wynikała z zamiłowania do barwnej

– bez tego opisu wizerunek mógłby być także odczyta-

i pełnej przepychu kultury Orientu, dobrze znanej

ny jako przedstawienie ubioru polskiego. W komenta-

dzięki licznym kontaktom handlowym i politycznym.

rzu autor napisał: habito sopra posto non solo appartie-

Fascynacja wystawnością bliskowschodniego dworu

ne à Crouatti, ma ad Ungari et quasi à Polacchi.

2

przejawiała się także w naśladowaniu jego obyczajów,
zwłaszcza w XVII stuleciu, kiedy wzajemne kontakty

W Polsce, jak wspominają kronikarze tego czasu,

były bliskie, a wielu Polaków przebywało na wschod-

ubierano się rozmaicie, co pokazują kroje w zacho-

nich dworach raz z poselstwem, innym razem w nie-

wanych księgach krawieckich8. Stroje węgierskie,

woli3.

których forma miała także wpływ na „modę kontu-

3
Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski,
malarz polski, l. 30. lub 40. XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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szową” w Polsce, szczególną popularnością cieszyły

O ubiorze narodowym

się w czasach Zygmunta Augusta, głównie jako mo-

kieszenie. Rękawy wszyto bez podkroju, za to z klina-

go szyto go zwykle z lżejszych tkanin, a niewidocz-

mi uzupełniającymi wykrój pachy, są one zakończo-

del ubiorów wojskowych. W oparciu o ich formę po-

Żupan

ne plecy, dla oszczędności, „fałszowano” płótnem .

ne charakterystycznymi mankietami pokrywającymi

wstały tzw. vestes hussaronicae, ubiory lekkiej jazdy

Żupan (czupan, szupan, ar. dżubba, wł. giuppa)

Zimowe wersje żupanów oraz noszone jako ubiór

wierzch nadgarstka, tzw. psim uchem. Długość ubioru

kawalerii huzarów węgierskich . Noszone w XVI wie-

w słowniku kostiumologicznym definiowany jest jako

wierzchni, głównie przez uboższych mieszczan lub

wynosi 103 cm.

ku w Polsce dolmany uważane są za prototypy żupa-

spodni kaftan, część polskiego męskiego ubioru naro-

szlachtę, podszywano futrem . Rękawy były długie

nów. Krój zarówno dolmanów, jak i żupanów wywo-

dowego, noszonego także jako ubiór wierzchni oraz

i wąskie, zakończone specjalnie krojonymi mankieta-

Drugim siedemnastowiecznym ubiorem spodnim jest

dzi się z kroju kaftanów wschodnich . Podobieństwo

domowy w XVI–XVIII wieku. Jak wzmiankuje Irena

mi. Rozcięcia przy mankietach zapinano na haftki. Na

jedwabny kaftan, według tradycji należący do Jana III

to widoczne było zwłaszcza w siedemnastowiecznych

Turnau, określenie to funkcjonowało już w czterna-

wizerunkach portretowych rękawy wydają się dosyć

Sobieskiego, obecnie przechowywany w zbiorach Mu-

formach tych ubiorów. Plecy, zarówno w dolmanie,

stowiecznych archiwaliach (1392) . W zależności od

obszerne w główce, czego nie potwierdzają nieliczne

zeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie28. W kata-

jak i w żupanie, mają formę stojącego prostokąta i po-

mody i okoliczności żupan miał różną długość i róż-

zachowane przykłady podobnych ubiorów25.

logu zbiorów określony jest jako letni kaftan ‒ mente

szerzone są po bokach klinami. Obydwa ubiory mają

nej wysokości i kroju kołnierze. Początkowo szyto go

stojące kołnierze i rękawy z mankietami o charakte-

z sukna lub lżejszych tkanin wełnianych, podbijano

Zachowane żupany z XVII wieku

rystycznym kształcie . Rękawy żupanów początkowo

futrem, nosząc na wierzchu kaftan. W latach 1576–

Ubiory o charakterze narodowym w kolekcjach pol-

jest duży wykładany kołnierz i ślady po pikowaniu,

krojone prosto, uzupełniane klinami pod pachą, póź-

1586 był gęsto zapinany na guziki, miał podwyższony

skich opisała Beata Biedrońska-Słotowa . Katalog za-

które wskazują, że ubiór ten był ocieplany29. Długość

niej były krojone jak w ubiorach zachodnioeuropej-

z tyłu kołnierz17. Nieznaczne podwyższenie kołnierza

wiera 80 opisów ubiorów, przy czym żupany stanowią

kaftana to około 135 cm.

skich . Najstarsze wykroje dolmanów można znaleźć

wykazują także zachowane siedemnastowieczne przy-

41 pozycji, a te pochodzące z XVII wieku –11. Zawar-

w księgach krawieckich obok wykroju żupicy i mente

kłady tego ubioru . Na podstawie ikonografii przyj-

te w książce krótkie opisy pozwalają jedynie na ogólne

W dobrym stanie zachowania jest żupan należący do

– ubiorów wierzchnich spełniających podobną funk-

muje się, że podwyższone z tyłu kołnierze noszono

porównanie i analizę obiektów. Trudna dostępność

Stanisława Żółkiewskiego, przechowywany w zbio-

cję jak noszony w Polsce kontusz .

do około 1630 roku, w latach 1640–1659 kołnierz miał

obiektów oraz stan zachowania niektórych z nich

rach Fundacji XX. Czartoryskich30. Uszyty z jedwab-

równą wysokość z tyłu i z przodu, około 1660 roku był

są przyczyną tego, że opisy nie zawierają wszystkich

nego złocistożółtego atłasu, watowany i pikowany,

Jeden z najstarszych krojów wierzchniego polskiego

obniżony i miał ścięte naroża, a od 1680 był niski .

detali kroju, m.in. dokładnego opisu kroju pleców,

prawdopodobnie pochodzi z pochówku. Przypusz-

ubioru zachował się w hiszpańskiej księdze Martina

Wysokość kołnierzy w żupanach osiemnastowiecz-

potwierdzającego istnienie tzw. słupa, który był cha-

czalnie uszyty został na Wschodzie, być może w Per-

de Andúxar Geometria y trazas pertenecientes al oficio

nych z przodu i z tyłu była jednakowa, przy czym im

rakterystyczną cechą kroju kontuszy i późniejszych

sji, w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku. Długi

de sastres, wydanej w Madrycie w 1640 roku . Autor,

bliżej końca wieku, tym stają się one wyższe, naśladu-

żupanów.

i obszerny ubiór (najbardziej obszerny z zachowanych

obok popularnych w tym czasie 320 innych wykro-

jąc kołnierze w ubiorach zachodnich.

9
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jów ubiorów męskich, kobiecych i przeznaczonych
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Żupan w XVIII wieku zakładano pod kontusz, dlate-

24

(węgierski ubiór wierzchni noszony na dolman). Cechą charakterystyczną, na którą warto zwrócić uwagę,
26

żupanów) jest już dość zniszczony. W miejscach przePozbawiony słupa, jako elementu kroju pleców, jest

tarcia tkaniny wierzchniej widoczna jest bawełniana

dla osób duchownych, zamieścił wykrój, który pod-

Żupany zapinano od góry do dołu na małe guziki.

pochodzący ze zbiorów Muzeum Narodowego w War-

warstwa ocieplająca31. Pomiędzy warstwą ocieplającą

pisał: capote Polaco. Opisany dosyć szczegółowo ry-

Ta forma zapięcia, jak można to zaobserwować na

szawie żupan z kolekcji Antoniego Strzałeckiego,

a jedwabną ciemnozłocistą podszewką jest wszyte płót-

sunek przedstawia krój ubioru z kołnierzem lub kap-

zachowanych przykładach, niewiele zmieniła się na

opisany jako pierwszy w katalogu Biedrońskiej-Sło-

no. Żupan ma wysoki stojący kołnierz. Poły z przodu

turem, o długich rękawach wszywanych z nieznacz-

przestrzeni XVII i XVIII wieku . W XVIII wieku pod

towej . Uszyty jest z czerwonego adamaszku w mo-

zachodzą na siebie i są cięte ze skosu. Wierzchnia pra-

nym podkrojem z przodu. W opisie wymieniony jest

krytym zapięciem żupana przyszywano haftki. Często

tywy geometryczne przypominające romby, prawdo-

wa poła od wysokości talii w dół jest wycięta. Żupan

rodzaj i ilość potrzebnej do jego wykrojenia tkaniny.

zapięcie stanowiły uplecione ze sznureczka guziczki,

podobnie pochodzenia włoskiego. Żupan jest lekko

po bokach jest poszerzony klinami, na dole w połach

Wykrój wykazuje pewną odmienność w stosunku do

które przysłaniano dopinanymi guzami jubilerskimi.

pasowany do tali, a niżej poszerzony, podobnie jak

ma rozcięcia. Górą zapinany jest na pasmanteryjne

innych wierzchnich zachodnich ubiorów tego okresu,

Tak tłumaczy się obecność okrągłych obdzierganych

kaftany noszone na Bliskim Wschodzie. Plecy krojone

guzy, od talii w dół na haftki. Rękawy ma niepropor-

zamieszczonych we wspomnianej księdze. Charakte-

dziurek w najokazalszych ubiorach . Wkładano w nie

są z całej szerokości brytu. Poły wykrojone są ze skosu

cjonalnie długie, u góry szerokie, zwężające się na dole

rystyczne jest dla niego poszerzanie pół na dole przez

uszka guzów, które obwiązywano po lewej stronie

tkaniny, przez co z przodu na dole zachodzą na siebie.

i przy mankietach, ze szmuklerskim zapięciem, za-

trójkątne kliny, które obowiązywało jeszcze w kroju

sznureczkiem lub tasiemką, mocując je w ten sposób

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie w połach z przo-

kończone „psim uchem” i ozdobione szamerowaniem

kontuszy w XVIII wieku, i plecy w formie stojącego

do poły. Guzy przy żupanie i kontuszu często tworzyły

du znajduje się niewielkie wcięcie na wysokości w ta-

z galonu i pasmanterii. Przeszycia tworzące pikowanie

prostokąta.

komplety .

lii, które w pewnym sensie pasuje, tj. zbliża ubiór do

wzdłuż długości i w poprzek rękawów wykonane są co

ciała. Po bokach są odszyte rozcięcia na wpuszczane

2 cm. Długość ubioru to około 140 cm.

20
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27
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3
Ubiór o kroju zbliżonym do kroju
kaftana wschodniego.
Żupan, Polska, 1. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Ubiór o charakterze wojskowym, watowany, rodzaj miękkiej zbroi,
należący do Stanisława Żółkiewskiego, 1620
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie
65

Żupan Stanisława Daniłowicza ze
zbiorów domu Jana Matejki datowany
jest na około 1640 rok. Według przekazów historycznych został wydobyty
z grobu w kościele w Żółkwi32. Jest
to najobszerniejszy z zachowanych
ubiorów. Długi, uszyty ze złocistego gładkiego atłasu, ma tył krojony
„ze słupem”. Po bokach dodano kliny
zbliżone kształtem do wycinka koła,
w szwach bocznych wpuszczane kieszenie. Z przodu zapinany, z prawej
strony na lewą, na pasmanteryjne
guziki i pętelki umieszczone na lewej
pole. Szerokie rękawy wszyto w duże
wykroje pach. Linie wszycia rękawów,
brzegi rękawów, szwy boczne są ozdobione płaskim sznureczkiem. Kołnierz-stójka zapinany jest na dwa pasmanteryjne guziczki. Długość około
153 cm.
Na podstawie zachowanych ubiorów
statystycznie można zauważyć, że popularne były ubiory w kolorach czerwonym (6) i żółtym (2). W większości
szyto je z atłasów (4) lub adamaszków
(4), a szczególnie reprezentacyjne
z aksamitu (2) lub wzorzystych jedwabi. Średnia długość ubiorów, odrzucając skrajne przypadki, w tym te na
skutek różnych przeróbek ucięte, wynosiła około 135 cm33. W tym przedziale nie mieści się długi (153 cm)
żupan Daniłowicza, przypuszczalnie
z 1640 roku lub o wiek późniejszy.
Statystyka ta nie potwierdza powszechnego przekonania, że żupany
Długi ubiór uszyty z jedwabnego atłasu, należący
prawdopodobnie do Stanisława Daniłowicza, ok. 1640
Muzeum Narodowe w Krakowie
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4
Żupan, Polska, ok. 1660
Muzeum Narodowe w Krakowie
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w tym czasie były długie, jak na przykład na portrecie

gie pozorne rękawy – to wpływ rozpowszechnionych

Maksymiliana Franciszka Ossolińskiego (?) z synami

w Polsce ubiorów węgierskich i wschodnich. W Polsce

(Zamek Królewski w Warszawie). Wszyscy portreto-

delię opisywano jako ubiór z rękawami, zapinany na

wani przedstawieni są na nim w długich, sięgających

guzy. Pierwsze delie, odnotowane w źródłach szesna-

kostek złocistożółtych żupanach i niebieskich ubio-

stowiecznych, były rodzajem płaszczy bez rękawów,

rach wierzchnich o długich rękawach z mankietami

spinanych klamrą pod szyją. Podobnie przedstawiają

przykrywającymi dłonie. Brak danych o szerokości

się delie na wizerunkach z połowy XVII wieku37. Przy

dołu zachowanych ubiorów nie pozwala na podanie

wielkiej różnorodności form tego ubioru za charakte-

takiego średniego wymiaru. Można przyjąć, że wyno-

rystyczne dla niego można uznać obszerny krój i re-

sił od 259 do 342 cm. Krótkie mente opisane w księdze

prezentacyjny wygląd, jeśli zaś chodzi o krój rękawów,

krawieckiej miało szerokość 248 cm. Średnia długość

to brak jest szczegółowszych opisów archiwalnych.

rękawów na podstawie zebranych niepełnych danych
także jest trudna do ustalenia. W ubiorach później-

Delie bez rękawów wymieniane są w siedemnasto-

szych z końca XVIII i początku XIX wieku wynosi

wiecznych spisach garderoby obok innych z szerokimi

około 70 cm . W zachowanych węgierskich księgach

rękawami i bez kołnierza. Trudno zatem odróżnić je

krawieckich długość rękawów stanowi jedną trzecią

od ferezji, której przypisywano podobne cechy38.

34

długości całego ubioru, a w określanym jako capote Polaco ubiorze wierzchnim w księdze Martina de

Delie-peleryny trudno na obrazach odróżnić od de-

Andúxar rękawy są nadzwyczaj długie, sięgają trzech

lii z sięgającymi ziemi długimi rękawami. Te ostatnie

czwartych długości całego stroju. Zakładając, że

zresztą noszono także jak peleryny, zakładając jeden

przedstawiony tam wykrój rozplanowany jest na bry-

z rękawów, a drugi zarzucając na ramię. Ubiór spi-

cie o szerokości 50–60 cm (w przybliżeniu 1 łokcia),

nano pod szyją broszą lub srebrną pętlicą zwaną cza-

szerokość dołu wynosi ponad 200 cm, długość niecałe

prażką, czy jak widać na niektórych portretach Jana

100 cm. Ubiór jest zdecydowanie węższy i krótszy niż

Sobieskiego – długą inkrustowaną kamieniami zapo-

zachowane żupany. Wiele z omawianych ubiorów ma

ną. W ten sam sposób na Węgrzech noszono wierzch-

oryginalne zapięcia. Najczęściej są to szmuklerskie lub

nie mente z ponad normę długimi rękawami, w prze-

niewielkie guzy z trybowanej złotej lub srebrnej blachy.

ciwieństwie do innej wersji tego ubioru z rękawami

Podszewki są najczęściej jedwabne, a brzegi wzdłuż pół

krótszymi niż rękawy dolmana. Inną wzmiankowaną

i przy rękawach ozdobnie obszyte sznureczkami35.

cechą wyróżniającą delie były szerokie, opadające na

Portret Aleksandra, Konstantego i Jana Sobieskich,
malarz z kręgu dworu Jana III, po 1685 r.
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie

ramiona kołnierze, dlatego wierzchnie ubiory bez duDelia

żych wykładanych kołnierzy nazywano ferezjami lub

na Czarnieckiego (Zamek Królewski w Warszawie),

brokatowy ubiór wierzchni Krzysztofa Zbaraskiego

Delia to obszerny ubiór wierzchni z dużym futrza-

bekieszami. Trudno je z tego powodu na portretach

przez niektórych wskazywany jako przykład ferezji

(Lwowska Galeria Sztuki)41. Uszyty z tureckiego ak-

nym kołnierzem i rękawami. Z szesnasto- i siedem-

odróżnić od ferezji, zwłaszcza gdy nie widać całego

lub bekieszy, z niewielkim futrzanym kołnierzem

samitnego brokatu o dużym wzorze, z jakiego szyto

nastowiecznych inwentarzy można odnieść wrażenie,

ubioru postaci. Zapięcie z guzami i szamerowanie

i dosyć krótkimi rękawami . Bogate szamerowanie

w tym czasie ubiory tureckich dostojników. Ta forma

że delie należały do najbardziej rozpowszechnionych

występuje także w innych ówczesnych typach ubio-

tego stroju i rękawy długości trzy czwarte odróżniają

kroju, która pojawiła się w połowie XVII wieku, przy-

okryć tego czasu, a szczególną popularnością cieszyły

rów wierzchnich, zwłaszcza tych o węgierskim czy

go bardzo od białego, bez szamerowań, za to z długimi

pominała płaszcz z dużym wykładanym kołnierzem.

się wśród mieszczaństwa. Zdaniem niektórych bada-

wschodnim rodowodzie .

pozornymi rękawami ubioru Stanisława Tęczyńskie-

Według mody sarmackiej im kołnierz delii był więk-

go (Zamek Królewski na Wawelu) czy ubioru Stefa-

szy, tym ubiór był bardziej uroczysty. Stąd wzięło się

39

czy ich krój mógł się ukształtować ze średniowiecznego okrycia zwanego diplois, wymienianego jesz-

Jako delie opisano na siedemnastowiecznych por-

na Batorego na słynnym portrecie Marcina Kobera

słynne powiedzenie: poradźmy się rady czyjej, kołnierz

cze jako ubiór dworski, po 1545 roku . Możliwe, że

tretach różniące się dosyć między sobą wierzchnie

(Klasztor Misjonarzy w Krakowie), także uznawa-

li to u delijej, czy delija u kołnierza na grzbiecie cnego

orientalny charakter dekoracji – szamerowania i dłu-

ubiory. Jest to m.in. czerwony aksamitny ubiór Stefa-

nych za przykłady delii. Odmienne wrażenie sprawia

rycerza42.
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Warto zwrócić uwagę na rękawy delii. Te długie,
pełniące funkcję dekoracyjną, były wszywane tylko
w główce, a rozcięte pod pachą43. Pozwalało to nosić ubiór na kilka sposobów: albo jako pelerynę, albo
wkładając ręce przez rozcięcia pod pachą. W jednym
i drugim wypadku rękawy zwisały swobodnie po bokach nieco z tyłu, tak jak na portrecie Batorego i Tęczyńskiego. Podobnie rozcięte pod pachą rękawy miały także węgierskie mente i noszone były w podobny
sposób44.

Król Jan Kazimierz, malarz polski, ok. 1650 r.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Archiwalia poznańskie podają, że delie od lat sześćdziesiątych XVI wieku do końca XVII wieku były
popularne zwłaszcza wśród ludzi młodych45. Szyto je zarówno z wysokiej jakości sukna – falendyszu
czy sukna francuskiego, jak też z gorszych gatunków
– karazji, czamletu (kamlotu), sukna muszyńskiego,
czeskiego, a także ze szlachetnych jedwabi – tabinu,
adamaszku czy aksamitu46. Na podszewki stosowano
adamaszki, atłasy lub kitajki, a ubiory uboższych podszywano płótnem, bagazją lub tanim suknem. Kolory
podszewek kontrastowały barwą z tkaniną wierzchnią, choć nie było to regułą. W XVI wieku noszono
delie czarne, czerwone, błękitne, szare, brunatne, zielone, wiśniowe i fiołkowe. W opisach inwentarzowych
można znaleźć ciekawe połączenia: wierzch zielony,
podszewka błękitna lub czerwona. W XVII wieku wymieniane są te same kolory, a popularność ich zależy od regionu. Warszawscy mieszczanie nosili kolory
zgaszone (np. brunatny), archiwa mówią też o deliach
haftowanych47. W spisach bogatych mieszczan z Wielkopolski można się doliczyć nawet dziesięciu delii,
często o śmiałych zestawieniach kolorów tkaniny
wierzchniej i podszewki. Delię z lazurowego falendyszu podszywano żółtą bają i ozdabiano jedwabnymi
pętlicami w kontrastowym kolorze, a ciemnozieloną –
lazurowym adamaszkiem i czarnymi pętlicami. Zimowe delie podszywano futrem, przy czym te najbardziej
reprezentacyjne – gronostajowym, kunim lub sobolowym, te skromniejsze – wilczym, baranim lub lisim.
Ikonografia współczesna nie oddaje kolorystycznego
bogactwa tego stroju, więcej mówią archiwalia48.

Sprawienie, czyli uszycie, delii było dość kosztowne
i jak podają cenniki, wynosiło od 25 do 40 złotych polskich. Cena ubioru wzrastała, gdy ozdabiano go guzami, jedwabnymi pętlicami lub podszywano futrem. Tę
część prac wykonywał kuśnierz, choć zdarzały się od
tego odstępstwa. Skromne guzy dęte ze srebrnej blachy, nazywane guzami fanżybonowej roboty, lub skręcane z drucika – drotowej roboty przyszywał krawiec.
Te bogatsze, jubilerskie, stanowiły osobne komplety
i zamawiano je u złotnika. Delie mogły być zapinane,
w zależności od typu, na jeden duży guz z bogatą inkrustacją lub nawet na 24 guzy mniejsze49.
Ferezja
Obok delii w siedemnastowiecznych spisach pojawiają się, zawierające zbliżone cechy kroju, inne ubiory
wierzchnie o tej samej funkcji, na przykład ferezja.
Szyto ją z wysokiej jakości sukna, tzw. falendyszu, i na
początku XVII wieku traktowano jako ubiór bardziej
reprezentacyjny niż delia. W ciągu XVII wieku wymieniła się rola delii i ferezji, a pod koniec XVII wieku
oba te ubiory zostały wyparte przez kontusze50. Ferezje miały niezbyt wysokie stawiane kołnierze, a rękawy szerokie. Jednak kołnierz nie był w tych ubiorach
elementem, który je wyróżniał, tak jak było to w delii51. Ubiory wierzchnie z portretów, opisywane jako
ferezje, mają różne formy: peleryny z niewielkim kołnierzem, płaszcza bez kołnierza z długimi rękawami
i płaszcza z rękawami trzy czwarte52.
O kroju tego ubioru dowiadujemy się dzięki zachowanej podszewce odwzorowującej wykrój z ferezji
Gabriela Amora Tarnowskiego (Zamek Królewski
na Wawelu)53 i podobnej w kroju ferezji wydobytej
z grobu Krzysztofa Zygmunta Paca z kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Pożajściu na
Litwie54. Obydwa ubiory charakteryzuje poszerzony
od wysokości piersi krój i dość krótkie, ale obszerne
rękawy. Długość ubiorów jest taka sama jak rozpiętość rękawów. Plecy krojone są z całego brytu tkaniny,
poszerzone po bokach, od wysokości pach ku dołowi,
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Bekiesze
Bekiesze były ubiorem typowo zimowym, podszywano je grubo futrem, przez co były obszerniejsze, choć
niektórzy uważają, że z tyłu miały krój podobny do
kontusza56. W latach trzydziestych XIX wieku noszono je w całej Europie i różne ich typy propagowały
domy mody. Były strojem rozpoznawczym młodzieży zaangażowanej w ruchy narodowe oraz niektórych
formacji powstańczych w Polsce57. Trudno dziś dopasować do tej definicji ubiór pochodzący z jakiegoś siedemnastowiecznego wizerunku. Bekieszę, być może,
nosi Stanisław Kamieński na wizerunku z 1694 roku
(Muzeum Narodowe w Krakowie). Charakteryzuje ją
futrzane podbicie i bramowanie futrem mankietów
i kieszeni.
Kontusz
Ubiór wierzchni z rękawami do łokci,
w kroju podobny do zachowanej ferezji
Gabriela Amora Tarnowskiego.
Dymitr Korybut Wiśniowiecki
malarz polski, 2. poł. XVIII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W XVII wieku kontusz stał się jedną z dwóch najważniejszych części polskiego ubioru narodowego58.
Częstsze wzmianki o tym ubiorze w księgach krawieckich zaczęły się pojawiać w latach czterdziestych XVII
wieku. M.in. w cenniku wojewodzińskim dla robót
krawieckich z 1648 roku59. Ubiór ten wymieniany jest

przez kliny. Rękawy krojone prosto, także poszerzone

także w krakowskich, warszawskich, lubelskich i po-

przez kliny, wszyte pod pachami. Kołnierz jest niewy-

znańskich inwentarzach mieszczańskich z lat siedem-

soki, stojący. Poła prawa zachodzi na lewą. Podszew-

dziesiątych XVII wieku60. Początkowo był ubiorem

ka ferezji Tarnowskiego wykrojona jest z wzorzystego

skromnym, w późniejszym okresie stał się bardziej

adamaszku z motywem kwiatowych rzutów. Ferezja

uroczysty i wyparł wcześniej noszoną na żupanie de-

Paca uszyta jest z ciemnowiśniowego (śliwkowego)

lię61. Górą pasowany, od talii poszerzony przez klo-

aksamitu i ma szmuklerskie zapięcie od kołnierza do

szowe fałdy, które wszywano po bokach pasa tkani-

wysokości piersi. Ferezje zapinane na pętlice i podszy-

ny, wyprowadzonego z kroju pleców, tzw. słupa. Taki

wane futrem noszą: Maksymilian Franciszek Osso-

krój ma najstarszy zachowany kontusz, znajdujący się

liński (?) na portrecie z synami (Zamek Królewski

w zbiorach Livrustkammaren w Sztokholmie62. Uszy-

w Warszawie) i książę Jeremi Wiśniowiecki (Muzeum

ty jest z sukna w kolorze amarantowym, zapiany na

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), a także Krzysztof

cztery guzy pasmanteryjne z zapięciem ozdobionym

Wiesiołowski (Narodowe Muzeum Sztuki Republiki

szamerowaniem. Nierozcinane rękawy ma zakończo-

Białorusi w Mińsku), Gabriel Amor Tarnowski (depo-

ne wywijanymi mankietami o wyciętej formie, nazy-

zyt w Muzeum Narodowym w Warszawie) i Dymitr

wanymi w Polsce „psim uchem”. Obszyty jest srebrną

Korybut Wiśniowiecki (Muzeum Pałacu Króla Jana

bortą (szer. 5 mm), naszytą na linii wszycia rękawów,

III w Wilanowie) .

na tylnym szwie rękawów oraz na bocznych szwach
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poniżej pachy, wzdłuż trapezowatych brzegów63.
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Ubiór uznawany za najstarszy zachowany kontusz.
Polska (?), ok.1650
Livrustkammaren, Sztokholm
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W kontuszach z tego okresu, pochodzących z po-

śmiertne magnatów należących do elity politycznej

czapkę sobolą półszkarłatnią czerwoną

chówków, niestety nie zachowały się plecy. Trudno

czasów Jan III Sobieskiego .

oraz, na zmianę, trzy pasy: sakiewski
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powiedzieć, kiedy pojawił się charakterystyczny krój

czerwony karmazynowy w siatkę, je-

rękawów rozciętych od pach po łokcie i zakończonych

Spisy po Janie Cerekwickim, staroście średzkim,

dwabnicowy ze szlakami przerabiany-

mankietami. Rękawy te, określane jako wyloty lub

przywódcy szlachty wielkopolskiej w okresie pano-

mi złotem, bagazjowy biały z frędzlą

łapcie, w pewnym okresie zaczęto wywijać, zarzucając

wania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, świadczą

srebrną. Trudno do tego narysowanego

na plecy i ukazując ich wnętrze podszyte zwykle kon-

o upodobaniu do ubioru polskiego. W garderobie sta-

lakonicznym językiem inwentarzowe-

trastową tkaniną lub futrem. W XVII wieku zwyczaj

rosty pośród 22 sztuk wykwintnej odzieży znajdowa-

go obrazu dopasować portret z epoki,

ten był uważany raczej za rodzaj niestosownej ekstra-

ło się 12 kontuszy . M.in niezwykle reprezentacyjny

ilustrujący opisane stroje.

wagancji, o czym mówią niektóre teksty kazań z tego

kontusz fiałkowy, ozdobiony 13 rubinowymi guzami

czasu.

i podszyty rysimi grzbietami. Dużą wartość musiał

Kiereja

mieć także kontusz uszyty z francuskiego sukna z po-

Kiereja była dosyć popularna w XVII

Długość kontusza zmieniała się w zależności od mody

trzebami jedwabnemi i podszyty jenotami oraz opu-

wieku i nosili ją głównie zamożniejsi.

i okoliczności, w jakich był noszony. Kontusz noszony

szony sobolami koło kołnierza. Inwentarz wymienia

W XVIII i XIX wieku ubiór o tej nazwie

na polu bitwy ze względu na wygodę mógł być krótszy.

także kontusz czarny, aksamitny, podszyty gronosta-

nosili także włościanie. Wówczas miał

Ubiory cywilne w XVII wieku pełniły funkcję mun-

jami bez potrzeb i kontusz czerwony sobolami podszy-

długie zwężane przy dłoniach rękawy,

durów, których forma jeszcze się nie wykształciła .

ty, z sześcioma guzami złotymi sadzonymi rubina-

szamerowanie, ale nie zawsze był pod-

Jednym ze starszych wizerunków z przedstawieniem

mi. Miał także cztery kontusze letnie bez futrzanych

szywany futrem, co wcześniej stano-

ubioru kontuszowego jest portret Mikołaja Hieroni-

podszyć, wśród nich kontusz aksamitny letni kitajką

wiło wyróżnik tego ubioru. Ponieważ

ma Sieniawskiego (Muzeum Narodowe w Warsza-

szkarłatną listwowany, z czternastoma guzikami zło-

w XVII wieku na podszycie kierei sto-

wie). Ozdobą kontuszy było – podobnie jak w deliach

tymi, małymi, z rubinami. W spisie wzmiankowane

sowano wilcze skóry, w niektórych re-

– szamerowanie. Pokazuje to portret Aleksandra Ja-

są też futra, wśród których obok najwyżej cenionych

gionach nazywano ją wilczurą. W kra-

błonowskiego (Muzeum Narodowe w Kielcach). Jedy-

sobolowych i gronostajowych wymienione są: nosz-

kowskich archiwaliach wymieniane są

nym zaś zachowanym kontuszem z szamerowaniem

kowe rysie z łapkami i kołnierzem, pupkowe sta-

kiereje z sukna w modnych wówczas

jest wspomniany tu kontusz ze zbiorów Livrustkam-

re z łapkami do obszycia kontuszy, kołnierzy, łapek

kolorach: ciemnozielonym, popiela-

maren w Sztokholmie, który sprawiony został na mło-

(wylotów) i mankietów. Wśród wymienianych po-

tostalowym i karmazynowym. Poza

dzieńca.

zostałych kontuszy są: szare, zielone i pieprzowe oraz

wilczymi podszywano je także skóra-

6 żupanów, w tym brzoskwiniowy sajetowy z potrze-

mi baranimi, lisimi, rysimi i kunimi.

Siedemnastowieczne archiwa podają, że kontusze

bami jedwabnemi, cytrynowy, z zielonego adamaszku

Miały też złote, srebrne lub jedwabne

mieszczańskie szyto głównie z sukna, a te dla możnych

w pasy i w kwiaty drotowe . Zapisy pokazują prze-

szamerowania. W latach dziewięćdzie-

– ze szlachetniejszych tkanin, do których wówczas

wagę ubiorów wierzchnich nad spodnimi i jaśniejszą

siątych XVII wieku mieszczanie ubie-

zaliczano jedwabie i aksamity. Siedemnastowieczne

kolorystykę tych ostatnich. W siedemnastowiecznych

rali się w kierejki adamaszkowe, pod-

kontusze, poza wcześniej wspomnianym, niestety nie

inwentarzach znaczniejszych osób liczba kontuszy

szywane drogimi futrami, a ozdabiane

zachowały się do naszych czasów. O wariantach kroju

była zwykle o połowę mniejsza niż liczba żupanów.

potrzebami srebrnymi. Mieszczaństwo

wiemy niewiele, a wizerunki portretowe i opisy in-

Najzamożniejsi mieszczanie mieli po trzy kontusze.

warszawskie nosiło kiereje w kolorze

wentarzowe dają jedynie dosyć ogólne wyobrażenie.

W XVII wieku podszycia futrzane zostały wyparte

czerwonym i karmazynowym. Z po-

Z przekazów historycznych wiemy, że Piotr Sapieha,

przez jedwabne, a u mniej zamożnych – z tańszych

znańskich taks z 1683 roku wynika, że

zwycięzca spod Smoleńska, nosił biały czechman, la-

wełnianych tkanin .

za uszycie kierei trzeba było zapłacić
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4 złote polskie. Podobnie jak w wypad-

mowany błękitnym aksamitem. Styl ubierania księcia
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podobno był powszechnie naśladowany. Interesują-

Inwentarz Cerekwickiego nie zawiera innych typów

ku bekieszy i szuby, była także kobieca

ce szczegóły przekazują zachowane inwentarze po-

ubiorów, a do wspomnianych tutaj właściciel nosił

wersja tego ubioru69.

Stanisław Krasiński,
Daniel Schultz, przed 1654
Muzeum Narodowe w Warszawie

Jedna z mniej znanych definicji mówi, że ubiór ten, o rodowodzie
tureckim, był rodzajem szerokiej, obszytej futrem kamizeli70. Gdyby
przyjąć tę ostatnią definicję, kiereją można by nazwać dotąd niezdefiniowany wierzchni ubiór Stanisława Krasińskiego na portrecie
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a kierując się takimi cechami jak obszerność, obecność rękawów i futrzane podszycie – ubiór Andrzeja Odrowąża (portret do 1908 roku znajdował
się w zakrystii kościoła oo. Bernardynów we Lwowie). Ten ostatni
przez niektórych bywa też nazywany szubą lub bekieszą, które charakteryzuje także duży wykładany kołnierz futrzany. Sprawę wizerunku tego ubioru komplikuje fakt jego późniejszych przemian na
przestrzeni trzech stuleci funkcjonowania, co dotyczy wszystkich
wierzchnich ubiorów noszonych w Polsce. Ważne jest, że podobnie jak bekiesza był to ubiór o charakterze bardziej utylitarnym niż
reprezentacyjnym, dlatego trudno go zobaczyć na portretach, gdzie
prezentowano się w najlepszych elementach stroju.
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Manele, kanaki, guzy, noszenia…
biżuteria i ozdoby ubioru
w siedemnastowiecznej Polsce1
Ewa Martyna

Od najdawniejszych czasów człowiek lubił ozdabiać

ry staropolskiej2. Polski barok kształtowany był przez

i upiększać swoje ciało i ubiór. Zaspokajając próżność

swoistą ideologię szlachty zwaną sarmatyzmem, która

i chęć podobania się, mógł jednocześnie zaznaczyć

wpłynęła na styl i sposób życia, naznaczony silnym

swój prestiż, określić status majątkowy i przynależ-

elementem orientalizacji obyczajów i estetyki.

ność klasową, narodową, religijną itd. Styl ubierania
się i dobór ozdób pozostawały co prawda w kanonie

Oryginalny sarmacki gust, szczególnie widoczny

konwenansów, ustalonym przez panującą w danym

w ubiorze i jego akcesoriach, panował niepodzielnie

okresie modę, ale dawały też pewną swobodę w wy-

od końca XVI do końca XVIII wieku. Łączył w sobie

rażaniu i akcentowaniu własnej oryginalności i indy-

fascynację kulturą Orientu z rodzimą tradycją, ale też

widualności.

z wpływami Zachodu.

Synonimem niezwykłej dekoracyjności, wyszukanej

Symbolem sarmatyzmu stał się męski ubiór kontu-

formy i ornamentyki był niewątpliwie barok. Kry-

szowy utożsamiany z ubiorem narodowym, noszony

tykowany za sprzeniewierzenie się czystej harmonii

przez przedstawicieli wszystkich warstw szlacheckich

renesansu, ośmieszany za bombastyczność i ostenta-

i części mieszczaństwa, składający się z żupana, zakła-

cyjność, był dla wielu pokoleń zaprzeczeniem dobre-

danej na niego delii, a od połowy XVII wieku – kontu-

go smaku, a jednocześnie budził podziw i zachwyt.

sza. Wyróżnikiem świadczącym o pozycji społecznej

Decorum zajęło pozycję pierwszoplanową i stało się

i majętności właściciela był rodzaj tkaniny, z jakiej

nieodzownym elementem życia codziennego, widocz-

uszyto ubiór, oraz zdobiące go akcesoria i ozdoby ju-

nym m.in. w efektownym przepychu stroju i blasku

bilerskie.

klejnotów. Barok jest zakochany we wszystkim, co lśni,
co rzuca przerywane albo mieniące się błyski. A zatem

Nieodzownym i niezwykle dekoracyjnym elementem

zostawił nam niezliczone i czarujące efekty światła od-

ubioru męskiego były guzy, zwane też pągwicami, gu-

bijającego się od nieruchomej tafli wodnej czy – jeszcze

zikami, kneflami. Wykonywano je z metali szlachet-

chętniej – od drobnych fal jeziora – tak zdefiniował ten

nych i cyny, a także z kamieni i korala. Ich kształt i de-

styl belgijski slawista Claude Backvis, znawca kultu-

koracje zmieniały się w zależności od panującej mody.

3
Żupan zapinanym na rząd małych szmuklerskich guzików i przewiązany tkanym pasem z metalową klamrą;
u boku szabla; delia spięta bogato inkrustowaną przezroczystymi kamieniami broszą – zaponą w typie wschodnim.
Marek Matczyński, malarz polski, ok. 1693
Kościół filialny pw. św. Jana Ewangelisty w Sulimowie
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Guzy, Polska, XVII w.,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

rad – rzekę – zasiadam z takimi intruzy”. Aż mój sługa:
„Ba, rzężą od kontuszów guzy!”„...Dla Boga, strzeżcie
moich!” – „Naszeć to urżnięto”. „Zjedzże diabła z nowiną w to chwalebne święto!”6
Żupan zapięty na rząd drobnych guzów, przewiązany pasem, delia podbita czarnym futrem
i z szeregiem dużych złotych guzów, spięta bogatą zaponą.

Zakładana na żupan delia była od pasa w górę zapi-

Jeremi Michał Wiśniowiecki, malarz polski, 2. poł. XVIII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

jej tylko na ramiona – spinana zaponą. Zaponami nazywano ozdobne klamry lub brosze złotniczej roboty,

Guzy złote, spiralnie kanelowane, ozdobione
emalią, kameryzowane szmaragdami ułożonymi w rozetę,
Polska, k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

W 1. połowie XVII wieku dominowały guzy kuliste

nywano ze szlachetnych kamieni. W liście z 8 marca

które dekorowano kompozycjami z kamieni lub ko-

i cebulaste, w formie owoców głogu i łezkowate, od

1668 roku Jan III Sobieski, wówczas jeszcze hetman,

lorowych szkieł, niekiedy na emaliowanym tle. Zapo-

Paradna karabela o otwartej rękojeści, będącej czę-

połowy stulecia bardziej wybrzuszone, baryłkowa-

dziękując Marysieńce za prezent pisał: Guziki te dia-

ny w formie kolistej broszy były popularne do około

sto prawdziwym arcydziełem sztuki jubilerskiej, była

te, w kształcie karczocha, kanelowane lub spiralnie

mentowe... niepodobna rzecz, nic piękniejszego! Jeden

połowy XVII wieku, później zastąpiły je wydłużonego

wsuwana do pochwy zdobionej okuciami – dwoma

skręcone, a w XVIII wieku zapanowała moda na guzy

drugiemu lustr cudowny daje . W spisie inwentarza,

kształtu klamry lub sprzączki. Czasami do brzegów

ryfkami i trzewikiem, zazwyczaj dekorowanymi ana-

gruszkowate . Wykonywane były w kompletach, cza-

sporządzonym w 1696 roku, już po śmierci króla,

delii doszyte były kosztowne, kameryzowane łańcu-

logicznie jak rękojeść. Do ryfek przymocowane były

sami w dwu zestawach – do żupana (mniejsze) i do

znalazły się m.in. guziki czerwone, aspisowe... z rubin-

chy, spinane broszą .		

rapcie do zawieszania szabli na pasie. Na staropolskich

kontusza. Zazwyczaj ozdabiano je grawerowanymi

kiem...koralowe... Niekiedy guzy stanowiły prawdzi-

motywami roślinno-geometrycznymi, kompozycjami

wą fortunę i były nie lada pokusą dla złodziei, których

Pisząc o ozdobnych elementach męskiego ubioru szla-

zdobioną rękojeść karabeli, niejednokrotnie wspiera-

z filigranu, pokrywano kolorową emalią i kameryzo-

nie brakowało nawet wśród wykwintnego towarzy-

checkiego, trudno nie wymienić karabeli paradnej,

jąc na niej dłoń, jakby chcieli podkreślić gotowość jej

wano. Zasadniczym elementem guza była umieszczo-

stwa, o czym wspomina Wacław Potocki w Niewcze-

noszonej do celów reprezentacyjnych, która była po-

użycia w razie potrzeby, jednocześnie akcentując swo-

na w szczycie rozetka, w której osadzano kolorowy

snej przeszkodzie: U bliskiego sąsiada bywszy na wese-

chodną szabli, ukochanej i nieodłącznej kompanionki

ją przynależność stanową i pozycję majątkową.

kamień lub szkiełko. Niekiedy guzy w całości wyko-

lu, Obaczę tam przyjaciół nieproszonych wielu. „Nie-

życia szlachcica, symbolem przynależności stanowej.

3
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nana na guziki lub pętlice, a w przypadku zarzucenia

4

7

wizerunkach portretowani z dumą prezentują bogato

5
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Zapona do spięcia delii ze srebra złoconego,
zdobiona granulacją, filigranem i turkusami,
Siedmiogród, 2. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
3
Żółty żupan zapięty na guzy, delia spięta
ozdobnym guzem.
Stefan Pac, malarz polski, po 1635
Muzeum Narodowe w Warszawie

Klamra do pasa dekorowana rubinami, o niellowanym
i emaliowanym tle, zdobiona arabeską,
Polska, 2. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

Żupan zapinany na dwa rzędy małych kwadratowych guzów,
delia zapięta pod szyją szeroką zaponą ozdobioną czarnymi kaboszonami.
Król Jan III, malarz polski, po 1683
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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3
Kołpak ozdobiony skofią z wyeksponowaną złoconą
skuwką-broszą.
Fragment portretu Michała Stanisława Tarnowskiego,
malarz polski, przed 1655
Muzeum Narodowe w Warszawie

Pierścień męski z gemmą antyczną z karneolu,
obrączka dekorowana emalią białą, czarną i zieloną,
1. poł. XVII i XIX w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

Karabela, Polska, k. XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
6

Do noszenia broni służyły wąskie pasy pancerzowe

Do znanych firm jubilerskich o europejskiej reno-

i tabliczkowe. Pasy pancerzowe przypominały łań-

mie należał m.in. warsztat lwowski Mikołaja Siedmi-

cuch o spłaszczonych ogniwach, czasami przedzielo-

radzkiego, zaspokajający najbardziej wyrafinowane

nych prostokątnymi płytkami, natomiast pasy tablicz-

gusty8. Wśród szlachty dużym uznaniem cieszyły się

kowe składały się z tabliczek połączonych kółeczkami.

warsztaty ormiańskie, w których składali zamówienia

Wykonywano je z metali kruszcowych i z mosiądzu,

również przedstawiciele bogatej szlachty i magnaterii.

grawerowano i ozdabiano kamieniami lub szkłami.

Wyroby Ormian charakteryzowało bogactwo orna-

Pasy spinały klamry, które do strojów paradnych ku-

mentyki z wyraźnym akcentem orientalnym, stoso-

powano u najlepszych jubilerów.

wanie techniki niella oraz kameryzacji. Klamry różnemi kamieniami sadzone trafiały w pełni w sarmackie
upodobania Polaków9.
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Michał Stanisław Tarnowski,
malarz polski, przed 1655
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Hetman Jan Sobieski parokrotnie pisze w listach do
Marysieńki o zegarkach, które go zachwyciły, m.in.
o dziwnie pięknym zegarku ofiarowanym przez królową Ludwikę Marię kanclerzowi litewskiemu Krzysztofowi Pacowi13. W liście pisanym w Żółkwi 30 maja
1668 roku prosi żonę, przebywającą w tym czasie
w Paryżu, o zegarek dla siebie, co oby był złoty, nie
bardzo wielki...z puzderkiem pięknym...14
Zegarki kieszonkowe pojawiły się w Polsce dopiero
około połowy XVIII wieku. Były noszone w kieszonce

Pas przeworski złocony, puszkowata klamra, tarczki i blaszki międzytarczkowe grawerowane w zwoje roślinne i rozety.
Polska (?), 1. poł. XVII w,
Muzeum Narodowe w Warszawie

wewnętrznej żupana, mocowane do wyeksponowanej
na zewnątrz dewizki.

Pas ozdobiony stożkowatymi guzami turkusowymi, z wydłużoną klamrą.
Siedmiogród, XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Niezwykle atrakcyjną i luksusową ozdobą, zwieńczeniem stroju szlacheckiego, była szkofia lub skofia,

Popularne wśród szlachty do około połowy XVII

ozdobnych, takich jak szafir, rubin, karneol, kryształ

zwana też zakierem – kita z piór, osadzona w skuw-

wieku były także pasy przeworskie (później częściej

górski. Wśród pierścieni dekoracyjnych przeważały

ce mocowanej do kołpaka. Płacono za nią niekiedy

noszone przez mieszczan) i siedmiogrodzkie. Pasy

złote, z obrączką pokrytą emalią kolorową lub czar-

wręcz niebotyczne sumy. Bardzo często o wartości

przeworskie składały się z kolistych tarczek i blaszek

no-białą (szczególnie popularna w okresie panowa-

skofii decydował gatunek piór, czasem pochodzących

międzytarczkowych z mosiądzu lub miedzi, zamo-

nia Wazów), tworzącą kompozycje roślinno-geome-

od niezwykle egzotycznych ptaków. Zdarzało się, że

cowanych do podłoża ze skóry barwionej (w kolorze

tryczne. Dość często emaliowano również oprawę

nieuczciwi kupcy wykorzystywali łatwowierność

czerwieni, bordo), spiętych puszkową klamrą. Wy-

kamienia. Pierścienie emaliowane zaczęły wychodzić

i niewiedzę nabywców, sprzedając im pióra ptaków

czyszczone i wypolerowane świeciły mocnym bla-

z mody około 1700 roku, wówczas również zrezygno-

nieistniejących, na przykład mitycznego feniksa. Na

skiem i przyciągały wzrok. Pasy siedmiogrodzkie były

wano z rozbudowanej oprawy oczka na rzecz wyeks-

ogół jednak obsada kity (określana w dawnych in-

zdobione charakterystycznymi stożkowatymi guzami

ponowania samego kamienia .

wentarzach także jako stolecz) była jubilerskiej roboty

11

i lśniła blaskiem klejnotów. Innym rodzajem ozdoby

z kamieniem, na przykład popularnymi turkusami,
Omawiając elementy stroju, trudno nie wspomnieć

była tzw. igraszka, zwana też trzęsieniem, w której kita

o zegarkach, które w początkach XVII wieku nie były

zastąpiona została ozdobą jubilerską z ruchomymi,

Powszechną ozdobą męską były również pierście-

jeszcze tak dokładne, by spełniać swoją podstawową

luźno zwisającymi elementami, które przy chodzeniu

nie, czasami zakładane nawet po kilka jednocześnie.

funkcję – czasomierza, ale zawieszane na szyi na łań-

efektownie się poruszały (stąd nazwa)15.

Najczęściej noszono sygnety, które spełniały dwojaką

cuszku stały się jedną z kosztowniejszych ozdób. Tego

rolę: dekoracyjną i praktyczną. Oczko, zwykle z wpra-

typu zegarki-pektorały nosili zarówno mężczyźni, jak

Cudzoziemcy relacjonujący swoje wrażenia z Polski,

wionym kamieniem, w którym grawerowano herb,

i kobiety . Miały one najczęściej formę owalnych lub

szczególnie opisując uroczystości dworskie, zwraca-

monogram, gmerk lub inny znak identyfikujący wła-

wielobocznych puszek wykonywanych z metalu lub

li uwagę na okazałość strojów oraz wyjątkowe pięk-

ściciela, pełniło funkcję tłoka pieczętnego do pieczę-

kamienia (np. kwarcu, kryształu górskiego) z umiesz-

no i bogactwo jubilerskich ozdób. Uroczyste wjazdy

towania i zamykania korespondencji i dokumentów.

czonym wewnątrz mechanizmem. Wielu z nich nada-

poselstw polskich do stolic europejskich ściągały

Sygnety wykonywano ze złota, srebra, a nawet z me-

wano formę krzyża, a nawet czaszki, by przypomnieć

nieprzebrane tłumy, które z zachwytem i podziwem

tali nieszlachetnych. Miały zazwyczaj prostą, masyw-

użytkownikom o przemijaniu i rychłym spotkaniu

ną oprawę z płaskim oczkiem przystosowanym do

z Bogiem.

w szczycie, i zapinane ażurową wydłużoną klamrą .
10

odciskania, wykonanym z kamieni szlachetnych lub
84

12

Zegarek-pektoralik grawerowany w motywy roślinne,
zegarmistrz Israel Stosch, Wrocław, 1. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

oglądały niezwykłe theatrum – niekończący się malowniczy, mieniący się drogocennymi klejnotami orszak jeźdźców ubranych ze wschodnim przepychem,
85

siedzących na paradnie oporządzonych koniach. Wy-

ryzowaną (preferowano diamenty i kryształ górski).

jątkowym widowiskiem, które olśniło cudzoziemców,

Bardzo modne buty z cholewami typu wojskowego,

był wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633

noszone do eleganckiego ubioru, dekorowano ostro-

roku. Stał się on znany w wielu krajach dzięki zamiesz-

gami czasem złotniczej roboty z jubilerskimi dodat-

czonej w Gazette de France dość szczegółowej relacji,

kami. Pasy metalowe noszono rzadziej, gdyż nie do

która krążyła w odpisach niemal po całej Europie .

wszystkich modnych fasonów były odpowiednie, na

Zachwyty cudzoziemców nie do końca pokrywały się

przykład wamsy – krótkie, rozpinane kaftany – miały

ze stanowiskiem polskich moralistów, którzy krytyko-

na ogół paski szyte z tej samej tkaniny, spinane kosz-

wali rozrzutny styl życia szlachty i pogoń za zbytkiem,

towną klamerką.

16

upadek rycerskiego ducha i brak patriotyzmu.
Wieszane na szyi, nierzadko bardzo długie łańcuchy,
Nieoceniony Wacław Potocki w Zbytkach polskich wy-

modny dodatek do ubioru w typie hiszpańskim, za-

mieniał, co tak naprawdę zaprząta umysły Polaków:

stąpiono krótszymi, niezwykle dekoracyjnymi złoty-

Żeby sześć zaprzęgano koni do karocy; Żeby srebrem

mi lub złoconymi naszyjnikami, wysadzanymi kamie-

pachołków od głowy do stopy, Sługi odziać koralem,

niami szlachetnymi. Czasami zakładano kilka naszyj-

burkatelą stropy; Żeby na paniej perły albo dyjamenty...

ników różnej długości. Kawalerowie orderu Złotego

Razi go ostentacyjne demonstrowanie bogactwa oraz

Runa, jednego z najbardziej prestiżowych odznaczeń

pozbawiony gustu i dobrego smaku nadmiar ozdób:

ówczesnej Europy, nosili ten order zawieszony na łań-

Już perły, już kanaki noszą przy kontuszach; Poczekaw-

cuchu (kolannie) na szyi. Był on jednocześnie luksu-

szy, będą je nosili na uszach.

sowym wyrobem jubilerskim.

Większość szlachty nosiła wyłącznie ubiór polski.

Od początku XVII wieku zaczęto nosić dłuższe włosy.

Dwór królewski natomiast ubierał się po europejsku,

W latach trzydziestych sięgały one ramion, a wśród

na ogół zgodnie z obowiązującą modą. Królowie elek-

elegantów zapanowała moda na pozostawienie niesy-

cyjni zakładali kontusz jedynie okazjonalnie (przede

metrycznie długiego pukla po lewej stronie, który cza-

wszystkim, by pochlebić poddanym). Polacy związani

sami ozdabiano na końcu kosztowną spinką w formie

z dworem ubierali się zależnie od okoliczności, choć

kokardki złotej lub złoconej z dodanymi ruchomymi

byli i tacy, którzy nigdy nie dali się uwieść zachod-

zwisami z drogich kamieni. Modnym nakryciem gło-

niej modzie. Oczywiście niektórzy dość łatwo przeję-

wy w XVII wieku był kapelusz z piórami strusimi,

li nowe obyczaje i modny styl życia, a w 2. połowie

podobnie jak w kołpakach, osadzanymi w ozdobnej,

XVIII wieku już większość „eleganckiego towarzy-

niekiedy drogocennej skuwce.

17

stwa” odłożyła kontusz do lamusa.
Król Jan III Sobieski, opisując w liście do królowej

Władysław IV w ubiorze według mody zachodnioeuropejskiej, z orderem Złotego Runa. Modna fryzura z dłuższym puklem
dekorowanym złotą kokardą, ozdobioną biało-czerwoną emalią. Na małym palcu diamentowy pierścień.
malarz nieznany, wg Fransa Luycxa, ok. 1640
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Krój ubioru europejskiego wymuszał niejako stosowa-

swoje spotkanie z cesarzem Leopoldem po zwycię-

nie innych dodatków i ozdób oraz odpowiednio do-

skiej bitwie pod Wiedniem, zwrócił uwagę nie tylko

branej biżuterii. Surowy, dumny Sarmata-wojownik

na chłodne przywitanie, ale również na kapelusz fran-

z szablą u boku został zastąpiony przez wykwintnego,

cuski z zaponą i piórami białawymi i ceglastymi, zapo-

eleganckiego mężczyznę z lekką szpadą i laseczką.

na – szafiry z diamentami, szpada takaż18.

Nogi w pończochach obute były w pantofle ozdobione
klamerką bądź sprzączką metalową, nierzadko kame87

W Polsce nie wykształcił się kobiecy ubiór narodowy, choć w strojach kobiet również można dostrzec
pewne elementy właściwe tylko dla terenów polskich,
nigdzie indziej niespotykane. Panie jednak o wiele
chętniej niż mężczyźni wprowadzały zmiany w swoim wyglądzie, poddając się nowym prądom, choć
nie zawsze bez oporów. Znany poeta i satyryk okresu baroku Piotr Zbylitowski (1569–1649) w wydanej w Krakowie w 1600 roku Przyganie wymyślnym
strojom białogłowskim19 narzekał, że gdy przebywał
wśród dam to żadnej Polki już nie baczył, bo wszystkie
zbyt łatwo uległy cudzoziemskiej ekstrawagancji zamiast ubierać się skromnie i po polsku. Nowe trendy
w modzie docierały jednak do Polski z dużym opóźnieniem, zwłaszcza na prowincję. Na początku XVII
wieku, a właściwie nawet do końca lat trzydziestych,
niektóre szlachcianki nie rezygnowały z pewnych elementów mody z końca XVI wieku. Nadal nosiły długie, sięgające pasa naszyjniki o splocie łańcuchowym,
metalowe pasy, staromodne zapony i kolce. Czasami

Brosza złota z wisiorem szafirowym, almandynami,
szmaragdami, perłami i barwną emalią,
Polska (?), 4. ćw. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

nakładały po kilka łańcuchów różnej długości, które

pierwszorzędną rolę. Przeguby dłoni zdobiły dobrane

tworzyły rodzaj kolczugi osłaniającej gors.

do noszenia bransolety (manele, manelki), wykonane
z połączonych segmentów lub ogniwek.

Niewątpliwy wpływ na kształtowanie gustów swoich
poddanek miały zasiadające na tronie królowe obcego

Elegantki nosiły we włosach efektowne kity z piór

pochodzenia. Cecylia Renata, pierwsza żona Włady-

w bardzo bogatych oprawach jubilerskich lub ozdo-

sława IV, nosiła, zgodnie z obowiązującą modą, suk-

by przypominające męskie trzęsienia. Poza domem

nie z podwyższonym stanem, zaznaczonym paskiem

zakładały kapelusze z długimi piórami. Polki zaak-

jubilerskiej roboty, lub dwuczęściowe suknie z kaba-

ceptowały nową modę, chętnie odrzuciły osłaniające

tem wzorowanym na męskim wamsie, ozdobionym

szyję podwiki i ozdobiły suknie dużymi kołnierzami,

dużym koronkowym kołnierzem i mankietami, zwane

ale nie do końca zrezygnowały z własnych upodo-

alamodami. Kołnierz dekorowany był przez noszenie,

bań. Wciąż preferowały dużą, masywną, rzucającą się

czyli długi naszyjnik, opadający na ramiona, skompo-

w oczy biżuterię, jaskrawe klejnoty i niekiedy obwie-

nowany z rozet z wprawionymi kolorowymi kamie-

szały się nimi wręcz do przesady.

niami i dla zwiększenia efektu pokryty wielobarwną
emalią, która w jubilerstwie barokowym odgrywała

Do zmiany stylu i obyczajów polskich dam niewątpliwie przyczyniła się pochodząca z Francji Maria

3
Maria Kazimiera w perłowym kanaku i kolczykach,
dekolt sukni zdobią diamentowe brosze z perłami.
Królowa Maria Kazimiera, malarz polski, 4. ćw. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Ludwika Gonzaga, druga żona Władysława IV (od
1645), a potem jego brata Jana Kazimierza. Pouczała
swoje damy dworu, jak należy się ubierać i jak dobierać dodatki i biżuterię20.
89

Szpilka z główką w kształcie rozety, zdobiona almandynami,
szmaragdami i perełkami oraz barwną emalią,
Polska, 4. ćw. XVII w., Muzeum Narodowe w Warszawie

4
Para kolczyków z rubinami, szmaragdami i perłami,
Polska (?), k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

4
Para kolczyków z rubinami, szmaragdami i perłami,
Polska (?), k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dama w kanaku na szyi, z noszeniem na ramionach, na głowie kołpaczek ozdobiony zaponą
lub szpilką, w uszach duże kolczyki.
Portret trumienny Barbary Domiceli Grudzińskiej (1o voto Lubomirskiej),
nieznany malarz polski, ok. 1675
Muzeum Narodowe w Warszawie
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4
Para kolczyków z almandynami,
Polska (?), XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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sternej fryzury, ale bardziej ją wyeksponować. Panie
zakładały małe czepeczki, które mocowały do włosów
za pomocą spinek w formie rozet, kokard i kwiatów
jubilerskiej roboty. Na czubku głowy lub za uchem
wpinały wysokie egrety – ozdoby z kamieni szlachetnych w kształcie pióropusza lub gałązki kwiatowej.
Ulubionym klejnotem epoki baroku były na pew-

Bransoleta (manela) z rozetkowymi ogniwkami
i prostokątnymi łączeniami, z wprawionymi rubinami
i almandynami, z wirującą rozetą maskującą zapięcie,
ozdobioną wielobarwną emalią,
Francja (?), ok. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

no perły – różnej wielkości, często o nieregularnym
kształcie, łezkowate, gruszkowate, wydłużone, koliste.
Noszono je jako samodzielną ozdobę lub dodatek jubilerski, jako zwisy lub element łączący. Obok wspomnianych wcześniej naszyjników z pereł niezwykle

Prawdziwą rewolucją w modzie stało się zastąpienie

sywnej barwie (rubinami, almandynami) z przymo-

modne były gruszkowate kolczyki oraz manele, czyli

alamody suknią odsłaniającą nie tylko szyję, ale też

cowanymi luźno u dołu tzw. trzęsawkami z pereł lub

bransoletki. Wielką miłośniczką pereł była Maria Ka-

gors. Suknie z wycięciem pozwalającym na pokaza-

diamentów. Całość wieńczył czepiec lub kołpaczek,

zimiera d’Arquien. W listach do żony hetman Sobieski

nie ramion wzbudziły powszechne zgorszenie i nawet

który przystrajały szpilką, broszą lub kitką.

kilkakrotnie wspomina, sumitując się mocno, że musiał zastawić na poczet niespłaconych długów wielką

dość liberalny Wacław Potocki pisał:
Taka obfitość i nagromadzenie ozdób i klejnotów

perłę, z nadzieją, że ku zimie mogłaby się spuścić jaka

...ale cały wstyd straciły panny i matrony

z iskrzącymi się, kontrastującymi kolorystycznie ka-

szkuta na wykupienie...25

Gdy na ponęt żądzy wdowy i mężatki

mieniami bardzo odpowiadały gustowi i poczuciu es-

Ukazują i piersi, i nagie łopatki

tetyki polskich pań z epoki baroku23.

21

Ważne miejsce w kulturze barokowej zajmowała biżuteria dewocyjna. Była nie tylko widocznym zna-

Najmodniejszą ozdobą stał się kanak z pereł – krót-

W kręgach dworskich, wśród bogatych przedstawi-

kiem wiary, ale niekiedy stanowiła również bardzo

ki naszyjnik okalający szyję. Współczesny rymopis

cielek szlachty, wzorcem była moda francuska, która

kosztowny luksusowy wyrób jubilerski. Najpopular-

mocno ubolewał nad tak ogołoconą niewieścią szyją:

dopuszczała ekstrawagancję, ale nie tolerowała złego

niejsze były krzyżyki zawieszane na szyi, które nosiły

naga, biedna, zubożała, przy samych perłach się zo-

smaku. Wytworne damy jako wykończenie dekoltu

zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Moraliści zarzucali

kosztowności: drogie kamienie, perły, korale luzem

stała . Część Polek najwyraźniej zgadzała się z jego

sukni preferowały różnego typu zawieszenia i brosze

czasem kobietom, że nadmiernie eksponują krzyż na

i w wyrobach, złote łańcuchy, pierścienie, guzy kon-

opinią, uważając taką biżuterię za zbyt skromną, i wie-

będące kompozycją jubilerską, złożoną z kilku po-

swojej wydekoltowanej piersi, gorsząc ludzi i obraża-

tuszowe, kity, manele, kanaki, noszenia, pontale. Na-

szała na szyi naszyjniki z połączonych trzech lub na-

dobnej wielkości kamieni lub z jednym dominującym

jąc Boga. Modne były również zawieszenia w formie

wet przedstawiciele średniozamożnej szlachty zosta-

wet czterech sznurków pereł. Część zaś wolała kanaki

okolonym mniejszymi. Moda na strojenie rękawów

czaszki, noszone przede wszystkim przez mężczyzn.

wiali po sobie niemałą fortunę w klejnotach i złocie.

zmontowane z różnego kształtu rozetkowych ogni-

sukni galantami, czyli ozdobnymi węzłami, kokarda-

Sobieski w liście z 30 lipca 1667 roku, pisanym ze Lwo-

Zbytek szerzył się też wśród mieszczaństwa. Przyczy-

wek, barwnie emaliowanych i ozdobionych kamienia-

mi i pętlicami z wstążek, stała się inspiracją do wy-

wa do Marysieńki, dziękuje jej za trupią główkę, którą

nę takiego stanu rzeczy można upatrywać w fakcie,

mi szlachetnymi, do których zakładały osunięte na ra-

robu biżuterii w formie ażurowych kokard. Podobno

będzie nosić pour la pénitence (za pokutę) . Noszono

że wyroby jubilerskie i klejnoty stanowiły najlepszą

miona noszenia i przypinały do gorsu brosze, a nawet

pierwszą właścicielką, a nawet autorką projektu takiej

też pierścienie z grawerowanym Ukrzyżowaniem lub

i najbezpieczniejszą lokatę kapitału. W trudnej sytu-

naszywały dawnym zwyczajem pontaliki – misterne

broszy była markiza Maria de Sévigné .

symbolami Arma Christi (Męki Pańskiej), które jed-

acji finansowej mogły być sprzedane lub zastawione,

nocześnie miały ochraniać przed zarazą.

a w razie jakiegokolwiek zagrożenia łatwo ukryte lub

22

24

klejnociki rozmaitego kształtu. Włosy, w które czasa-
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Królowa Maria Kazimiera, malarz francuski, ok. 1685
Muzeum Narodowe w Warszawie

26

wywiezione. Bartosz Paprocki (1540–1614) w Dziesię-

mi wplatały drogocenne spinki, osłaniały rodzajem

Od połowy wieku modną fryzurą były luźno roz-

koronkowego szala zastępującego dawny rańtuch,

puszczone włosy, czasami skręcone w sprężyste loki,

Siedemnastowieczne inwentarze dóbr ruchomych,

ciorgu przykazań mężowych… takich rad udziela mło-

starając się, by nie zasłaniał on złotych kolczyków

opadające po bokach lub lekko podpięte. Dekoracja

spisywane po śmierci ich właścicieli, zaskakują ilo-

dej mężatce: Łańcuchy i manele tobie się mieć godzi

w formie zwisów z wprawionymi kamieniami o inten-

i przybranie głowy miały nie tylko nie zasłaniać mi-

ścią, różnorodnością i bogactwem wymienianych

– Bo to nie jest utrata, złoto się przygodzi27.
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Rodzaje i kolory tkanin w XVII wieku
Justyna Bornińska

Pani Françoise Langlois de Motteville w swoim pa-

Najcenniejszymi z tkanin przeznaczonych na ubiory,

miętniku pod datą 29 października 1645 roku opisała

i zarazem najbardziej pożądanymi, były różnego ro-

wjazd do Paryża poselstwa polskiego prowadzonego

dzaju tkaniny jedwabne. Świadczyły one o wysokim

przez wojewodę poznańskiego Krzysztofa Opaliń-

statusie społecznym i majętności noszącego, a po-

skiego, który w imieniu króla Władysława IV miał

zwolić sobie na nie mogli najbogatsi spośród szlachty

poślubić francuską księżniczkę Marię Ludwikę Gon-

i nieliczni mieszczanie. Magnaci z dumą portretowali

zagę: W dzisieyszem zdarzeniu, moda francuzka, za

się w najbardziej reprezentacyjnych strojach, poły-

naywiększą ozdobę mieć tylko wstążki, okazała się li-

skujących drogocennym jedwabiem. Tańsze tkaniny

chą i śmieszną. Po hufcach wojennych, pokazali się pa-

wełniane, przede wszystkim grubsze i ciepłe sukno,

nowie polscy, każdy ze swoim dworem, ubrani w lamy

stosowano na odzież wierzchnią i okrycia zimowe.

złote i srebrne. Materye te tak były bogate i piękne, far-

Mimo istnienia rodzimej produkcji sukienniczej, suk-

by ich tak żywe, iż nic na świecie pięknieyszego widzieć

na najwyższej jakości importowano do Polski z Anglii,

nie można było. Na stroyach tych mnóstwo diamentów

Holandii i Flandrii, a w wytwórstwie tkanin jedwab-

błyszczało .

nych w XVII wieku prym wiodły Włochy3.

Kiedy czytamy siedemnastowieczne wspomnienia

Pierwsze manufaktury jedwabnicze w Europie po-

i relacje cudzoziemców ze spotkania z Polakami, ma-

wstały w IX wieku na Sycylii, a wiek XIV zapoczątko-

luje się przed naszymi oczyma wizerunek postaci nie-

wał kilkusetletni okres bezwzględnego prymatu Italii

zwykle strojnych, upstrzonych barwami i wzorami,

w tej dziedzinie. Szczytowy okres przypadł na XVI

którym towarzyszy blask złota, srebra i szlachetnych

wiek, kolejne stulecie było okresem rywalizacji z pręż-

kamieni oraz subtelny połysk cennych jedwabi. Gust

nie rozwijającymi się manufakturami francuskimi.

Polaków istotnie odstawał od mody zachodnioeu-

Produkcja włoskich ośrodków tkackich pozwalała na

ropejskiej, propagowanej przez dwór Wazów. Do lat

podjęcie na szeroką skalę eksportu tkanin – o kontak-

dwudziestych XVII stulecia z barwnością i przepy-

tach handlowych z Polską świadczą wzmianki pocho-

chem rodzimego stroju z niewielkim skutkiem rywa-

dzące już z XIV wieku4. W drugiej połowie XVI wieku

lizowały czerń i chłód mody hiszpańskiej, zastąpio-

osiedliło się w Polsce wielu kupców rodem z Florencji,

ne jednak w kolejnych latach subtelniejszym stylem

którzy w swojej nowej ojczyźnie trudnili się sprzedażą

Francuzów .

tekstyliów. Najliczniejsze domy handlowe specjalizu-

1

2

3
Jan III w jasnoczerwonej delii z dużym futrzanym kołnierzem, spiętej dużą zaponą; w złocistym wzorzystym żupanie zapiętym
na jubilerskie spinki o kwadratowej formie, przypięte do bramowanych galonem pół. Zapięcie przypomina zapięcia węgierskich
dolmanów, a wzorzysta tkanina ubioru może być zarówno brokatem, jak i jedwabiem pokrytym srebrnym i złotym haftem.
Król Jan III na tle bitwy,
malarz nieznany, 4. ćw. XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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jące się w dziedzinie tkanin działały przez następne

5
Wilhelm Orsetti, krakowski kupiec i bankier pochodzący
z Lukki,
Bartłomiej Strobel, ok. 1644
Muzeum Narodowe w Warszawie

stulecie w Krakowie. Najbardziej czynne placówki,
należące do rodzin: Attavanti, Cellari, Del Pace, Montelupi i Tucci, posiadały w swoich składach różnorodne wyroby wszystkich większych włoskich ośrodków
jedwabniczych, a więc Florencji, Wenecji, Genui, Lukki, jak też Neapolu i Bolonii5. O niezwykłej różnorodności tkanin odzieżowych w XVII stuleciu świadczą
zachowane ubiory (stosunkowo nieliczne w polskich
zbiorach), fragmenty tekstyliów oraz malarstwo portretowe, a także źródła pisane w postaci inwentarzy
kupieckich i wszelkich spisów ruchomości.
96

4
Na czerwonym tle złoty wzór krzaczków ze stylizowanymi
kwiatami tulipana, otoczonych falującą ulistnioną gałązką
(wzór a onde w postaci roślinnej).
Fragment tkaniny, Włochy, 1620–1640
Muzeum Narodowe w Warszawie
8
Na wiśniowym tle deseń złotych krzaczków ze stylizowanymi
kwiatami tulipanów i winnym gronem; pomiędzy nimi
mniejsze pojedyncze kwiaty tulipanów i narcyzów.
Fragment tkaniny, Włochy, 1620–1640
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Użytkowano wielkie ilości tkanin zarówno gładkich,

połowie stulecia włoscy kupcy wciąż sprowadzali do

jak i wzorzystych, spośród których najchętniej kupo-

Polski tkaniny rzezane (kłute), charakterystyczne dla

wano atłasy, adamaszki i różne odmiany aksamitu;

mody hiszpańskiej. Liczne portrety prezentują ich

licznie sprowadzano także kitajki, tabiny, felpy i inne,

wykorzystanie – przez wybijane sztancą, podłużne

znane dziś tylko z nazw, o nierozpoznanych splotach.

otwory przebijała kontrastująca (często biała) tkani-

Atłasy charakteryzuje lśniąca powierzchnia, utworzo-

na9. Przed 1650 rokiem rzezanie zupełnie zanikło, ale

na z nici osnowy (lub wątku), pod którymi ukryte są

w dalszym ciągu modna była inna technika dekora-

splatające się z nimi nici wątku (lub osnowy). Ada-

cyjna: morowanie – tkaninę poddawano specjalnemu

maszki to tkaniny wzorzyste, zwykle jednobarwne,

prasowaniu drewnianymi walcami, dzięki czemu uzy-

operujące zestawianiem w partii tła i wzoru dwóch

skiwano efekt światłocieniowych smug, przypomina-

różnych splotów, z których jeden to połyskujący splot

jących słoje drewna.

atłasowy. Cechą wyróżniającą aksamity jest okrywa
włosowa (runo), wytwarzana specjalną technologią,

Pod koniec XVI stulecia włoska ornamentyka tek-

polegającą na wprowadzeniu dodatkowej osnowy lub

stylna zostaje opanowana przez niewielkie motywy.

wątków, które oplatają rózgi, tworząc pętelki. Pętelki

Moda drobnych wzorów zapoczątkowała rozdział

są przecinane (aksamit strzyżony) lub pozostają nie-

między tkaninami odzieżowymi i tkaninami obi-

przecięte (aksamit pętelkowy). Desenie uzyskiwano

ciowymi o rozbudowanej, symetrycznej dekoracji

strzygąc runo na dwóch wysokościach (altembas)

i dużym raporcie10. Raport wzoru, a więc odległość,

lub za pomocą różnicy między strzyżonym deseniem

mierzona w długości i szerokości, między początkiem

a tłem z nierozciętych pętelek (aksamit cyzelowany).

pierwszego i początkiem kolejnego takiego same-

W drugiej połowie wieku częściej spotykane były tka-

go motywu wynosiła dla tkanin odzieżowych około

niny o aksamitnym wzorze, wyprowadzonym z gład-

20 cm i z upływem dekad nieznacznie wzrastała. Przez

kiego tła w splocie atłasowym lub płóciennym. Cha-

pierwszą połowę stulecia bryt materii (jej warsztatowa

rakterystyczne dla XVII stulecia było wykorzystanie

szerokość) zakomponowany był motywami ułożony-

w procesie tkania wątków nici metalowej ciągnionej,

mi rytmicznie, z zachowaniem ustalonych odległości

czyli cieniutkiego, zwykle złotego, rzadziej srebrnego

i z przesunięciem o szerokość jednego motywu (lub

drucika. Tkaniny obficie wykorzystujące nici metalo-

połowę szerokości raportu) w każdym kolejnym rzę-

we to brokaty i złotogłowia (lub srebrnogłowia) .

dzie11.

6

W kolorystyce tkanin jedwabnych, gładkich i wzorzystych zdecydowanie dominowała czerwień występująca w rozmaitych odcieniach, spośród których prym
wiódł szkarłat o ciemnym, głębokim tonie oraz karmazyn, czyli barwa dojrzałej maliny. Popularnością
cieszyły się także turkus i zieleń w odcieniu żółtym7.
Najtrudniejsza do uzyskania w farbiarstwie, a co za
tym idzie niezwykle luksusowa, choć w Polsce stosunkowo mało popularna, była czerń. Najlepszej jakości
i najtrwalsze czernie jako pierwszy zaczął wytwarzać
ośrodek genueński, w drugiej połowie XVII wieku
prym w tej dziedzinie wiodła Florencja8. W pierwszej
98

4
Aksamit cyzelowany w wiśniowym kolorze z tłem pętelkowym
i strzyżonym wzorem. Dekoracja z gęsto rozmieszczonych,
drobnych gałązek z listkami winorośli i dębu oraz owocami
granatu lub grzybkami. Wzór trzyma się zasady przesuwania
kolejnego rzędu o połowę szerokości raportu.
Fragment tkaniny, Włochy, pocz. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
8
Na atłasowym bladoczerwonym tle gęsto rozmieszczone
gałązki tulipanów, goździków i róż, wprowadzone nićmi
jedwabnymi w kolorach żółtym, beżowym,
czerwonym i w bieli.
Fragment tkaniny, Włochy, XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Wśród tkanin tego okresu da się wyodrębnić dwa

Wzór kostkowy w aksamitach wykonywano zaś tech-

typy dekoracji roślinnej. Pierwszym z nich jest wzór

niką altembasu – drobne kwadraciki wznosiły się po-

wywodzący się z kompozycji sieciowej, w różnych od-

nad krócej przystrzyżone tło15.

mianach obecnej w jedwabnictwie włoskim od wieków, a zanikającej około 1630 roku. Oglądany z pew-

Około połowy wieku widoczne stało się dążenie do

nej odległości układ podłużnych listków, rozet lub

naturalizmu w przedstawianiu motywów roślinnych

kielichów kwiatów zamykających się w geometryczny

na tkaninie, czemu towarzyszyło poszerzenie się gamy

kształt zaostrzonego owalu czy wieloboku, przypomi-

kolorystycznej. Wykształcił się wzór gęstej wici, pod-

nał sieć o regularnych oczkach . Typ drugi to wzór

porządkowanej regularnemu rytmowi wygięć. Z wy-

w krzaczki kwiatowe, ze swobodnie rozmieszczonymi

twarzania tkanin o tego typu wzorze, zwanym fiori

na brycie pojedynczymi rzutami roślinnymi w posta-

alla naturale, słynął ośrodek florencki16. Obok jedno-

ci ulistnionych lub ukwieconych gałązek. Najczęściej

barwnego adamaszku częściej niż dotychczas zaczęto

przybierały one formę kwiatu z delikatną, esowatą ło-

wykorzystywać technikę lansowania wielobarwnymi

dyżką, pochylającą się pod ciężarem dużego kielicha

nićmi jedwabnymi, polegającą na prowadzeniu wąt-

na przemian w lewo lub w prawo. Przestrzenie między

ków dekoracyjnych przez całą szerokość brytu, a prze-

głównymi krzaczkami wypełniały znacznie od nich

chodzących na prawą stronę tkaniny w obrębie deseni.

drobniejsze rzuty roślinne lub falista wić (wzór a onde

Dopiero po połowie XVII wieku doceniono żółcienie,

– w falę). Mimo silnej stylizacji i podporządkowania

szczególnie w odcieniach złocistym i czerwonawym,

rysunku walorom dekoracyjnym, wśród najczęściej

a także błękity, róże i srebrzystości17. W miarę zbliża-

powtarzających się motywów możemy rozpoznać

nia się do początku kolejnego stulecia nadawano ro-

róże, tulipany, goździki, narcyzy, szyszki piniowe, li-

ślinności rysunek coraz bardziej wyrafinowany i sub-

ście akantu. Ten typ wzorów realizowano najczęściej

telny, a kompozycję urozmaicano motywami czysto

w adamaszku lub broszowaniem na atłasowym tle .

ornamentalnymi, takimi jak woluty, wstęgi, spirale,

Technika broszowania polega na wprowadzaniu wąt-

palmety. Kwestią trudną do rozstrzygnięcia pozo-

ków dekoracyjnych tylko w granicach deseni. Charak-

staje, czy tkaniny o takiej stylistyce wzoru pochodzą

terystyczne było zestawianie czerwonego lub żółtego

z wytwórni włoskich, czy też prężnie rozwijających się

tła z wzorem wykonanym nicią złotą oplataną, a więc

ośrodków francuskich, głównie Tours i Lyonu. Wyko-

zbudowaną z duszy (jedwabnej nici) i owiniętej wo-

rzystywano je przede wszystkim w ubiorach według

kół niej cieniutkiej złotej blaszki. Ze względów tech-

mody francuskiej18.

12

13

nicznych aksamity uzyskiwały rysunek zdecydowanie
oszczędniejszy – motywy gałązek przybierały formę
pogrubionych konarów, z pojedynczymi listkami winnej latorośli, niewielkim owocem granatu lub kwiatem14. Oprócz tkanin o dekoracji kwiatowej chętnie
używano w Polsce na ubiory męskie jedwabi w bardzo
drobne wzory geometryczne – bryt tkaniny pokrywała adamaszkowa mozaika z niewielkich trójkątów
lub trapezów, określana mianem a bison (w łódki).
Doskonałym przykładem zastosowania tego rodzaju materii jest żupan, należący do kolekcji Muzeum
Narodowego w Warszawie (nr inw. SZT 2793 MNW).
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4
Główny wzór na stalowo-błękitnym adamaszku stanowi
srebrno-złota girlanda z fantazyjnych kielichów kwiatowych
i pierzastych liści. Deseń w tle - kompozycja roślinna
z palmetowymi liśćmi - to tzw. subraport.
Fragment tkaniny, Włochy lub Francja, k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Adamaszek z elementami broszowanymi nicią złotą.
Wielkoraportowa, fantastyczna kompozycja w stylu bizarre
z motywami fitomorficznymi, muszlami i rogami obfitości,
częściowo w układzie kandelabrowym.
Ornat, Włochy, k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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4
Na atłasowym łososiowym tle srebrno-złoty wzór,
układający się faliście wzdłuż brytu, utworzony
ze spiralnych, fantastycznych elementów,
palmetowych kielichów kwiatowych, podłużnych
pierzastych liści i rogów z bukietami.
Fragment tkaniny, Włochy, k. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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W ostatnim ćwierćwieczu XVII wieku pojawiły się

je coraz bardziej naturalistycznie, aż w drugiej po-

kompozycje pasowe, zwykle z wertykalnymi girlan-

łowie XVII wieku osiągnięto efekt skomplikowanej,

dami roślinnymi . Cechą charakterystyczną była

choć tylko pozornie chaotycznej wici. Koniec wieku

wieloplanowość dekoracji. Pierwszą warstwę stano-

zaowocował oryginalnym wzornictwem, operującym

wił tzw. subraport w technice adamaszkowej lub liseré

fantastycznymi i przetworzonymi ze świata przyrody

(wzór tkaniny wykonany wątkami tła, które w par-

motywami. W ramach panującej w Polsce mody o ge-

tiach deseni nie są związane żadnym splotem tkac-

nealogii wschodniej niezwykle ceniono także wyroby

kim), a drugą – wzór broszowany, zazwyczaj wątkiem

perskie i tureckie – o intensywnej kolorystyce, wyrazi-

metalowym. Adamaszkowe wzory o dość dużych

stych wzorach i bogate w złote i srebrne nici.

19

motywach roślinno-kwiatowych bywały uzupełniane lansowaniem wątkami w delikatnych barwach20.
Obok realistycznej roślinności pojawiały się niekiedy elementy fantastyczne, zapowiadające styl bizarre
(fr. dziwny). Włoskie wzory bizarres z przełomu wieków wykorzystywały wszelkie formy fitomorficzne,
często o muszlowatym kształcie, nawiązujące do świata podmorskiego. Bizarres francuskie bazowały zaś na
motywie delikatnej wici, opływającej liściaste motywy
subraportu21.
Przez większą część XVII wieku najlepsze jakościowo
tkaniny jedwabne dysponujące najszerszym repertuarem motywów wytwarzano w ośrodkach włoskich.
Pod koniec stulecia, wraz z rozwojem jedwabnictwa francuskiego, napływało do Polski więcej tkanin
z Lyonu i Tours, z wzorami o charakterystycznym
wyrafinowanym rysunku. Jednocześnie gama kolorystyczna poszerzyła się o barwy chłodne i jaśniejsze,
choć w męskich ubiorach polskich najpopularniejsze
pozostawały czerwienie i złocistości. Wśród jedwabiów gładkich królowały tkaniny o szlachetnym połysku – atłasy oraz brokaty i złotogłowia. Lubowano
się szczególnie we wzorach złotych na czerwonym
lub żółtym tle oraz tkaninach wzorzystych, lecz jed-

Fragment tkaniny, Persja, XVII/XVIII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

nobarwnych – adamaszkach i aksamitach. Przez całe

8

stulecie dominowały motywy roślinne. Początkowo
były podporządkowane regułom rzędowej kompozycji rodem z Persji i gamie motywów z bliskowschodniej ornamentyki (np. kwiaty tulipanów, goździków,
róż). Luźno rozmieszczone na tkaninie krzaczki kwiatowe ulegały stopniowemu zagęszczaniu. Stylizowano
104

4
Tkanina w pasy na przemian złote z kwiatami irysa i goździka
oraz błękitne z drobniejszymi kwiatkami.

Choć tkaninę datować należy na XVI w., reprezentuje
ona typ wzoru, utrzymującego się przez kolejne stulecie:
sieć z zaostrzonych owali, utworzonych z szerokich wstęg
wypełnionych wicią kwiatową;
wewnątrz każdego pólka kielich kwiatu goździka
w ujęciu profilowym.
Fragment tkaniny, Turcja, XVI w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Teatr dworskiej mody
– ubiory francuskie w XVII wieku
Olga Skoczylas

Modę XVII wieku dyktowała Francja. Francuski styl

przez większą część XVII wieku zachowywały dużą

już w czasie wojny trzydziestoletniej zaczął być po-

odrębność w sposobie interpretowania fasonów po-

wszechnie naśladowany, a w okresie panowania Lu-

chodzących z Francji. Zasięg mody holenderskiej

dwika XIV Francja objęła nad światem mody władzę

ograniczał się jednak przede wszystkim do krajów

niemal absolutną. Kostium francuskiego dworu stał

protestanckich.

się międzynarodowy, a nowinki wprowadzane w Paryżu wyznaczały rytm zmian w modzie niemal całej

Nastąpił natomiast zmierzch potęgi Hiszpanii, któ-

zachodniej Europy. Trudno o bardziej wymowne po-

ra wraz z utratą dominującej pozycji na arenie poli-

twierdzenie gospodarczej i politycznej przewagi oj-

tyki międzynarodowej przestała nadawać ton także

czyzny Moliera.

w sferze mody. Mimo to w samej Hiszpanii ubiory
dworskie, zwłaszcza kobiece, przez kilkadziesiąt lat

Budowaniu silnej pozycji Francji towarzyszyło świa-

nie ulegały obcym wpływom – hiszpański dwór stał

dome propagowanie francuskiej mody i pochodzą-

się bastionem tradycji, pozostając w izolacji od mody

cych z Francji luksusowych towarów i tkanin. Powsta-

francuskiej. Tradycyjne fasony utrzymały się aż do

wały specjalne zbiory rycin ukazujących modne faso-

ostatniej ćwierci XVII wieku, kiedy również Hiszpa-

ny – prototypy późniejszych żurnali mody.

nia poddała się francuskiej dominacji w dziedzinie
mody.

Zauważalny wpływ na modę europejską wywierały
także Niderlandy – mieszczańska Holandia stała się

Przez cały XVII wiek moda podlegała stopniowym

w XVII wieku kolonialną i handlową potęgą, skutecz-

przekształceniom, odzwierciedlającym zmiany men-

nie konkurującą z Francją. W wypadku Francji i Ho-

talności i upodobań estetycznych. Przekształcenia

landii można mówić o dwóch odmiennych stylach

sylwetki kobiecej były mniej radykalne i wyraziste

życia, a zatem także mody: o stylu dworskim (fran-

niż zachodzące w tym stuleciu przemiany sylwetki

cuskim) i mieszczańskim (holenderskim). Ubiory

męskiej. Przy dużej zmienności dodatków i detali, ta-

holenderskich patrycjuszy pozostawały do pewne-

kich jak wielkość dekoltu czy wysokość talii, ogólna

go stopnia zależne od wpływów francuskich, jednak

forma sukni przez kilkadziesiąt lat nie zmieniała się

3
Kaftan pourpoint, zgodnie z nakazami mody, jest rozpięty u dołu dla ukazania koszuli.
Ramiona okrywa duży kołnierz ozdobiony szeroką koronką. Luźne, sięgające za kolana spodnie są bogato dekorowane pasmanterią.
Modna fryzura à la cadenette z pojedynczym, długim lokiem przerzuconym przez ramię i przewiązanym kokardą.
Henryk II Lotaryński, Antoon van Dyck, 1634
National Gallery of Art, Waszyngton
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tak radykalnie jak ubiory męskie. Te zaś przechodziły

kowo budziła śmiech, by wkrótce stać się obowiązko-

znaczące i liczne metamorfozy, często wyprzedzając

wym elementem stroju.

w przemianach bardziej zachowawczą modę kobiecą.
Warto też zaznaczyć, że przez większą część XVII wie-

W XVII wieku wzrosła społeczna i towarzyska po-

ku stroje męskie przewyższały w strojności i przepy-

zycja kobiet, co także miało niebagatelny wpływ na

chu ubiory damskie . Moda męska w pełni wpisywa-

modę i na większą swobodę ubioru kobiecego. W Pa-

ła się w typową dla baroku tendencję do teatralizacji

ryżu, jak zauważył Monteskiusz, kobiety to jak gdyby

życia, czyli nadawania cech widowiskowych każdej

państwo w państwie4. Panie piękne i dowcipne stawa-

ludzkiej aktywności.

ły się niekoronowanymi królowymi, choćby sławna

1

z urody i erudycji Ninon de Lenclos. Styl dyktowały
Największa i najbardziej znacząca zmiana w modzie,

les précieuses, wykwintne bywalczynie literackiego sa-

zarówno damskiej, jak i męskiej, pojawiła się w chwi-

lonu pani de Rambouillet czy salonu panny de Scu-

li zastąpienia sztywnego, zgeometryzowanego ubio-

déry

ru hiszpańskiego strojami luźniejszymi, o miększych
i bardziej dynamicznych liniach, typowych dla nowej

Na wzrost tempa zmian w modzie wpływały zawi-

barokowej estetyki. Dopiero moda dworu Ludwika

rowania polityczne, nowe teorie ekonomiczne wraz

XIV narzuciła ponowne usztywnienie sylwetki, uj-

z merkantylizmem na czele, ustawy przeciwzbytkowe,

mując ją w ramy uroczystego, ciężkiego od zdobień

wreszcie gwałtowny rozwój francuskiej gospodarki

kostiumu. Ubiory kobiece stały się wówczas równie

oraz rosnące bogactwo kupiectwa i finansjery.

strojne jak męskie.
Ubiory męskie
W XVII wieku nastąpił wzrost tempa życia, moda
zaczęła zmieniać się szybciej, a w owej pogoni za

Na początku XVII wieku francuski męski ubiór po-

nowinkami przodował Paryż. Kobieta, która opusz-

zostawał wciąż pod wpływem mody hiszpańskiej,

cza Paryż, by spędzić pół roku na wsi, wraca równie

a zasadnicze cechy mody poprzedniego wieku niemal

antyczna, co gdyby zagrzebała się na trzydzieści lat

się nie zmieniły. Dominowała sztywna sylwetka, geo-

‒ pisał Monteskiusz w Listach perskich . Gonitwa za

metryczna precyzja kroju, ciemne barwy. Mimo że

nowinkami i osobliwościami jest charakterystyczną

nie uległy zmianie podstawowe elementy ubioru mę-

cechą epoki. Powszechne stało się zjawisko naślado-

skiego, składającego się z krótkiego kaftana – wamsa

wania chwilowych, efemerycznych trendów, jakie do

i bufiastych spodni, to już w końcu XVI wieku dały

mody wprowadzały stylizacje wpływowych elegantek

się zauważyć zmiany w ich kroju: widoczne stało się

i ekstrawaganckich kawalerów. W XVII wieku można

dążenie do uzyskania większego komfortu.

2

zatem obserwować zjawisko naśladowania „trendów”,
inicjowanych lub popularyzowanych przez „arbitrów

Lata 1620-1645. Nowa swobodna sylwetka

elegancji”, których dziś nazwalibyśmy zapewne trendsetterami. Nowym modnym szczegółom ubioru nada-

W latach dwudziestych XVII wieku nastąpiła całkowi-

wano nazwy pochodzące od ich wynalazców, stąd na

ta zmiana stylu, kształtu i charakteru sylwetki męskiej.

przykład kolczyki w stylu pana de Brantes, czy koron-

Ubiory stały się bardziej swobodne, zyskały jasne

ki à la Candale . Naśladowano nawet wyszydzane po-

barwy. Charakterystyczną cechą była wystudiowana

czątkowo śmiesznostki ‒ zainspirować mogła choćby

nonszalancka niedbałość (à la negligence), podkreśla-

stara futrzana etola księżnej Palatynki, która począt-

na zamaszystym krojem niedopasowanym do figury.

3
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Strój szlachcica z lat 20. i 30. XVII w. Szeroki płócienny
kołnierz, obrzeżony koronką, przylega do szyi dzięki
nadającym mu kolisty kształt zaszewkom. Buty z bardzo
szerokimi wyłożonymi cholewami i ostrogami, mają typową
przyszwę w formie czteroliścia (motylka), zamocowaną
przewleczonym pod piętą paskiem. Ważne rekwizyty: szpada,
miękki filcowy kapelusz z długim strusim piórem i laska.

Typowy ubiór męski z lat 20. i 30. XVII w. – zapinany
z przodu kaftan pourpoint z szeroką trapezoidalną baskiną
i szerokim płóciennym kołnierzem zachodzącym na ramiona.
Luźne spodnie sięgają poniżej kolan. Buty z szerokimi
wykładanymi cholewami. Szpada zawieszona na ozdobnym
pendencie. Kolisty, krótki płaszcz przywiązany na lewym
ramieniu (à la Balagny) i dekoracyjnie udrapowany.

Strój francuskiego szlachcica, ze zbioru La Jardin de la
Noblesse Françoise dans lequel ce peut ceuillir leur maniere
de Vettements,
Abraham Bosse, 1629
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

Strój francuskiego szlachcica, ze zbioru La Jardin de la
Noblesse Françoise dans lequel ce peut ceuillir leur maniere
de Vettements,
Abraham Bosse, 1629
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

109

Dość luźny ubiór, zarzucony efektownie na jedno ra-

dekorowano je rozcięciami ukazującymi podszewkę.

mię płaszcz, kapelusz o szerokim rondzie z powiewa-

Często dół nogawek bywał ozdobiony koronkami.

jącymi piórami – całość podkreślała swobodne gesty
i ruch.

Upowszechnił się miękki filcowy kapelusz o niskiej
główce i szerokim, fantazyjnie wywiniętym rondzie,

Być może to postać żołnierza awanturnika z czasów

przyozdobiony wielkimi strusimi piórami. Elegant,

wojny trzydziestoletniej zainspirowała paryski świa-

kłaniając się, trzymał kapelusz w dłoni, zamiatając

tek modnych kawalerów . Wysokie buty z ostrogami

piórami posadzkę, co podkreślało efektowność ge-

nosili nawet piesi i eleganci, którzy z jazdą konną

stu. Płaszcz, który zarzucano najczęściej na jedno

niewiele mieli wspólnego i od pół roku nie dosiadali

ramię (à la Balagny), zwykle był swobodnie i deko-

konia, jak żartował autor książeczki Les Lois de la ga-

racyjnie udrapowany9. Dopełnieniem ubioru były

lanterie, wydanej w 1644 roku w Paryżu6. Jeden z ów-

wysokie buty. Miały one dość ekstrawagancką formę

czesnych „arbitrów elegancji” zmodyfikował nawet

– ich cholewy rozszerzały się u wylotu na kształt lejka

kształt ostróg, tak by nie rozdzierały damskich sukni .

wyłożonego od wewnątrz kolorową skórą lub jedwa-

Buty z cholewami modne były od początku wieku do

biem. Owa kolista wywinięta część cholewy bywała

tego stopnia, że w 1608 roku dopuszczono noszenie

niezwykle szeroka. Wnętrze cholewy wypełniała ob-

ich w salonach i na balach. Panowie przechadzali się

fitość białych koronek. Ten intrygujący szczegół gar-

po ulicach Paryża i po komnatach dworskich ubrani

deroby nosił nazwę canons albo bas à bottes. Były to

jak wojsko na paradzie albo jakby właśnie wybierali

dodatkowe, nakładane na pończochy płócienne noga-

się w daleką podróż . Moda na wysokie buty utrzyma-

wice, dostosowane kształtem do cholewy i ozdobio-

ła się aż do pierwszych lat panowania Ludwika XIV,

ne u góry koronką. Koronki bas à bottes stykały się

kiedy to całkowicie zaprzestano ich noszenia, a na sa-

niekiedy z ozdobionymi koronką mankietami spodni.

lony powróciły pantofle.

Nogawice te pierwotnie miały służyć do ochrony

5

7

8

pończoch przed zabrudzeniem się, lecz jak się wydaje,

W taki sposób, na jednym ramieniu, noszono krótki kolisty
płaszczyk z szerokim kołnierzem, przerzucony na skos przez
plecy i przytrzymany sznurem lub paskiem, aby się nie zsuwał.
Mężczyzna w płaszczu i kapeluszu z piórami,
Salomon Savery, ok. 1633–1665
Rijksmuseum, Amsterdam

Ubiór męski stanowiły trzy zasadnicze części: kaftan

rychło zaczęły pełnić samodzielną funkcję dekoracyj-

pourpoint, spodnie i płaszcz. Kaftan miał dość sze-

ną10. W czasach Ludwika XIII modne były także ni-

roką baskinę. Przy linii zszycia góry kaftana z baski-

skie buty na obcasie, ozdobione kokardą albo bardzo

ną znajdowały się otworki, przez które przechodziły

kosztowną rozetą z metalowych koronek klockowych

wstążki lub sznureczki, zakończone skuwkami, słu-

lub wstążek. Ważnym elementem ubioru eleganckiego

żące do podtrzymywania spodni. Pourpoint zapinano

mężczyzny były rękawice z miękkiej skóry, z wielkimi

z przodu na guziki, a z czasem zaczęto je zapinać tylko

rozszerzanymi mankietami, które stanowiły niejako

u góry, pozostawiając kaftan otwarty tak, by ukazać

przeciwwagą dla cholew butów. Szlachcic nie rozsta-

koszulę. Rękawy, ozdobione pionowymi rozcięcia-

wał się także ze szpadą noszoną na skórzanym pen-

mi, przez które także widoczna była koszula, zwężały

dencie, czyli specjalnym pasie przewieszanym przez

się ku dołowi. Sam kaftan często urozmaicano roz-

ramię. Koniecznym akcesorium była także laska11.

W latach 30. XVII w. zakazano we Francji używania koronek
sprowadzanych z Włoch oraz pasmanterii z nici metalowych.
Rycina przedstawia wzór skromnego ubioru męskiego
pozbawionego obszycia pasmanterią i koronkami.
Dworzanin przestrzegający edyktu przeciwko zbytkowi
w ubiorze (Le Courtisan suivant le dernier édit),
Abraham Bosse, poł. XVII w.,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

cięciami. Z biegiem czasu pourpoint skracano coraz
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bardziej – w latach czterdziestych był już tak krótki,

Modne zaczęły być fryzury z dłuższych włosów.

a linia stanu podniesiona tak wysoko, że na wysokości

Włosy podkreślały nonszalancką swobodę modne-

talii widoczna była koszula. Ten rodzaj kaftana nazy-

go mężczyzny – rozdzielone przedziałkiem, opadały

wano innocent. Spodnie noszono stosunkowo luźne,

w luźnych puklach na ramiona. Gdy markiz de Cade-

dość długie, sięgające nieco poniżej kolan. Niekiedy

net przerzucił jeden lok do przodu, przewiązując go
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ozdobioną klejnotem kokardą, wszyscy poszli w jego

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVII wieku15.

ślady, a dekoracyjny szczegół fryzury zyskał nazwę ca-

Stanowiły one jedną z najciekawszych i najbardziej

denette .

ekstrawaganckich części męskiej garderoby owe-

12

go czasu – mężczyzna ubrany w rhingrave wyglądał
Ubiory męskie bogato zdobiono. Linie wszycia ręka-

tak, jakby nosił obficie sfałdowaną spódnicę. Były to

wów czy zewnętrzne szwy spodni ozdabiano pasman-

w istocie spódnico-spodnie. Miały niezwykle sze-

terią, koronkami, guziczkami. Lubowano się w barw-

rokie, krótkie, gęsto sfałdowane nogawki, tak że nie

nych jedwabnych tkaninach przetykanych złotą nicią.

dawało się dostrzec, gdzie kończy się jedna nogawka,

Kosztowne koronki zdobiły przody koszul, kołnierze,

a zaczyna druga16. Samuel Pepys wspomina w dzien-

mankiety, wyłaniały się z cholew butów – męski ubiór

nikach zabawną pomyłkę niejakiego pana Towsenda,

wprost mienił się obfitością złota i koronek. Koron-

który włożył obie nogi do jednej nogawki i chodził

ki i pasmanterie pochodziły najczęściej z importu,

tak przez cały dzień, nawet tego nie zauważając17.

a szlachta wprost rujnowała się na sprowadzanie ich

Rhingrave stały się przedmiotem kpinek satyryków, to

do Francji. Miały temu przeciwdziałać królewskie

o nich wspominał Molier w Mizantropie. Bywały też

edykty wydane w latach trzydziestych, zakazujące

piętnowane jako przejaw zniewieściałości: John Eve-

używania pasmanterii z nici metalowych i koronek

lyn w pamiętniku dokumentującym życie epoki pi-

włoskich i flandryjskich. Zakazy te nie miały jed-

sał, że zmieniają mężczyznę w rodzaj Hermafrodyty18.

nak większego wpływu na modę. Ignorowano je po-

Sama szerokość nogawek nie zaspokajała potrzeby

wszechnie lub stosowano się do nich bardzo krótko .

dekoracyjności – rhingrave były zdobione obfitością

13

kokard lub koronek. Noszono je na wąskich, niewiLata 1650–1675. Czas dworskich ekstrawagancji

docznych spodenkach podtrzymujących pończochę.
Noszony wraz ze spodniami rhingrave kaftan pourpo-

W 1643 roku, czyli roku śmierci Ludwika XIII, w mo-

int był dopasowany i krótki, rozpięty z przodu uka-

dzie męskiej panował elegancki umiar . Po połowie

zywał szeroką białą koszulę, której rękawy widoczne

wieku, a zatem już w czasach rozkochanego w prze-

były spod rękawów kaftana. Ozdobiona kosztownymi

pychu Króla Słońce, moda męska zaczęła odchodzić

koronkami koszula stała się nieodzowną częścią ubio-

od uproszczonych, oszczędniejszych form. Sylwetka

ru modnego mężczyzny19.

14

męska wprost tonęła w powodzi wstążek i obfitych,
malowniczo udrapowanych materii, skrywających

Bardzo zmienił się krój kołnierza. W latach czter-

i deformujących zarys sylwetki. Modne stały się peru-

dziestych zachodził on jeszcze szeroko na ramiona,

ki, z biegiem lat coraz większe – stopniowo odrzucano

wkrótce jednak zaczął się stopniowo zmniejszać, co

naturalność.

zbiegło się z upowszechnieniem peruk. Im potężniejsza kaskada loków zdobiła męską głowę, tym węższy

Kwintesencją kojarzonej z barokiem przesady były

stawał się kołnierz. W latach sześćdziesiątych, w okre-

spodnie rhingrave, szczególnie popularne w latach

sie mody na rhingrave, kołnierz przybrał kształt wy-

3
Haftowany pourpoint z dekoracyjnie rozcinanymi rękawami, ozdobiony rozetami ze wstążek.
Przepych ubioru podkreśla szeroki koronkowy kołnierz i koronkowe mankiety.
Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, Bartłomiej Strobel, 1635
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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dłużonego prostokąta ozdobionego koronką. Do
kołnierza dobierano mankiety wykładane na rękawy
koszuli. Wówczas bardzo modne były koronki igłowe
zwane point de Venise, sprowadzane z Wenecji20. Niemal każdy element męskiego ubioru dworskiego przyozdabiano także obficie pękami wstążek, a apogeum
tej mody przypadło na lata 1650–1670.
Z obfitych fałdzistych nogawek spodni rhingrave wyłaniały się obleczone w białe lub kolorowe pończochy
nogi w płytkich, ozdobionych wstążkami pantoflach
na obcasie. Przez kontrast z obfitością ubioru łydki
wydawały się szczuplejsze i zgrabniejsze. Można sobie wyobrazić, jak pięknie ubiór ten podkreślał grację każdego kroku podczas tańca. A taniec stanowił
przecież jedną z ulubionych rozrywek dworu Ludwika
XIV, podniesioną wprost do rangi rytuału.
Ten niezwykły okres w historii mody bywał krytykowany za feminizację sylwetki męskiej. Przywołajmy
pełne dezaprobaty słowa angielskiego antykwariusza
Anthony’ego Wooda z 1663 roku. Nazwał on panujący
styl w modzie przedziwną epoką zniewieściałości, kiedy to mężczyźni usiłowali naśladować wygląd kobiet,
nosząc peruki, muszki na twarzy i makijaż, spodnie
podobne do spódnic i mufki, podczas gdy ich stroje
były zlane perfumami i przeładowane różnobarwnymi kokardkami21.
Lata 1675–1700. Czas dworskiego munduru
Z modą na rhingrave konkurował odmienny, nieco
bardziej surowy styl wzorowany na ubiorach wojskowych. Zaczął się upowszechniać typ kaftana nazywany justaucorps, w Polsce znany jako szustokor: pozba-

Krótki, otwarty z przodu pourpoint i zdobione wstążkami
spodnie rhingrave o bardzo szerokich nogawkach,
przypominające spódnicę. Pod spodem dodatkowe wąskie
spodenki, tu obszyte falbanami, podtrzymujące pończochę.
Buty na wysokim obcasie ozdobione kokardą.
Mężczyzna w rhingrave, z cyklu Figures à la mode,
Romeyn de Hooghe, ok. 1670–1685
Rijksmuseum, Amsterdam

wiony kołnierza i dopasowany (stąd jego francuska
nazwa oznaczająca dosłownie „przy ciele” czy „blisko
ciała”), rozszerzał się dołem i sięgał do kolan.
Ten wygodny kaftan stał się ulubionym ubiorem żoł-nierzy w latach czterdziestych, za czasów Ludwika XIII22.
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Ubiór z lat 80. XVII w. Długi justaucorps (szustokor) ozdobiony licznymi guzikami i pasmanterią. Rękawy skrócone, z szerokimi
mankietami Krótkie spodenki culotte sięgają kolan. Krawat w formie prostokątnej chusty z koronkowymi końcami.
Kapelusz o wywiniętym ku górze rondzie, ozdobiony strusim piórem. Trzewiki o ściętych prostokątnie noskach, obcasy obciągnięte
czerwoną skórą.
‚Le Cavalier bien mis’, Recueil des modes de la cour de France, Nicolas Bonnart, ok. 1684
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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W 1670 roku był już obowiązującym mundurem

nie i zapinaną na guziki. Była ona ostatnim etapem

wojsk Ludwika XIV, który jako pierwszy wprowadził

ewolucji dawnego pourpoint, który wydłużył się do

jednolite umundurowanie w swojej armii . Z biegiem

kolan i przekształcił w ubiór spodni. W przeciwień-

lat strój ten zaczął zyskiwać popularność w modzie

stwie do dzisiejszych kamizelek, miała długie wąskie

cywilnej, a także dworskiej, by w ostatnim dwudzie-

rękawy – ich długość dostosowana była do długości

stoleciu XVII wieku całkowicie zdominować modę

rękawów szustokora26. Kamizelki szyto z wzorzystych

męską. Justaucorps stał się swoistym mundurem

lub haftowanych tkanin, niekiedy powstawały z tej

dworu Ludwika XIV. Nierzadko kolor i zdobienia

samej tkaniny co ubiór wierzchni, przy czym tył, dla

wskazywały na uprzywilejowaną pozycję dostojnika:

oszczędności, często wykonywano z płótna.

23

w 1662 roku Król Słońce przyznał kilkunastu swoim
zausznikom przywilej noszenia kaftana podobnego

Wraz z szustokorem narodził się krawat, również

do jego własnego, w kolorze błękitnym, haftowanego

zapożyczony z ubioru wojskowego. W wojsku dość

złotem i srebrem . Używanie ubioru lub jego detalu

wcześnie, bo już w latach sześćdziesiątych, zaczęto

jako formy wyróżnienia czy zaszczytu jest bardzo cha-

wiązać wokół szyi wąską chustkę z luźno zwisającymi

rakterystyczne dla stylu rządów Ludwika XIV. Niemal

końcami, co rychło zainspirowało paryskich elegan-

wszystko mogło się na jego dworze stać przywilejem

tów. W modzie cywilnej krawat przybrał bardziej fan-

i przedmiotem rywalizacji. Sam Ludwik XIV pisał: To

tazyjny kształt. Była to podłużna prostokątna chustka

jeden z najbardziej widocznych przejawów naszej po-

batystowa, zakończona ozdobną szeroką koronką,

tęgi, owo nadawanie ceny temu, co samo w sobie jest

wiązana wokół szyi, tak by wyeksponować elegancko

niczym .

sfalowane koronkowe końce. W ostatnich latach XVII

24

25

wieku rozpowszechnił się sławny krawat à la SteinJustaucorps bogato zdobiono złotymi i srebrnymi

kerque (Steinkerk), czyli niedbale zawiązana chustka

haftami, a gdy w latach sześćdziesiątych zabroniono

o końcach przeciągniętych nonszalancko przez dziur-

haftowania złotem, w modę weszły galony. Funkcję

kę od guzika. Moda na tego rodzaju wiązanie krawata

dekoracyjną pełniły również guziki, które rozmiesz-

wzięła początek w dniu bitwy pod Steinkerque, gdy

czone jeden przy drugim akcentowały brzegi pół, roz-

oficerowie zaskoczeni przez nieprzyjaciela nie mieli

cięcia i kieszenie.

czasu prawidłowo zawiązać krawatów i omotali je luźno wokół szyi27.

Pod koniec wieku dolną część szustokora zaczęto poszerzać klinami, a usztywnienie pół sprawiało, że do-

Spodnie noszone wraz z szustokorem w miarę upływu

łem odstawały one mocno na boki. Zmieniały się tak-

lat coraz bardziej się zwężały. Początkowo dość krót-

że długość i szerokość rękawów szustokora. U schyłku

kie i bufiaste, po 1680 roku zastąpione zostały przez

stulecia były one już dość długie i miały szerokie man-

węższe, sięgające kolan spodnie zwane culotte. Ten

kiety, które ze względu na ich rozmiar zaczęto przypi-

rodzaj spodni na ponad wiek wpisał się w krajobraz

nać do rękawów guzikami. Pod szustokor zakładano

mody, pozostając częścią eleganckiego ubioru męskie-

kamizelkę, niemal równie długą jak okrycie wierzch-

go aż do początku XIX wieku28.

3
Długi do kolan, rozpięty szustokor, z rękawami o szerokich mankietach, spod których widać obrzeżone koronką rękawy koszuli.
Pod szustokorem wzorzysta kamizelka zapięta na szereg guzików. Spod kamizelki widoczne brzegi spodni culotte.
‚Homme de qualité’, Recueil des modes de la cour de France, Henri Bonnart, ok. 1685
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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Uzupełnieniem ubioru eleganckiego mężczyzny były

W latach osiemdziesiątych peruki stały się niezmier-

najmodniejsze akcesoria: ozdobna szarfa, wiązana na

nie obfite, były ilustracją barokowej skłonności do

justaucorps, rękawice o szerokich mankietach oraz

przesady. Loki układane w tzw. lwią grzywę (à la

pendent, na którym mocowano szpadę. Pendenty by-

lion) rzeczywiście przywodziły na myśl majestat lwa.

wały haftowane, pikowane, dekorowane galonami lub

Sztuczne włosy spiętrzano nad czołem i rozdzielano

frędzlami. Pod koniec wieku jednak wyszły z mody,

na trzy części – dwie opadały z przodu na ramiona,

a szpadę noszono już u pasa pod szustokorem. Inte-

a trzecia część z tyłu na plecy. Uważano, że peruka

resującym elementem garderoby męskiej były także

przydaje mężczyźnie powagi. Każdy, kto zajmował ja-

wielkie futrzane mufki, używane zimą, a zawieszane

kiekolwiek poważne stanowisko, nawet kościelne, nie

na szarfie zawiązywanej w talii.

mógł się bez niej obejść.

Kapelusze w latach dziewięćdziesiątych przybrały

Peruki wykonywano z włosia zwierząt, m.in. koni,

kształt trójkątny, utworzony przez wywinięte trwale

lecz także z ludzkich włosów, a barwiono je najczę-

rondo. Już dwadzieścia lat wcześniej odwijano ronda

ściej na kolor płowy lub czarny, choć występowały

ku górze, jednak pod koniec wieku ich forma stała się

też w barwach nienaturalnych, fantazyjnych. Zawód

wyraźnie trójkątna, stąd nazwa tricorne. Zdobiono je

perukarza przynosił sławę i dochody, a Francja sprze-

nadal strusimi piórami, a brzegi obszywano złotym

dawała ogromne ilości peruk w całej Europie. Pod ko-

galonem . Upowszechnienie peruk czyniło jednak

niec XVII wieku peruki zaczęły się powoli zmniejszać,

kapelusz niemal zbędnym. Stał się on rekwizytem no-

odległy był jednak czas, kiedy miały wyjść z mody30.

29

szonym raczej pod pachą niż na głowie, gdyż dobre
wychowanie nakazywało jednak mieć kapelusz. Same

Bogato zdobiony justaucorps był ubiorem formalnym,

peruki z biegiem lat robiły się zaś coraz większe.

w zaciszu domowym mężczyźni nosili o wiele wygodniejsze, niekrępujące ruchów szaty zwane robe de

Peruka w modzie męskiej pojawiła się w pierwszej po-

chambre. Były to długie, szerokie kaftany drapowane

łowie XVII wieku, noszono ją jednak raczej z istotnej

na ciele jak kimono, czasem przewiązane w talii pa-

potrzeby – dla zakrycia łysiny lub zwiększenia obję-

sem. Robe de chambre noszono na spodnie typu cu-

tości własnych włosów. Moda nakazywała eleganckie-

lotte i koszulę, niekiedy na kamizelkę. Ten domowy

mu mężczyźnie nosić długie rozpuszczone włosy, a to,

ubiór o wschodniej proweniencji upowszechnił się

czego poskąpiła natura, uzupełniano sztucznymi pu-

w modzie zachodnioeuropejskiej w drugiej połowie

klami. Peruki pełne początkowo nie były zbyt popu-

XVII wieku. Panowie zakładali go czy to rano, czy

larne, choć nie brakło elegantów, którzy je posiadali,

podczas odpoczynku, często także przyjmowali w nim

choćby sławny arbiter elegancji markiz de Cinq Mars

gości podczas nieformalnych wizyt.

miał w swej garderobie „perukę z włosów”. Stosowano treski i peruki „z okienkami” (perruque à fenêtre),

Mężczyzna odziany w justaucorps i spodnie culotte,

czyli otworami, przez które wykładano kosmyki wła-

z głową przystrojoną peruką wkroczył w wiek XVIII

snych włosów. W latach pięćdziesiątych XVII wieku

– ubiory męskie z lat dziewięćdziesiątych XVII wieku

peruki pełne były już powszechne. Mimo że wyma-

były już wstępem do mody następnego stulecia.

gały ogolenia głowy lub mocnego skrócenia włosów,
nosili je nawet młodzi mężczyźni. Ludwik XIV dopiero w 1672 roku zdecydował się na ten radykalny krok
i zaczął nosić pełną perukę.
118

4
‚Homme en Robe de Chambre’
(Mężczyzna w robe de chambre),
Recueil des modes de la cour de France,
Nicolas Bonnart, 1676
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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Ubiory kobiece

w stroju męskim niż damskim. Zaczęto używać tkanin
w jasnych odcieniach, do mody wkroczyły delikatne,

Na początku XVII wieku francuskie ubiory damskie,

złamane barwy: bladożółte, złotawe, jasnozielone,

podobnie jak męskie, wciąż pozostawały pod wpły-

oliwkowe, szaroniebieskie. Ceniony był także ciem-

wem mody hiszpańskiej, dominującej w poprzed-

noczerwony „odcień byczej krwi” – sang de boeuf32.

nim stuleciu. Strój kobiecy był nadal nienaturalnie
sztywny, a jego forma skrajnie, wręcz karykaturalnie

Modna stała się sylwetka o szerokich ramionach

zgeometryzowana. Suknia jak kosztowny pancerz

i podwyższonej talii. Ubiór około 1625 roku skła-

ograniczała ruchy i deformowała sylwetkę, wymu-

dał się z kilku warstw. Noszono na raz dwie suknie:

szając pełną dostojeństwa powściągliwość zachowa-

wierzchnią i spodnią. Na jasną suknię spodnią, szy-

nia. Mimo wprowadzonych we Francji modyfikacji

tą z barwnych, wzorzystych jedwabi, nakładano nie-

w konstrukcji sukni, ubiór pozostawał, zgodnie z hisz-

co dłuższą suknię wierzchnią, prawie zawsze czarną,

pańskimi wzorcami, sztywny i statyczny. W miarę

rozciętą z przodu na całej długości – w jej ciemnym

upływu lat moda zaczęła jednak dążyć do większej

obramowaniu widać było przód sukni noszonej pod

swobody, coraz bardziej odchodzono od hiszpańskich

spodem. Luźne, szerokie, dość krótkie i przewiązane

wzorców. Ciężki i deformujący kobiecą postać ubiór

w łokciu wstążką rękawy sukni wierzchniej także roz-

w latach dwudziestych był już anachronizmem i został

cinano z przodu na całej długości, wzdłuż wewnętrz-

zastąpiony nową sylwetką, wyrażającą zmianę, jaka się

nego szwu. Przez podłużne rozcięcia wyzierały ręka-

dokonała w mentalności.

wy sukni spodniej.

Lata 1620‒1635. Nowa swobodna sylwetka

Suknia spodnia, obficie marszczona, wspierała się na
krochmalonych halkach. Nie usztywniano spódnicy,

W latach dwudziestych XVII wieku ubiory kobiece

ale nadal używano wałka mocowanego na linii stanu

stopniowo zatracały sztywność, stawały się bardziej

– stanowił on podparcie dla miękko spływających ku

miękkie i swobodne. Suknie, choć nadal obszerne

ziemi fałd obu sukni, spodniej i wierzchniej33.

i rozbudowane, przestały przypominać figury geometryczne. Istotą nowego stylu było dążenie do jedności

Dekolt, coraz śmielej odsłaniany, ozdabiano lekko

sylwetki, kształty miały miękko przechodzić jedne

usztywnionym kołnierzem uniesionym z tyłu, o for-

w drugie . Nowy krój podkreślał przede wszystkim

mie wywodzącej się z wachlarzowatego kołnierza,

grę światła w załamaniach swobodnie układającej

popularnego na początku wieku34. Stopniowo jednak

się tkaniny. W fasonach ubiorów w ciągu kolejnych

zaczęto zastępować go kołnierzem wykładanym. Wi-

lat coraz silniej uwidaczniało się typowe dla baroku

doczna jest tu tendencja do upraszczania ubioru, a za-

upodobanie do form płynnych i dynamicznych, cho-

razem dążenie do uwydatnienia piękna kobiecej szyi

ciaż tendencja ta wystąpiła początkowo wyraźniej

i dekoltu.

31

3
Modę lat 40. XVII w. charakteryzowała skromność i wyważona elegancja. Hrabina Anna Margareta von Haugwitz w czarnej sukni
wierzchniej o nisko wszytych rękawach. Skromne, białe batystowe mankiety stanowią komplet z płasko wyłożonym batystowym
kołnierzem, opadającym na ramiona. Stanik zakończony z przodu długim klinem, wyłożonym na spódnicę spodnią, haftowaną
lub uszytą ze złocistej, brokatowej tkaniny.
Anna Margareta von Haugwitz, Anselm van Hulle, Anselm Hebbelnyck, ok. 1649
Zamek Skokloster, Szwecja
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Lubowano się w dekorowaniu ubioru kosztowny-

zaskakiwać – ówczesny ideał urody kobiecej wymagał

mi koronkami i pasmanterią . Podczas gdy ciemna

przecież pulchnej figury, zachwyt budziła bujna ko-

suknia wierzchnia zdawała się dość skromna, suknię

biecość znana z obrazów Petera Paula Rubensa.

35

spodnią bogato zdobiono naszyciami z pasmanterii
i koronkami ze złotych i srebrnych nici. Dekorowano
obrzeżenia rękawów i przód stanika, także na spódnicy naszywano pasmanterie różnej szerokości. Koszt
sprowadzania ich do Francji był ogromny, a szlachta
rujnowała się na ich zakup, wydając majątek na pasmanterię i koronki dla siebie oraz swoich żon, córek
i innych bliskich sercu dam. Cenne złoto zamieniane na luksusowe dodatki i tkaniny opuszczało terytorium Francji, wciąż trapionej głodem waluty. Aby
temu przeciwdziałać, królewscy ministrowie ‒ Richelieu, a następnie Mazarin – opracowali ustawy zakazujące noszenia koronek włoskich i flandryjskich czy
dekorowania ubiorów złotym i srebrnym haftem. Kilkakrotnie ponawiane edykty królewskie nie wywarły
długotrwałego wpływu na modę francuskiego dworu,
mimo rozpowszechniania rycin ukazujących wzorcowe stroje, pozbawione pasmanteryjnych i koronkowych zdobień. Efektem królewskich rozporządzeń
był krótkotrwały okres wstrzemięźliwości. Zwłaszcza
lubujący się w przepychu modni kawalerowie ignorowali zakazy, edykty wpłynęły jednak w pewnym stopniu na modę kobiecą w latach trzydziestych, kiedy to
suknie damskie jeszcze bardziej uproszczono36.
Pozostaje kwestią otwartą, czy dążenie do prostszych
form było efektem urzędowych rozporządzeń, czy

Zrezygnowano ostatecznie z noszenia wałka modelującego dawniej kształt spódnicy – pozbawione usztywnień suknie miękko otulały ciało. Nadal noszono
dwie suknie – ciemną wierzchnią i barwną spodnią.
Linię stanu obu sukni podniesiono wysoko, a spódnica opadała w ciężkich fałdach, podkreślając zarys
brzucha wysuniętego ku przodowi. Suknia wierzchnia stawała się coraz dłuższa, zapowiadając powrót do
mody trenów. Dekolt stanika powiększył się ‒ w ciągu
kolejnych lat będzie osiągał coraz większe rozmiary.
Płasko wyłożony, opadający na ramiona batystowy
lub koronkowy kołnierz sięgał do linii wszycia rękawów. Wszyte nisko rękawy mocno marszczono. Spod
nich wyłaniały się rękawy białej krochmalonej koszuli. Koronkowe mankiety odsłaniały część przedramienia, zatem popularne stały się długie rękawiczki, które
w czasach króla Ludwika XIII perfumowano kosztownymi pachnidłami37.
Modne było przyozdabianie przegubów rąk wąskimi
czarnymi wstążkami, noszonymi zamiast bransolet
– miały one podkreślać biel dłoni i ich wdzięczną gestykulację. Nieodzownym atrybutem elegantki był też
składany wachlarz o lekkim kościanym stelażu. Do
mody weszły futrzane mufki, w których panie ukrywały dłonie zimą i podczas chłodniejszych dni38.

wyrazem zmieniających się potrzeb estetycznych.

Fryzura przechodziła niespieszną ewolucję. Aż do lat

Tendencja do upraszczania stroju utrzyma się do po-

siedemdziesiątych noszono loki poszerzające zarys

łowy wieku.

głowy, a przybierające różne formy. Loki okalające
twarz bywały krótkie lub miały kształt długich pukli

Lata 1635‒1655. Czas eleganckiego umiaru

sięgających ramion. W latach trzydziestych modne
stały się fryzury dość gładko zaczesane, z fryzowanym
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W latach czterdziestych w modzie zapanowała ele-

kosmykiem wypuszczonym z przodu i przewiązanym

gancka prostota. W pełni doszło do głosu zaznacza-

wstążką ozdobioną klejnotem. Ten dekoracyjny pu-

jące się już wcześniej dążenie do uzyskania miękkiej

kiel, nazywany cadenette, był szczegółem przyswojo-

sylwetki o płynnej linii. Panie w najmodniejszych

nym z mody męskiej: podobny pukiel, wylansowany

sukniach wyglądały dość masywnie, co nie powinno

przez markiza de Cadenet nosili również panowie39.

Strój z początku lat 20. XVII wieku, składający się z sukni
wierzchniej i spodniej. Wałek zamocowany na linii stanu
pod sukniami stanowi podparcie dla fałd spódnic. Na rycinie
widać, w jaki sposób poszerza on sylwetkę w biodrach. Luźne
i szerokie rękawy sukni wierzchniej są rozcięte z przodu, aby
ukazać rękaw sukni spodniej. Stanik ma z przodu wydłużony
klin o spiczastym zakończeniu, wyłożonym na spódnicę.
Uniesiony z tyłu kołnierz jest obszyty koronką. Modnym
aksesorium jest zakrywająca twarz czarna maska.
Dama w masce, La Noblesse de Lorraine,
Jacques Callot, ok. 1620‒1623
Rijksmuseum, Amsterdam

Dama w dwuczęściowej sukni. Ciemna suknia wierzchnia
nieco dłuższa, niż sięgająca ziemi spódnica jasnej sukni
spodniej. Rękawy sukni wierzchniej są rozcięte wzdłuż
i na wysokości łokcia przewiązane kokardą. Głęboki dekolt
ozdobiony jest koronką i szerokim, opadającym na ramiona
kołnierzem obszytym koronką. Stanik kończy się z przodu
długim klinem, ozdobionym na dole kokardą. Klin stanika
wyłożony jest na spódnicę spodnią, uszytą z wzorzystej
tkaniny. W talii uwiązane na wstążkach modne akcesoria:
lusterko i zegarek. W ręku składany wachlarz.
Francuska dama,
Wenceslaus Hollar, 1644
Rijksmuseum, Amsterdam
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model sukni zyskał uznanie niemal w całej Europie,

i gorset coraz ciaśniej opinają ciało. Pod koniec wieku

docierając także do Polski pod uproszczoną nazwą

suknie przybierają sztywne i bardziej monumentalne

alamoda i jako niezwykle wygodny długo przetrwał

formy. W tych stopniowych zmianach widoczny jest

w modzie mieszczańskiej .

wpływ atmosfery dworu Króla Słońce – moda od-

40

zwierciedlała sceniczny, kostiumowy styl życia dworSkromną w zamyśle alamodę, mimo królewskich

skiego. Święta, zabawy, widowiska stały się swoistym

edyktów, dworskie elegantki dość prędko zaczęły

teatrem, gdzie każdy miał do odegrania określoną

ozdabiać zakazanymi koronkami i pasmanterią, a pro-

rolę, a drobiazgowe prawidła etykiety nie pomijały

ste batystowe mankiety i kołnierze rychło ustąpiły

niemal żadnego aspektu życia. Przepych i wystawność

miejsca koronkowym.

dworskich ceremonii miały podkreślać prestiż królewskiej władzy i potęgę Francji, nie były celem same

Kobiece pantofelki w tym czasie przypominały w for-

w sobie, lecz narzędziem42.

mie ówczesne obuwie męskie. Buciki elegantek wykonane z jedwabnych tkanin lub z miękkiej skórki

Istotną zmianą, jaką można zauważyć w modzie w po-

zdobiono, podobnie jak obuwie męskie, rozetami

czątkach panowania Ludwika XIV, był nowy krój koł-

z metalowych koronek klockowych i wstążek. Deli-

nierza, który okalał teraz nie szyję, lecz dekolt sukni43.

katne pantofelki nie przetrwałyby zetknięcia z błotem

Kołnierz miał odtąd formę szerokiego pasa koronki,

i kurzem ulicy, a cienka podeszwa nie chroniła przed

podkreślającego linię dekoltu i ramiona. Dekolt, stop-

nierównościami bruku, toteż dla ich ochrony panie

niowo powiększany, z czasem zaczął wyglądać tak,

wkładały wysokie patynki .

jakby suknia zsuwała się z ramion, silnie zaakcento-

41

wany został biust, wypchnięty ku górze przez gorset.
Suknia à la mode (alamoda). Krój stanika przypomina
męski kaftan pourpoint. Stojący kołnierz, obszyty koronką,
usztywniany drucikiem, zdradza wpływy mody
holenderskiej. We Francji w tym czasie chętnie noszono
do podobnych ubiorów kołnierze wykładane.
W ręku damy haftowane rękawiczki.

Lata 1660‒1685. Splendor dworskiej mody

koszuli, której ozdobne rękawy widoczne były spod
Ubiory kobiece przechodziły mniej przeobrażeń niż

krótkich rękawków sukni.

męskie w tym samym czasie. Sylwetka podlegała raczej

Anna ze Stanisławskich Zbąska,
malarz polski, l. 70. XVII w.,
Muzeum Narodowe w Warszawie

subtelnej ewolucji, nie zaś radykalnym przemianom.

Innowacją w modzie było drapowanie sukni ‒ suknię

Zmieniały się detale: wysokość stanu, kształt kołnie-

wierzchnią zaczęto dekoracyjnie upinać na wysoko-

rza i dekoltu, modne zdobienia, długość trenu, sposób

ści bioder po bokach i z tyłu. Tak udrapowana suknia

nej dekoracyjnej wstawki zakrywającej przód gorsetu,

Panie coraz śmielej inspirowały się męską garderobą.

jego upinania. Zmiany zachodziły w sposób płynny,

podkreślała wąską talię elegantki . Sylwetka, wcze-

był to tzw. bawet, który szczególną popularność miał

Obok powszechnie noszonego ubioru, składającego

choć ekstrawagancki dodatek z dnia na dzień potrafił

śniej dość masywna, stawała się coraz szczuplejsza,

zyskać w XVIII wieku. Spiczasty przód sięgał poniżej

się z sukni wierzchniej i spodniej, w latach trzydzie-

wejść w modę i równie szybko zniknąć. Forma sukni

kosztem jednak coraz silniejszego sznurowania gorse-

talii, linia stanu wciąż się obniżała45. Gorset o udosko-

stych XVII wieku modna stała się nowa dwuczęściowa

damskiej nie zmieniała się w swych zasadniczych ce-

tu w talii. Dość długo funkcję gorsetu pełnił usztyw-

nalonym kroju przypominał stożek i nie spłaszczał już

suknia, nawiązująca formą do ubioru męskiego. Ten

chach do końca panowania Ludwika XIV. Jednak gdy

niony fiszbinami stanik, jednak w latach siedemdzie-

biustu, ale podnosił piersi do góry, ponad jego górną

całkowicie nowy i bardzo wygodny typ sukni nazywa-

porówna się suknie kobiece z okresu, kiedy Ludwik

siątych zaczęły powracać wysmuklające i wydłużające

krawędzią wyraźnie zaznaczały się ich wypukłości.

no à la mode. Jej górna część była niemal dosłownym

XIV rozpoczął samodzielne rządy, z ubiorami z końca

kibić gorsety, które w latach dziewięćdziesiątych stały

powtórzeniem kroju męskiego kaftana pourpoint.

wieku, różnica jest widoczna.

się już powszechnie używanym i niezbędnym elemen-

Od lat sześćdziesiątych modne stało się zdobienie suk-

tem garderoby każdej wytwornej damy. Widoczny

ni kobiecych obfitą ilością wstążek – kokardy, rozety,

Portret damy, Peeter Danckers de Rij, ok. 1640
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Luźny kaftanik z podwyższonym stanem i rozcinaną
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Dekolt kokieteryjnie odsłaniał koronkowe obszycia

Dekolt czarnej sukni zdobi pas szerokiej, białej koronki.
Widoczne spod sukni rękawy koszuli przewiązane
są wąskimi, czarnymi wstążkami. Modną fryzurę
z zebranych po bokach głowy loków przykrywa
niewielki czepeczek dekorowany koronką.

44

baskiną, pozbawiony jakichkolwiek usztywnień, no-

W drugiej połowie wieku ubiory damskie, do tej

spod otwartego z przodu stanika sukni wierzchniej

pętle ze wstążek stanowiły najmodniejszą ozdobę.

szono wraz z miękką, obfitą spódnicą. Satyrycy z epo-

pory miękko otulające sylwetkę, zaczynają się powoli

przód gorsetu miał formę trójkątną, co dodatkowo

Wstążki naszywano z przodu stanika na całej jego dłu-

ki twierdzili, że tak ubrana kobieta wygląda w górnej

usztywniać, pojawia się też coraz więcej ciężkich zdo-

optycznie zwężało talię. Bywał on bardzo bogato zdo-

gości, zdobiły także rękawy, brzegi sukni, pantofelki.

połowie jak mężczyzna, w dolnej jak kobieta. Nowy

bień, haftów i pasmanteryjnych dekoracji, a stanik

biony, pod koniec wieku zaczęto też używać wymien-

Do łask powróciła biżuteria i dekorowanie ubiorów
125

Zakończony z przodu w szpic stanik sukni zachodzi na obszerną, fałdzistą spódnicę.
Szerokie, rozcięte rękawy, z przodu krótsze, z tyłu wydłużone, ukazują bufiaste rękawy koszuli.
Portret kobiety w czerwonej sukni, malarz holenderski, 2. poł. XVII w., Muzeum Narodowe w Warszawie
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Konstancja Krystyna z Komorowskich Wielopolska,
malarz nieznany, ok. 1670
Muzeum Narodowe w Kielcach
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klejnotami. Modne były imitacje kamieni szlachet-

kilka lat krótkie loczki okalające głowę i sięgające uszu

nych wykonane z barwnego szkła. Imitacja konku-

fryzowano za pomocą setki papilotów, które w nocy są

rowała zatem z tym, co autentyczne; bardzo dobrze

bardzo niewygodne, jak donosiła w jednym ze swych

wyraża to ducha epoki – barokowe upodobanie do

listów pani de Sévigné47.

wszelkich iluzji.
Wychodząc z domu, modnisie nakładały na twarz
Niezmiennie popularne w ciągu całego XVII wieku

czarne maseczki – dla zachowania incognito oraz dla

były koronki, bez umiaru stosowane m.in. jako deko-

ochrony przed chłodem czy złym powietrzem48. Ten

racje mankietów, kołnierzy, koszul. Popyt na koron-

modny dodatek miał jeszcze jedną dodatkową zale-

ki był tak ogromny, że wszelkie zakazy ich używania

tę: pobudzał wyobraźnię mijanych kawalerów. Spod

pozostawały nieskuteczne. Minister Ludwika XIV,

maseczki i zarzuconego na główkę obszernego kap-

Colbert, uświadomił sobie, jak zyskowne dla Fran-

tura wyłaniała się twarzyczka zalotnie przyozdobiona

cji będzie produkowanie własnych koronek i innych

muszkami.

luksusowych artykułów zamiast ich importowania.
Chcąc stworzyć konkurencję dla koronek włoskich

Tak ubrana i uczesana dama o kibici wymodelowanej

i holenderskich, założył w 1665 roku Towarzystwo

sznurówką, z elegancko udrapowaną suknią wyglą-

do Rozwijania Koronczarstwa i sprowadził grupę bie-

dała lekko i młodzieńczo, a całość stroju podkreślała

głych koronczarek z Wenecji i Flandrii, aby przekazały

kokieteryjny urok elegantki z lat sześćdziesiątych czy

tajniki swej sztuki rzemieślnikom francuskim. Fran-

siedemdziesiątych.

cuskie koronki wkrótce z powodzeniem zaczęły konkurować z zagranicznymi, podobnie jak francuskie

1685‒1700. Teatr dworskiej mody

jedwabie z wyrobami włoskimi. Francja przodowała
także w badaniach nad barwnikami i w poszukiwa-

W ostatnim dwudziestoleciu XVII wieku charakter

niach sposobów wytwarzania doskonałych kolory-

ubioru kobiecego wyraźnie się zmienił ‒ moda zaczęła

stycznie tkanin. Badania te wzbogaciły modę nowy-

wracać przede wszystkim do funkcji reprezentacyj-

mi odcieniami. Ugruntowało to dominującą pozycję

nych. Zdobienia sukni stawały się ostentacyjnie boga-

Francji w dziedzinie mody.

te, dodatki i fryzury coraz bardziej ekstrawaganckie,
sylwetka przerysowana. Dworskie ubiory coraz bar-

W latach siedemdziesiątych niezwykłą popularność

dziej przypominały kreacje sceniczne. Ale czyż kró-

zyskały pochodzące ze Wschodu drukowane i ma-

lewski dwór nie był teatrem, widowiskiem urządza-

lowane płótna bawełniane – w modzie były lekkie

nym przez Króla Słońce dla całego świata? Przepych

suknie szyte z cienkich tkanin w motywy barwnych

Wersalu miał olśniewać i przytłaczać.

pasów lub fantazyjnych kwiatów. Tkaniny te stały się

Suknia wierzchnia, upięta dekoracyjnie na biodrach, przechodzi z tyłu w tren. Dekolt i krótkie rękawy, spod których wyłaniają się
rękawy koszuli, ozdobione są koronkami. Na głowie stroik ze wstążek, oraz zarzucony na głowę obszerny kapturek, obramowany
koronkami. Modne rekwizyty: wachlarz z piór i czarna maseczka. Twarz damy zdobią muszki.
‚Dame de qualité en habit d’Esté’, Recueil des modes de la cour de France,
Nicolas Arnoult, ok. 1682–1683
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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tak pożądane, że dość szybko zaczęto produkować ich

Damy jawiły się teraz jako triumfujące piękności, od-

imitacje w Europie, a styl wschodnich ornamentów

bierające zasłużone hołdy. Ubiory pań stały się równie

silnie oddziałał na desenie tkanin produkowanych

ozdobne jak męskie, co wiąże się zapewne też z fak-

w manufakturach francuskich .

tem, iż możliwości kobiet były coraz bardziej znaczą-

46

ce ‒ wspaniałość stroju być może nie przypadkowo
W tym czasie z mody wyszła grzywka, zastąpiona

podkreślała ogromny wzrost społecznego znaczenia

drobnymi loczkami spiętrzonymi nad czołem. Loki

kobiet królujących w swoich salonach literackich

przetrwały do późnych lat siedemdziesiątych ‒ przez

i osiągających realne polityczne i kulturalne wpływy.
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Dzięki protekcji markizy de Lambert można było

ni wierzchniej. Dekolt i rękawy zdobiły koronki. Ca-

zostać członkiem Akademii Francuskiej, a jej salon,

łość jednak stawała się coraz bardziej sztywna i coraz

skupiający środowisko szlachty i literatów, rywalizo-

mniej wygodna. Był to okres ekstremalnego wydłuże-

wał z dworem Ludwika XIV. Salon księżnej du Maine

nia sylwetki: mocno ściśnięty w stanie gorset i ciągną-

nazywano małym dworem .

cy się z tyłu tren sprawiały, że postać kobieca zdawała

49

się nienaturalnie szczupła i wysoka. Pożądany efekt
Ogólny schemat kobiecego ubioru pozostał bez zmian;

optycznego wysmuklenia i podwyższenia sylwetki

nadal noszono suknię wierzchnią i spodnią oraz do-

wspomagały pantofelki na obcasach oraz bardzo wy-

pasowany gorset, częściowo zakryty przez stanik suk-

sokie czepeczki i piętrzące się ku górze fryzury.

54
Suknia typu mantua – otwarta z przodu, z połami zebranymi do góry i udrapowanymi na biodrach, z tyłu przechodzi w długi tren.
W rozcięciu sukni widoczny haftowany bawet oraz spódnica, uszyta z tej samej tkaniny co suknia wierzchnia. W talii pasek ze złotego
galonu.
Suknia, Anglia, ok. 1708
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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Ówczesna moda wymuszała całkowitą zmianę posta-

miotem złośliwych uwag satyryków i moralistów.

wy, zmienił się niejako środek ciężkości sylwetki. Wy-

Dotarły także do Polski, gdzie nazywano je czubami

sunięty do przodu biust stanowił zasadniczy akcent,

albo z francuska fontaziami. Fontazie przybierały roz-

dla którego przeciwwagą był udrapowany tył spódnicy.

maite formy, niekiedy przypominały piszczałki organów, około 1695 roku były bardzo wąskie i wysokie,

Przód sukni spodniej, widoczny spod udrapowanej

z długimi koronkowymi wstążkami opadającymi na

na biodrach sukni wierzchniej, zaczęto pod koniec

kark, a pod sam koniec wieku przypominały szeroki,

lat osiemdziesiątych zdobić falbanami, aplikacjami

pochylony do przodu czub52. Miał on stanowić prze-

z kosztownych tkanin i ciężkimi haftami. Tak dekoro-

ciwwagę dla coraz bardziej obfitego drapowania tyłu

wane spódnice wymagały podparcia – panie zaczęły

spódnicy.

nosić pod suknią dodatkową sztywną halkę z impregnowanego płótna, zwaną criarde50.

Przelotne kaprysy stylizacji dworskich elegantek potrafiły wywołać niemałe zamieszanie i sprowokować

Dworskie suknie szyto z niesłychanie efektownych

zabawne komentarze. Jak donosi pani de Sévigné

i kosztownych tkanin, a ozdobione koronkami i klej-

w żartobliwym liście do diuka de Chaulnes: Pomów-

notami robiły imponujące wrażenie. Niestrudzona

my teraz o sprawie najważniejszej na dworze (...) rzecz,

kronikarka dworskiego życia pani de Sévigné tak opi-

o której myślę, więcej przysporzyła trosk Królowi Jego-

suje podobną kreację w jednym z listów do córki: Pan

mości i więcej kosztowała go czasu niźli ostatnie pod-

de Langlée ofiarował pani de Montespan złotą suknię,

boje: to klęska fryzur à la Fontanges, wznoszących się

złotem podszytą, złotem haftowaną, obszytą i przeszytą

ku obłokom. (…) księżniczki wystąpiły niższe o trzy

złotem, ze złotymi frędzlami, złotem złocistym przety-

czwarte łokcia niż zazwyczaj, poczynają sobie teraz

kaną, słowem, z niebiańskiej tkaniny, chyba przez jakąś

z włosami jak dziesięć lat temu. Zmiana ta narobiła

dobrą wróżkę w sekrecie utkanej (...) .

takiego hałasu i nieporządku w Wersalu, że nie sposób

51

to wprost opisać. Każdy roztrząsał do głębi tę kwestię
Wysokie fryzury i jeszcze wyższe koronkowe cze-

i wszystkich żywo obchodziła53.

peczki, zdobiące główki elegantek, były szczególnie
ekstrawaganckim i widowiskowym elementem mody

Przerysowanym, teatralnym w charakterze kreacjom

kobiecej tego czasu, wyrażającym w pełni teatralność

towarzyszył daleki od naturalności makijaż – damy

epoki. Podkreślały smukłą linię i wydłużenie sylwetki.

chętnie czerniły brwi, nakładały na policzki róż,

Początkowo sławna fryzura à la Fontanges miała for-

a twarz rozjaśniały talkiem lub miksturą na bazie oło-

mę zebranych do góry i przewiązanych kokardą wło-

wianej bieli. Bladość cery miały podkreślać naklejane

sów. Modę tę miała wprowadzić pani de Fontanges,

na twarz, szyję i dekolt czarne muszki – potężna broń

która podczas polowania związała wstążką rozsypane

w arsenale każdej kokietki.

w ferworze gonitwy pukle. Nowe uczesanie wkrótce
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przekształciło się w skomplikowaną konstrukcję ze

Mouches, czyli muszki, pojawiły się w modzie już na

spiętrzonych loków, wciąż wzbogacaną coraz liczniej-

początku XVII wieku, a używane były zarówno przez

szymi wstążkami i koronkami. Fryzurę przykrywał

kobiety, jak i mężczyzn. Początkowo miały masko-

mały czepeczek, dekorowany z przodu koronkowymi

wać niedoskonałości skóry czy ślady po ospie, rychło

falbankami wznoszącymi się na drucianym rusztowa-

jednak stały się ulubioną ozdobą, niezbędnym dopeł-

niu. Czepki typu fontange rozpowszechniły się w całej

nieniem urody, wręcz symbolem piękna. Wycinano

Europie, a oryginalna ozdoba na lata stała się przed-

je z czarnego aksamitu, tafty czy papieru, przybierały

Dama w sukni domowej, z rękawami ozdobionymi
angażantami – koronkowymi mankietami w formie
falban. Otwarty stanik sukni ukazuje przód gorsetu.
Fryzura ze spiętrzonych nad czołem drobnych loków,
z wysokim czepkiem fontange. Twarz damy zdobią muszki.
Na gotowalni (toaletce) ustawione buteleczki i puzderka
przeznaczone do przechowywania perfum, mikstur
do upiększania twarzy i muszek.

Dama podczas toalety, ozdabiająca twarz muszkami.
Na włosach wysoki czepek fontange. Ramiona damy okrywa
pelerynka służąca do ochrony sukni podczas układania
fryzury i nakładania makijażu. Pelerynki takie szyto
z cienkiego płótna lub jedwabiu i ozdabiano koronkami.
W Polsce nazywano je podwłośnikami lub pudermantlami.
Na nakrytej dekoracyjnymi tkaninami gotowalni
puzdra z przyborami toaletowymi i kosmetykami.

Maria II Stuart, Antoine Trouvain, 1694
Rijksmuseum, Amsterdam

Dama podczas toalety, Jacob Gole, ok. 1690
Rijksmuseum, Amsterdam
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zaś najrozmaitsze, fantazyjne kształty – bywały musz-

Wychodząc na zewnątrz, francuskie damy zarzucały

ki podłużne, zwane zabójczyniami, bardzo modne na

na ramiona i na głowę lekkie okrycie, rodzaj narzut-

dworze Ludwika XIV, muszki w kształcie gwiazdek,

ki zwanej écharpe, szytej zwykle z jedwabiu i często

półksiężyca, komety, a nawet znaków zodiaku. Ich

ocieplanej podszyciem z futra. Istotnym dodatkiem

liczba, kształt i rozmieszczenie zależały od chwilo-

do zimowego stroju była mufka. Futrzane mufki, czyli

wych kaprysów mody. Umiejscowienie muszki na ob-

zarękawki, wprowadzone do mody w latach czterdzie-

liczu modnisi (lub modnego kawalera) nie było nigdy

stych, osiągały w ostatnim dwudziestoleciu XVII wie-

dziełem przypadku, przeciwnie, czasem jej położenie

ku bardzo duże rozmiary, a panie często nosiły w nich

miało przypisane określone znaczenie i stanowiło

małe pieski – zwierzątka miały ogrzewać zmarznięte

swoisty kod . Przyozdobienie twarzy zgodne z wy-

dłonie. Modnym akcesorium stały się parasolki z je-

mogami chwili wymagało taktu dyplomaty i umie-

dwabiu lub nawoskowanego płótna; parasol niósł za-

jętności stratega! Monteskiusz w Listach perskich tak

zwyczaj za damą paź, który jednocześnie podtrzymy-

opisuje pełen powagi rytuał nakładania muszek: Nie

wał fałdy jej trenu57.

54

sposób wyobrazić sobie coś bardziej serio niż to, co
dzieje się rano przy gotowalni, gdy piękna pani zasią-

Pantofelki elegantek miały dość wysokie obcasy, czę-

dzie przed lustrem w otoczeniu służby. Generał armii

sto obciągnięte czerwoną skórką. Ich noski były wy-

nie więcej uwagi rozwija dla najwłaściwszego ustawie-

dłużone i ścięte z przodu na kształt prostokąta, po-

nia skrzydła lub rezerwy niż ona, gdy chodzi o dobre

dobnie jak obuwie męskie. Dużą popularność zyskały

umieszczenie muszki, której mogłoby wcale nie być, ale

mules, czyli noszone w domu pantofelki bez napiętka,

po której spodziewa się sukcesu .

na wysokim obcasie, często wykonane z luksusowych

55

tkanin, zdobione galonami lub haftowane. W cieplejZwyczaj dekorowania twarzy, dekoltu i ramion musz-

sze dni panie wychodziły w nich także na zewnątrz58.

kami utrzymał się w następnym stuleciu i miał przetrwać aż do czasów rewolucji francuskiej. Moda ta

Wszystkie opisane zmiany francuskiej mody w XVII

znana była także w Polsce, choć większą popularność

wieku były przyswajane niemal przez całą zachodnią

zyskała w XVIII wieku.

Europę, a nowinki z Paryża szybko trafiały na dwory
królewskie i magnackie.

Do niezbędnych akcesoriów modnej damy, obok długich rękawiczek, lusterka i wachlarza, trzeba zaliczyć

Francuska moda, pełna wdzięku, lekkości i ekstrawa-

również fajki i tabakierki; pod koniec panowania Lu-

ganckiego szyku, była, jak się zdawało, zaprojekto-

dwika XIV w Wersalu zapanowała moda na palenie

wana w jednym celu: aby podkreślić kobiece piękno

tytoniu i zażywanie tabaki, której używały czy wręcz

i schlebiać męskiej próżności. Czy może zatem dziwić,

nadużywały także kobiety. Wywołująca kichanie taba-

że zyskała popularność w całej Europie?

ka stała się kolejnym kaprysem znudzonych i poszukujących nowości dworzan, z czego żartował nawet
Molier w Don Juanie: Niech sobie mówi, co chce, Arystoteles razem z całą filozofią, nie masz pod słońcem nic
ponad tabakę: to namiętność wszystkich godnych ludzi,
kto żyje bez tabaki, ten w ogóle niewart żyć na świecie56.
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Dama w sukni dwuczęściowej, składającej się z sukni wierzchniej, której tren podtrzymuje paź w tureckim stroju, oraz spódnicy
o bogato dekorowanym haftem lub koronką dolnym brzegu. Dłonie okryte wąskimi, długimi rękawiczkami. Modne akcesoria to
składany wachlarz, czarna maseczka i zawieszony przy talii na wstążce zegarek. Twarz ozdobiona muszkami, pod okiem podłużna
muszka „zabójczyni”.
‚Dame de la Cour’, Recueil des modes de la cour de France,
Nicolas Bonnart, ok. 1678–1693
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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Kapelusz z czerwonym piórem
– o ubiorach do polowań i jazdy konnej
w XVII wieku
Magdalena Bialic

We współczesnych czasach mamy mnogość różnych

– do kolan lub nieco dłuższe, buty z wysokimi chole-

dyscyplin sportowych oraz profesjonalnych strojów,

wami oraz kapelusze z wysoką główką i wąskim ron-

w których można je uprawiać. W XVII wieku było zu-

dem, bogato zdobione fryzowanym piórem. Podsta-

pełnie inaczej. W tym okresie dwoma podstawowymi

wowym kolorem, w którym utrzymane były te stroje,

dyscyplinami sportowymi, które jednocześnie stano-

była zieleń w różnych odcieniach.

wiły najbardziej popularne rozrywki, było polowanie oraz jazda konna. Uprawianie tych sportów było

Bardzo ważnym źródłem informującym, jak powi-

ważnym przywilejem przynależnym z racji urodzenia,

nien wyglądać profesjonalny strój do jazdy konnej dla

jak również oznaką wysokiego statusu społecznego

mężczyzn w 1. ćwierci XVII wieku, stało się słynne

i finansowej prosperity. Stąd w garderobie ówczesnej

dzieło poświęcone jeździe konnej z 1623 roku, zaty-

możnej damy i kawalera pojawia się specjalny strój

tułowane Le Maneige Royal, pióra Antoine’a de Pluvi-

przeznaczony do tego celu. Przekazy źródłowe wspo-

nela, ilustrowane przez Crispijna de Passe Młodszego.

minają, że już we wcześniejszej epoce istniały stroje,

De Pluvinel dokładnie opisuje, co powinien założyć

które zakładano tylko na okazje polowań czy jazdy

na siebie jeździec i w czym najlepiej będzie się pre-

konnej, niestety, brak jest ich szczegółowych opisów

zentował na koniu, a opis ten wzbogaca odpowiednia

oraz materiałów ikonograficznych, które mogłyby

rycina. Według de Pluvinela kaftan w typie doubletu

ukazać, jak one dokładnie wyglądały.

(inaczej wamsa) nie prezentuje się zbyt stylowo na
końskim grzbiecie. Na ubiór wytwornego jeźdźca po-

Portret konny Madame La Duchesse de la Ferté,
Joseph Parrocel, ok. 1670
Zamek Skokloster, Szwecja
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Jak pokazują zachowane materiały ikonograficzne,

winien się składać: Po pierwsze kapelusz, który nie po-

w początkach XVII wieku podstawę męskiego stro-

winien być ani za gruby, ani za ciężki, ale pięknie ufor-

ju do polowań i jazdy konnej stanowił kaftan zwany

mowany. Powinien być na sześć cali wysoki, a rondo

wamsem, wprowadzony do mody w Hiszpanii w la-

powinno być cztery i pół cala szerokie, aby w ten sposób

tach czterdziestych XVI wieku. Wams początkowo był

uchronić twarz przed słońcem. (…) Na doublet jeździec

obcisły, wydłużony z przodu w szpic, z krótką baskin-

powinien nałożyć casaque albo ropillę ze zwisającymi

ką i podwatowanymi wałkami na ramionach. W po-

rękawami w zimie, a latem rodzaj wierzchniego ka-

czątkach XVII wieku jego krój uległ pewnej zmianie

ftana bez rękawów z baskiną (tzw. kolet) na zatrzaski.

– przód zaczęto podwatowywać i swoją formą zaczął

Rękawiczki powinny być długie, sięgać aż za dłoń, aby

on przypominać strączek fasoli albo pierś gołębia,

również w ten sposób chronić przed słońcem; one po-

a wałeczki na ramionach zastąpiono sztywnymi skrzy-

winny być dekorowane złotą lub srebrną albo przynaj-

dełkami. Do wamsa panowie nosili dość luźne spodnie

mniej jedwabną frędzlą1.
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Krajem, w którym szczególną wagę przywiązywa-

padku mamy już do czynienia ze szczególnym rodza-

cony na lewe ramię, czarny kapelusz i długie, jasne,

Wiadomo, że Six miał szczególne upodobanie do tego

no do odpowiedniego ubioru noszonego przez króla

jem stroju, a raczej „myśliwskiego munduru”, który

skórzane rękawiczki z mankietami.

elementu garderoby, został w nim ukazany na por-

i jego dwór, była Hiszpania. Ulubioną rozrywką ów-

został uszyty specjalnie do polowań, jazdy konnej czy

czesnego jej władcy Filipa IV i jego najbliższej rodziny

podróży, a dzięki potędze rodu Habsburgów stał się

Najbardziej interesującym elementem tego stroju jest

przechowywany po jego śmierci6. De Winkel, analizu-

były polowania: Dostarczały one dworzanom rozrywek

modny, pożądany i wiernie kopiowany.

ów kaftan, zwany casaque lub kazak czy też cassock.

jąc strój Sixa, szczegółowo opisuje, w jakich okolicz-

Sięga on poniżej bioder, ma jednorzędowe zapięcie

nościach ubiór tego typu był noszony (nie tylko jazda

w królewskich siedzibach, takich jak El Pardo czy Aranjuez. Niezwykły przepych był ich udziałem . Oprócz

O szczególnej popularności casaque w 1. połowie

złożone z szeregu złotych guziczków, a jego cechą cha-

konna, ale też ćwiczenia o charakterze wojskowym,

pałaców El Pardo i Aranjuez król kazał wznosić nowe,

XVII wieku świadczy duża liczba portretów, zwłasz-

rakterystyczną są rozcinane rękawy, również zapinane

podróże, a przede wszystkim zajęcia, jakim oddawa-

takie jak Buen Retiro czy Torre Della Parada. Do tego

cza z terenów dawnych Niderlandów, na których róż-

na złote guziki. Prawdopodobnie mauretańskiego lub

no się w wiejskich posiadłościach: jazda konna, polo-

ostatniego polecił namalować cykl obrazów ukazują-

ne ważne osobistości są ukazane właśnie w tym ele-

arabskiego pochodzenia, strój ten został w XVI wieku

wania, spacery). Zwraca również uwagę, że w czasach

cych jego samego oraz członków jego najbliższej ro-

mencie garderoby. Jednym z nich jest słynny portret

zaadaptowany przez Hiszpanów. Przez pierwszą deka-

Rembrandta strój taki był bardzo kosztowny. Strój do

dziny w ubiorach do polowania. Autorem portretów

autorstwa Rembrandta van Rijn, przedstawiający Jana

dę XVII wieku był noszony w Niderlandach na doublet,

jazdy konnej w rzeczy samej mógł być bardzo kosztow-

był nadworny malarza Filipa IV – Diego Velázquez.

Sixa – burmistrza Amsterdamu, namalowany w 1654

jako rodzaj okrycia wierzchniego, stanowiącego podsta-

ny, jak wskazują na to ówczesne spisy wydatków, na

Przedstawiają one króla Filipa IV, jego syna infanta

roku (Six Collection, Amsterdam). Wielu badaczy

wę modnego stroju w stylu hiszpańskim. Kiedy w latach

przykład ten należący do Johana Thijsa. W 1649 roku

Baltazara Carlosa oraz kardynała infanta don Fernan-

tego portretu nie zwracało uwagi na strój, w którym

trzydziestych XVII wieku moda hiszpańska ustąpiła

wspominał on o uszyciu dla niego brązowego stroju do

do. Portrety powstały w latach 1632–1636 i obecnie

Six został sportretowany, zbywając go najczęściej krót-

miejsca wpływom francuskim, kazak przekształcił się

jazdy konnej z dobrej jakości wełnianej tkaniny, który

znajdują się w Muzeum Prado w Madrycie. Ubiory

kim wyjaśnieniem, iż jest to oficjalny ubiór, w którym

w oddzielny strój wierzchni, służący do jazdy konnej.

był dodatkowo zdobiony, a koszt jego wykonania wy-

myśliwskie portretowanych osób składają się z bru-

burmistrz pokazywał się w mieście, traktując jedno-

Jest to doskonale widoczne w siedemnastowiecznych

niósł 78 guldenów. Dla porównania koszt uszycia in-

natnego kaftana wierzchniego zwanego casaque, spod

cześnie ów obraz jako rodzaj oficjalnego wizerunku.

słownikach, gdzie termin kazak zaczął być co raz czę-

nych kaftanów wahał się w granicach między 24 a 68

ściej używany jako ekwiwalent dla terminu rij-rock

guldenów7. Tak kosztowny ubiór, na który nie każdy

2

którego widać rękawy wzorzystego wamsa, luźnych
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trecie pędzla Gerarda Terborcha, a płaszcz był długo

spodni do kolan, czarnych butów z cholewami oraz

Do zupełnie innych wniosków, całkowicie zmieniają-

albo ruiters-rock (płaszcz do jazdy konnej). Szczegól-

mógł sobie pozwolić, stał się oznaką prestiżu i wyso-

skórzanych rękawiczek z szerokimi mankietami. Bar-

cych znaczenie i interpretację tego obrazu, doszła Ma-

nie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII wie-

kiego statusu.

dzo ciekawe i oryginalne są nakrycia głowy – czapecz-

rieke de Winkel w książce Fashion and Fancy. Dress

ku krój tego długiego płaszcza do jazdy konnej ze zwi-

ki zwane w Hiszpanii montero, z niewielką wysoką

and Meaning in Rembrandt’s Paintings, w której wi-

sającymi rękawami stanowił duży kontrast ze skąpymi

Dowodem na potwierdzenie tego wniosku może być

główką i miękkim, wąskim rondem, które można było

zerunkowi Sixa poświęciła cały rozdział . Rembrandt

dubletami, jakie były wtedy w modzie .

wzmianka, którą znalazłam w dzienniku Samuela Pe-

wywijać po bokach lub z przodu.

stworzył dwa portrety Sixa – jeden graficzny w 1647

3

4

pysa – on na taki strój mógł sobie pozwolić dopiero po

roku, na którym model ukazany jest we wnętrzu swe-

Portret Sixa ukazuje go tylko do kolan, a zatem nie

objęciu stanowiska sekretarza Urzędu Marynarki, peł-

Omawiając te ubiory, trzeba zwrócić uwagę na kaftan

go gabinetu z książką w dłoni i gdzie artysta uwypukla

widać, co do owego casaque nosił, ale możliwość

niąc jednocześnie funkcje jednego z sekretarzy kró-

zwany casaque. Był on w 1. połowie XVII wieku ty-

intelektualne zainteresowania swego bohatera, i drugi

była tylko jedna – luźne spodnie do kolan, a do tego

lewskich w Kancelarii Małej Pieczęci. Fakt sprawienia

powym strojem zakładanym na polowania, do jazdy

malarski, z 1654 roku, w którym poprzez ubiór malarz

wysokie skórzane buty z ostrogami. De Winkel na

sobie takiego elementu garderoby był wart odnotowa-

konnej i na podróż, rozpowszechnionym zwłaszcza

akcentuje całkiem inne, bardziej „sportowe” hobby

podstawie obrazów (przede wszystkim rodzajowych,

nia w prowadzonym przez Pepysa dzienniku, i to już

na tych terenach, gdzie zaznaczały się wpływy hisz-

swego mecenasa. De Winkel, porównując kolorysty-

m.in. Paulusa Pottera) oraz zachowanych pośmiert-

na samym początku wpisu na dzień 12 czerwca 1662

pańskich Habsburgów, m.in. w Niderlandach, Niem-

kę i krój ubiorów, w jakich holenderscy oficjele byli

nych inwentarzy holenderskich mieszczan ustaliła, że

roku: Przymierzałem dziś mój strój do konnej jazdy,

czech, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Jego cechą

przedstawiani na reprezentacyjnych portretach, do-

ubiór ten był najczęściej w szarym, czasem brązowym

pierwszy, jaki będę miał w życiu; i myślę, że będzie bar-

charakterystyczną były rozcinane zwisające rękawy

szła do wniosku, że wizerunku Sixa, a tym bardziej

lub czerwonym kolorze, a szyto go z mocnych, dobrej

dzo odpowiedni8.

i dość luźny krój, w przeciwieństwie do ropilli, która

jego ubioru nie można zaliczyć do tej grupy. Wedle tej

jakości wełnianych tkanin. Natomiast inny element

miała takie same rękawy, ale była bardziej dopaso-

analizy Jan Six na portrecie Rembrandta z 1654 roku

stroju jeździeckiego Sixa: Ten czerwony płaszcz ze

Biorąc pod uwagę wszystkie te wnioski, de Winkel

wana w torsie i pasie. Portrety Filipa IV i infantów

ma na sobie właśnie w ubiór do jazdy konnej. Składa

złotym szamerunkiem był pochodzenia francuskiego.

stwierdza, że Rembrandt nie dla kaprysu sportretował

z kostiumologicznego punktu widzenia są bardzo

się on z szarego casaque, noszonego na jasny doublet

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XVII wieku –

Sixa w ubiorze do jazdy konnej. Ubiór ten w XVII wie-

cenne, ponieważ pokazują jedne z najwcześniejszych

i białą koszulę, której kołnierz i mankiety są wyłożone

prawdopodobnie przez swoje żołnierskie asocjacje – stał się

ku był bowiem nośnikiem wielu ważnych informacji

ubiorów o charakterze czysto sportowym. W tym wy-

na wierzch, do tego dochodzi czerwony płaszcz zarzu-

bardzo popularny wśród modnych młodych Holendrów .

– przede wszystkim symbolem zamożności i odpo-

5
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wiedniej pozycji, ponadto wskazywał, że dana osoba

Aż do 3. ćwierci XVII wieku bardzo popularnym

posiadła umiejętności wymagane w edukacji młode-

ubiorem do polowania i jazdy konnej był tzw. kolet,

go gentelmana (chodzi tu o jazdę konną). Posiadanie

czyli rodzaj ubioru wierzchniego, najczęściej bez rę-

takiego stroju było też wskazówką, że jego właściciel

kawów, choć istniała też wersja z rękawami, które mo-

odbywa podróże i oddaje się arystokratycznym roz-

gły być również rozcinane; był on dopasowany górą,

rywkom, na przykład takim jak polowania we własnej

rozkloszowany od bioder i sięgał do pół uda. Można

wiejskiej posiadłości. Wszystkie te wnioski są trafne,

go było nosić na wams lub na kaftan w typie pourpo-

jeśli się weźmie pod uwagę biografię Sixa, człowieka

int12. Najczęściej był sznurowany z przodu na piersi

dobrze wykształconego, który studiował prawo w Lej-

lub zapinany na zatrzaski. Szyto go z mocnej skóry, na

dzie i Groningen, a w latach 1641–1643 odbył podróż

przykład łosia lub wołu, która najczęściej miała natu-

do Włoch. Six kolekcjonował dzieła sztuki i książki,

ralny żółtobeżowy odcień. Kolet stanowił rodzaj ubio-

pełnił ważne funkcje w administracji Amsterdamu, by

ru ochronnego i noszono go nie tylko w czasie polo-

w 1691 roku zostać jego burmistrzem, był właścicie-

wań czy jazdy konnej, ale również w czasie podróży

lem wiejskiej posiadłości Elsbroeck, o której w liście

i ćwiczeń o charakterze militarnym. W talii można go

do przyjaciela napisał: Tu bardziej jestem sam sobie

było przewiązać kolorową szarfą. Miał pochodzenie

panem i w której oddawał się arystokratycznym roz-

militarne i był chętnie noszony przez żołnierzy oraz

rywkom – polowaniu, jeździe konnej i pisaniu wier-

oddziały cywilnej milicji, na przykład w Holandii.

szy .
9

Ubiory na polowania i do jazdy konnej, podobnie jak
Opisując męskie ubiory do polowań i jazdy konnej

inne noszone na co dzień i od święta, ulegały ciągłym

z 1. połowy XVII wieku, wypada wspomnieć, że rów-

ewolucjom i przemianom pod wpływem szybko zmie-

nie zapalonym myśliwym jak król Hiszpanii Filip IV

niającej się mody. Autoportret Françoisa Desportesa

był polski monarcha Władysław IV. Upodobał on so-

(1699, Luwr, Paryż) ukazuje zmiany, jakie nastąpiły

bie zwierzyńce wokół Pałacu Ogrodowego, zwanego

pod koniec 3. ćwierci XVII wieku w modzie męskiej,

Villa Regia, oraz Ujazdowa, posiadał wspaniałe staj-

a co za tym idzie także w męskim ubiorze do polowa-

nie, psiarnie i ptaszarnie. Ukochał też knieje na Li-

nia i jazdy konnej. Desportes był wziętym malarzem

twie, miał nawet specjalną budkę na kółkach, w któ-

animalistą, często malował też sceny polowań i por-

rej nocował w czasie polowań, i barkę do polowań na

trety. Sam również był wielkim entuzjastą polowań,

wodzie . Z zachowanych dokumentów wiadomo, że

stąd jego autoportret w stroju myśliwskim. Na obrazie

na okazje polowań król Władysław kazał sobie szyć

malarz ukazał siebie w chwili odpoczynku po uda-

ubiory przeznaczone specjalnie do tego celu. W 1644

nym polowaniu. Uwagę przykuwa oddany z wielką

roku rozkazał krawcowi Janowi przygotować zielony

starannością i wszelkimi szczegółami elegancki ubiór

komplet z płaszczem bogato zdobionym srebrnymi

myśliwski. W tym okresie mężczyźni porzucili już ka-

koronkami i pometkami oraz zielonymi guzikami .

ftany typu wams, casaque i pourpoint i zaczęli nosić

Z opisu wynika, że najprawdopodobniej był to ubiór

na wierzch kaftany zwane justaucorps – dopasowane,

do polowania w stylu zachodnioeuropejskim, być

pozbawione kołnierzy, z rękawami zaopatrzonymi

może jego podstawę stanowił tak popularny wówczas

w szerokie mankiety13. Taki kaftan w jasnobrązowym

casaque.

kolorze można zobaczyć na obrazie Desportesa. Daw-

10

11

4
Królowa Henrietta Maria z karłem, sir Jeffrey’em Hudsonem, Antoon van Dyck, 1633
National Gallery of Art, Waszyngton
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ny pourpoint stał się ubiorem spodnim i zaczęto go

pisanych można ustalić, że ubiór ten zaczął nabie-

nazywać kamizelką. Również ten nowy element gar-

rać „męskiego” stylu pod koniec XVI wieku. Philip

deroby widoczny jest na obrazie malarza. Ówczesna

Stubbes w 1583 roku narzekał, że widzi wiele kobiet

kamizelka (w tym wypadku uszyta z niebieskiego ak-

w wamsach i cuerach15, takich, jakie noszą mężczyźni,

samitu, oblamowana złotym galonem i zapinana na

zapiętych po szyję i zdobionych na wzór męski, że jeż-

złote guziki) sięgała kolan i miała długie rękawy oraz

dżą w nich po całym świecie i nawet się nie rumienią,

kieszenie. Fragment takiego długiego rękawa kamizel-

kiedy je noszą16.

ki widoczny jest spod prawego mankietu justaucorps.
Pod kamizelkę panowie nadal zakładali białe koszule,

Zachowane materiały ikonograficzne pochodzące

jednak pozbawione już szerokich, koronkowych koł-

z 1. i 2. ćwierci XVII wieku – m.in. portret królowej

nierzy. Na szyi wiązano białe chustki. I tych elemen-

Anny Duńskiej, żony króla Anglii Jakuba I, namalo-

tów nie zabrakło na autoportrecie Desportesa.

wany przez Paula van Somera (1617, Zamek Windsor) doskonale ilustrują tę tendencję. W tym okresie

Do 1680 roku do justaucorps i kamizelki noszono

damski ubiór do jazdy konnej i polowań składał się

bufiaste spodnie do kolan. Po tym okresie zastąpiły

z góry szytej na wzór hiszpańskiego wamsa, na którą

je węższe spodnie zwane culotte, sięgały one kolana

panie mogły zakładać inne elementy męskiej garde-

i zwykle na tej wysokości były zapinane na guziki lub

roby w hiszpańskim stylu, na przykład cuerę, casaque

sprzączkę. Spodnie te miały kieszenie, z przodu były

albo ropillę. Ponieważ kaftany w hiszpańskim stylu

zapinane na kwadratową klapkę, a z tyłu na pasek,

były pozbawione dekoltów, niektóre damy kazały je

dzięki któremu można było regulować ich szerokość.

wycinać i zamiast nosić do nich sztywne kryzy, przy-

Takie spodnie nowego typu – culotte – zostały przed-

ozdabiały je kołnierzem á la Maria Medycejska17. Do

stawione na wizerunku malarza. Uszyto je z jasnobrą-

tego zakładały obszerne spódnice, skórzane rękawicz-

zowego aksamitu, natomiast klapy kieszeni są obszyte

ki z szerokimi mankietami i kapelusik w męskim sty-

złotym galonem i ozdobione takimi samymi guzikami

lu, z wysoką główką i wąskim rondkiem wygiętym po

jak kamizelka. Do takich spodni w czasie polowania

bokach, ozdobiony fryzowanym piórem. Pod spód-

noszono wysokie buty. Desportes na swoim autopor-

nicami kryły się zwykle płócienne lub wełniane kale-

trecie ma na nogach czarne skórzane buty zapinane

sonki. Modę na noszenie tego elementu w stroju do

z boku na całej długości na okrągłe złote guziki. Po-

jazdy konnej czy polowań miała wprowadzić Katarzy-

szczególne elementy ubioru, w którym sportretował

na Medycejska, która była zawołaną amazonką18.

się Desportes, były już efektem zmian, jakie zaszły
w modzie męskiej na dworze króla Ludwika XIV, któ-

Zachowane portrety pokazują, że ubiory te były naj-

ry również słynął z wielkiej miłości do polowań i z pa-

częściej szyte z tkanin w kolorze zielonym, brązowym,

sją oddawał się im w okolicach pałacyków w Vincen-

oliwkowym, często w piękne wzory, do tego były bo-

nes, Chantilly czy Marly .

gato dekorowane koronkami, wstążkami i ozdobnymi

14

guzikami. Do naszych czasów w Germanisches Na-
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W XVII wieku ubiór do jazdy konnej i polowań zaj-

tionalmuseum w Norymberdze zachował się przy-

mował bardzo ważne miejsce nie tylko w garderobie

kład góry takiego ubioru w męskim stylu – kaftan

eleganckiego gentlemana, ale też modnej damy. Naj-

w typie casaque z lat około 1625–1630, który najpierw

bardziej charakterystyczną cechą damskich ubiorów

– według Janet Arnold – noszony był przez młodego

przeznaczonych na te okazje była ich maskulinizacja.

mężczyznę, a następnie został przerobiony na młodą,

Na podstawie nielicznych zachowanych świadectw

drobną kobietę lub dziewczynkę19.

‚Dame en habit de chasse’ (Dama w ubiorze do polowania), Recueil des modes de la cour de France,
Nicolas Bonnart, ok. 1670
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
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wałem się widząc wszystkie młode i piękne damy dwo-

Doskonałym przykładem tego, jak wyglądały dam-

ru odziane w męskie stroje, w aksamitnych kaftanach,

skie ubiory do jazdy konnej w ostatniej ćwierci XVII

kapeluszach z wstążkami, w galonach, koronkach i ob-

wieku, jest rycina Nicolasa Bazina, wykonana według

szywkach – zgoła niby panowie .

wcześniejszej kompozycji Jeana-Baptiste’a Martina,

20

ukazująca królową Francji Marię Teresę na koniu
Takie ubiory do jazdy konnej w typie alamody, jaką

(1682, Bibliothèque Nationale de France, Paryż). Ry-

ma na sobie Henrietta Maria, nie wzbudzały w An-

cina ta ukazuje nie tylko nowy kaftan wierzchni, który

glii wielkiego entuzjazmu. Na ten aspekt oraz masku-

zastąpił górę od alamody, ale też nową cechę charak-

linizację owych ubiorów szczególnie zwracała uwagę

terystyczną damskich ubiorów do polowań i jazdy

Aileen Ribeiro: Pewne cechy kobiecych ubiorów do jaz-

konnej, zwłaszcza w XVIII wieku, tj. wpływy ubiorów

dy konnej były zapożyczane z męskich, na przykład ka-

wojskowych. Królowa ukazana tu została jadąc konno

ftan, wysoki kołnierz koszuli oraz czarny filcowy kape-

po damsku w towarzystwie pazia, który trzyma nad

lusz ozdobiony białym strusim piórem. To z pewnością

jej głową parasol osadzony na długiej rączce. Jej ubiór

te męskie cechy owego ubioru wzbudziły taką konster-

składa się z wierzchniego kaftana i spódnicy. Kaftan

nację, a nawet przerażenie wśród purytanów, który to

krojem nawiązuje do popularnych już w tym czasie

strój, jak wszystkie niepopularne stroje, opisywano jako

męskich justaucorps, które panowie przejęli z mody

„francuski”, podobnie jak luźne szlafroki, które były

wojskowej. O jego militarnym charakterze przypomi-

w tym czasie tak popularne na dworze (…) .

nają epolety na ramionach królowej, kaftan dla wy-

21

gody po bokach jest rozcinany i można go zapiąć na

Trofea myśliwskie, Guillam Gabron, 2. poł. XVII w.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

małe guziczki. Do kaftana królowa nosi białą koszulę

coraz bardziej popularny wśród kobiet. A Samuel Pe-

i po męsku zawiązaną chustkę oraz szeroką spódni-

pys, widząc w lipcu 1663 roku króla Karola II i jego

cę. Najwłaściwszym nakryciem głowy dla pań, pasu-

żonę Katarzynę Braganza podczas konnej przejażdż-

jącym do ubiorów do jazdy konnej i polowań, były

ki, tak opisywał jej strój: Ale niebawem ujrzałem Króla

męskie kapelusze typu tricorne, które zastąpiły czarne

Około 1629 roku we Francji pojawił się interesujący

szybko podbiła serca kobiet i była noszona nie tylko

i Królową wyglądającą bardzo wdzięcznie w białym

kapelusze filcowe z szerokim rondem. Ich cechą cha-

ubiór dla pań zwany alamodą. Była to suknia dwuczę-

na polowania czy do jazdy konnej, ale też w podróży.

szamerowanym staniku, krótkiej purpurowej spódnicy

rakterystyczną było bogate garnirowanie różnokolo-

ściowa, ze stanikiem o kroju zbliżonym do męskiego

Jak ukazują zachowane portrety, m.in. królowej Szwe-

i z włosami uczesanymi à la négligence . Oczywiście

rowymi piórami lub obszywanie ronda kontrastowym

kaftana w typie pourpoint, z koronkowym, miękkim,

cji Krystyny (1653, Muzeum Prado, Madryt), namalo-

królowa ani jej damy dworu nie jechały z odkrytymi

galonem, dekoracyjnym sznureczkiem, frędzlą czy

obszernym, wykładanym kołnierzem, jaki nosili męż-

wany przez Sebastiana Bourdona, czy królowej Anglii

głowami, lecz w kapeluszach ozdobionych kolorowy-

wąską koronką. Ważne było też zdobienie samego ju-

czyźni, oraz fałdzistą spódnicą. Panie najczęściej do-

Henrietty Marii, pędzla Antoona van Dycka (1633,

mi piórami – Pepys zauważa pióra w kolorze żółtym

staucorps. Zwykle był on dekorowany różnego rodzaju

bierały do tego ubioru akcesoria również zaczerpnięte

National Gallery of Art, Waszyngton), alamody mo-

i czerwonym, co mu się bardzo podobało. Opisując

pasmanterią, drobnymi guziczkami, a wszystko po to,

z męskiej garderoby: skórzane rękawiczki z szerokimi

gły być szyte z różnego rodzaju tkanin i mieć różny

damskie ubiory do jazdy konnej i polowań w XVII

by podkreślić jego męski i militarny charakter. W ten

mankietami, czarne filcowe kapelusze z niską główką

charakter – albo bardzo skromny, purystyczny po-

wieku, trzeba wspomnieć, że owe niezbyt początko-

sposób zdobione i tak wyglądające ubiory do jazdy

i bardzo szerokim, miękkim rondem, które można

zbawiony dużej ilości zdobień, albo bardziej bogaty,

wo lubiane w Anglii alamody, noszone były również

konnej i polowań były szczególnie chętnie noszone

było dowolnie wywinąć. Kapelusze te najczęściej były

reprezentacyjny. Jednak naczelną zasadą damskich

w Polsce w podobnych okolicznościach. Na rycinie

na dworze Ludwika XIV. Angielski turysta Edward

ozdobione strusimi piórami tzw. łkającymi (cienkie,

ubiorów do polowań i jazdy konnej począwszy od

Wilhelma Hondiusa, wykonanej w 1645 roku na pod-

Browne, podróżując po Francji, pewnego razu w dro-

smętnie zwisające z ronda kapelusza) lub lisią kitą

3. ćwierci XVII wieku będzie ich zdecydowanie „mę-

stawie zaginionego portretu Peetera Danckersa de Rij,

dze powrotnej do Paryża napotkał orszak tegoż kró-

(pióro okazałe i puszyste). Do tego stroju, aby chronić

ski” charakter.

ukazującej królową Cecylię Renatę w czasie polowa-

la wraz z jego metresą Louise de La Vallière, odzianą

cerę przed opalenizną lub zimnym czy mroźnym po-
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Mimo tych obiekcji ubiór do jazdy konnej stawał się

22

nia, możemy zobaczyć francuską alamodę z kaftanem

przepięknie w nadzwyczaj modny justaucorps i boga-

wietrzem, panie dodatkowo zakładały na twarz czarne

Na tę cechę zwracał też uwagę Samuel Pepys, opisując

w męskim stylu i kapeluszem dekorowanym „łkający-

to ozdobiony piórami kapelusz24.

taftowe maseczki. Owa suknia zwaną alamodą bardzo

tego typu ubiory: Lipiec. Rok 1665. Najbardziej dziwo-

mi” strusimi piórami23.
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W XVII wieku zarówno męskie, jak i damskie ubiory

rabele, długie dzidy i czekany. Twarze smagłe, ciemne

do jazdy konnej najpierw pozostawały pod wpływem

i wąsate27. Gdyby kaftany przedstawionych na obrazie

mody hiszpańskiej, a później francuskiej. Z zachowa-

myśliwych nie sięgały przed kolano, lecz były dłuższe,

nych nielicznych dokumentów pisanych i ikonogra-

można by je uznać za typowy przykład ówczesnego

ficznych z terenów dawnej Rzeczypospolitej wynika,

kontusza, ponieważ mają wąskie szalowe kołnierze

że ubiory noszone na tego rodzaju okazje przez pol-

podbite futrem, co było cechą charakterystyczną dla

skich monarchów również były utrzymane w stylu

tych ubiorów w ostatniej ćwierci XVII wieku. Po-

mody zachodnioeuropejskiej. Trzeba dodać, że polo-

nadto jeden z opisanych tu ubiorów jest szamerowa-

wania były nie tylko rozrywką polskich królów, lecz

ny z przodu, podczas gdy kontusze były pozbawione

także magnaterii i szlachty. W tym okresie ubiory

tego typu ozdób. Krój noszonych przez myśliwych

zachodnioeuropejskie były w Polsce noszone przede

kaftanów bardziej odpowiada opisom delii noszonej

wszystkim przez królów (i to nie wszystkich) i dość

w 1. połowie XVII wieku. Jak pisze Anna Sieradzka:

wąskie grono magnaterii. Większość szlachty nosiła

W 1. połowie XVII stulecia noszono je w dwu odmia-

ubiory polskie. Jak te stroje zakładane w czasie polo-

nach. Częściej używana była delia z dekoracyjnie zwi-

wań mogły wyglądać, można zobaczyć na obrazie Po-

sającymi rękawami, narzucana na ramiona, spięta pod

lowanie na niedźwiedzie (ok. 1697, Muzeum Narodo-

rozłożystym kołnierzem okazałą biżuteryjną zaponą.

we w Poznaniu), którego autorstwo przypisywane jest

Drugi typ delii miał wydłużony, szalowy kołnierz fu-

Françoisowi Desportesowi . Ów francuski malarz

trzany; całe okrycie było węższe, noszone przeważnie

przebywał w Polsce ponad rok (od stycznia1695 do

z nałożonymi na ręce rękawami i zapięte z przodu na

lutego1696) i w czasie swojego pobytu był zaprasza-

szereg guzów, przytrzymywanych ozdobnymi pętlica-

ny do magnackich rezydencji, uczestniczył w ucztach,

mi28. Przedstawione na obrazie kaftany odpowiadają

balach i polowaniach. Jak pisze Konstanty Kalinow-

tej drugiej charakterystyce i należy je uznać za taki

ski: Całość obrazu wywiera wrażenie fantastycznej,

właśnie rodzaj delii. Pozostałe elementy stroju: port-

narracyjnej impresji na temat egzotycznego polowania

ki, kołpaki czy buty z wysokimi cholewami i szable są

(nie pozbawionej jednocześnie szeregu świetnie zaob-

jak najbardziej modnymi i charakterystycznymi ele-

serwowanych realiów) . Na pierwszym planie widać

mentami garderoby polskiego szlachcica hołdującego

dwóch myśliwych i sforę psów atakujących wielkiego

w swych gustach modzie narodowej. Wybranie takiej

niedźwiedzia, a w tle górzysty pejzaż i jeźdźca oraz las

właśnie delii, a nie kontusza ze zwisającymi rękawa-

i scenkę, gdzie jeden z myśliwych, siedząc na drzewie,

mi w wypadku polowania mogło być podyktowane

broni się przed próbującym go dosięgnąć niedźwie-

względami wygody, bezpieczeństwa i praktyczności.

25

26

dziem. Najbardziej szczegółowo malowane są ubiory
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myśliwych ukazanych na pierwszym planie: Myśliwy

Wiek XVII był pierwszą epoką w dziejach histo-

– odwrócony tyłem do widza – ubrany jest w jasnoró-

rii mody, w której wyraźnie wyodrębniły się ubiory

żowy kaftan, obszyty na rękawach i kołnierzu szarym

o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Ponieważ

futrem, w jasnozielone spodnie i wysokie do kolan żółte

uprawianie sportu, w tej epoce przede wszystkim po-

buty. Na głowie ma niebieski futrzany kołpak z białym

lowań i jazdy konnej, było wyznacznikiem wysokiej

piórem. Drugi, zwrócony en face, w niebieskim kaftanie

pozycji społecznej, odpowiedni ubiór przydawał tym

szamerowanym złotymi sznurami, obszytym na ręka-

rozrywkom splendoru i był jeszcze jednym z elemen-

wach i kołnierzu szarym cętkowanym futrem, w ciem-

tów zamanifestowania wysokiego statusu osoby, która

nozielonych spodniach i wysokich żółtych butach, ma

go nosiła, a przez swoją urodę dodawał im również

na głowie brunatny kołpak. Obaj uzbrojeni są w ka-

niepowtarzalnego, malarskiego charakteru.

Portret konny królowej Marii Kazimiery Sobieskiej, malarz nieznany, po 1685
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Kształty, kabaty i sznurówki
– kilka uwag o stanikach oraz gorsetach
szesnasto- i siedemnastowiecznych
Anna Straszewska

garderoby

nie

wzbu-

nin – szerokoraportowych adamaszków, a zwłaszcza

kontrowersji

co

gorset.

strzyżonych aksamitów o dużych regularnych wzo-

W kulturze zachodniej uważany za symbol kobiecej

rach, z których na całą Europę słynęła ówczesna Italia.

seksualności i preferowanego typu urody, ale też znie-

W takiej sukni Agnolo Bronzino sportretował w 1545

wolenia, opresji, uprzedmiotowienia kobiecego ciała

roku Eleonorę z Toledo (Detroit Institute of Arts).

i niezdrowego trybu życia. Choć dzisiaj raczej wyszedł

Usztywniony spodni stanik pozwalał na uniknięcie

z codziennego użycia, zarezerwowany na szczególne

fałdek i marszczenia tkaniny. W okresie renesansu

okazje, kojarzony ze sferą erotyki, cały czas jest przed-

we Włoszech nie noszono jednak jeszcze gorsetów

miotem westchnień milionów kobiet dążących do

przeszytych na fiszbinach – usztywnienie uzyskiwano

idealnej sylwetki i niezrażonych przez związane z nim

w inny sposób, m.in. za pomocą skóry, filcu, karto-

negatywne konotacje. Obecny w modzie europejskiej

nu wszytego pomiędzy warstwy materiału czy dwóch

już prawie czterysta lat, na dobre zagościł w kobiecej

warstw mocnego lnu, watowanego i przepikowanego

garderobie w XVII stuleciu.

lub wzmocnionego klejem2. Tak było w przypadku

Żaden
dza

z

tyle

elementów
emocji

i

wykonanego z klejonki spodniego stanika zmarłej
Moda na gorsety zaczęła się kształtować już w XVI

w 1547 roku księżnej Urbino Giulii Varano, odkryte-

wieku i wtedy też wypracowano rozwiązania kon-

go w 1999 roku wraz z całym jej ubiorem grobowym.

strukcyjne, które były stosowane i udoskonalane

Z wierzchu pokryty był on taftą i miał kwadratowy

przez dwa następne stulecia. Pierwsze usztywniane

dekolt, odpowiadający ówczesnej modzie3. Uzyskany

staniki nie miały służyć podkreśleniu kobiecej uro-

dzięki temu efekt dobrze odzwierciedla suknia uka-

dy i wyeksponowaniu smukłej talii i pełnego biustu.

zana na portrecie księżnej, autorstwa Tycjana, dato-

Wręcz przeciwnie, w renesansowej modzie włoskiej,

wanym na lata 1545–1547 (Palazzo Pitti, Florencja).

francuskiej czy angielskiej starano się zniwelować

Żadnych tego typu wzmocnień nie miał natomiast

opływowe linie kobiecego torsu i nadać mu jednolity

spodni stanik bez rękawów wydobyty z grobu zmarłej

cylindryczny kształt, czemu służyło m.in. watowanie .

w 1562 roku Eleonory z Toledo (Galleria del Costu-

Tylko na takiej gładkiej, równej powierzchni można

me, Florencja). Wykonany był jednak z podszytego

było odpowiednio ukazać piękno wzorzystych tka-

lnianym płótnem grubego czerwonego aksamitu, co

1

3
W końcu XVII i na pocz. XVIII w. przód gorsetu mógł być widoczny między nieschodzącymi się na piersiach
połami sukni wierzchniej (mantui). Niekiedy przysłaniano go dekoracyjną trójkątną wstawką, tzw. bawetem.
Teresa Woroniecka, malarz polski, ok. 1710–1720
Muzeum Narodowe w Warszawie
148

149

również zapewniało pewną sztywność. Nieznacznie

niały lepsze ułożenie sukni wierzchniej11. Krojony był

wydłużony z przodu, sięgał do linii stanu i miał na

najczęściej z trzech części i sznurowany bądź zapinany

przodzie zapięcie na osiemnaście haftek. Jego pro-

na haftki z przodu lub z tyłu. Nieusztywniany fiszbi-

sty krój z trzech części bez zaszewek, jedynie z dwo-

nami spodni stanik z taskami, bocznym sznurowa-

ma niewielkimi klinami w talii, dodatkowo niwelo-

niem i dowiązywaną spódnicą widoczny jest na fresku

wał kobiece kształty . W spisie garderoby Eleonory

Alessandra Alloriego z kościoła Santa Maria Novella

z 1547–1548 roku wymieniono trzynaście tego typu

we Florencji, przedstawiającym damę przy toalecie

nieusztywnianych staników z czerwonego lub fioleto-

i datowanym na około 1575–1578 rok.

4

wego aksamitu i atłasu, podszytych lnianym płótnem,
określanych jako busto di sotto5.

We Włoszech i na zachodzie Europy suknia bez rękawów, a później zestaw składający się z oddzielnego

We Francji zarówno wierzchni, jak i spodni stanik

stanika i spódnicy pełniły zwykle rolę ubiorów domo-

tego typu określano terminem corps, w terminologii

wych, jedynie w wypadku kobiet z warstw niższych

angielskiej używane było określenie pair of bodice,

stanowiły podstawę garderoby12. Zamożne damy

ewentualnie body6. Za polski odpowiednik można

najczęściej zakładały na wierzch drugą suknię z rę-

przyjąć pojęcie kształt, kształciczek, kształcik, odno-

kawami bądź nosiły rękawy dowiązywane do stanika,

szące się do stanika lub gorsetu bez rękawów , choć jak

choć nie zawsze – grobowa suknia Eleonory z Tole-

wykazała Irena Turnau, częściej dotyczyło ono ubioru

do również nie ma rękawów (Galleria del Costume,

wierzchniego niż elementu bielizny . Biust podtrzy-

Florencja)13. W 2. połowie XVI i na początku XVII

mywano natomiast często za pomocą płóciennych

wieku w Polsce suknie (tzw. letniki) bez rękawów no-

opasek i dopiero w 1593 roku w jednym z inwentarzy

szone były powszechnie przez kobiety ze wszystkich

wzmiankowany był kształt aksamitny zbrukany, który

warstw społecznych, i to – jak zauważa Cesare Vecel-

mógł stanowić rodzaj gorsetu , być może zbliżonego

lio w komentarzu do stroju poznanianki – niezależnie

do stanika Eleonory z Toledo. Inwentarze wskazują,

od pory roku . Mogły mieć luźną formę, często też

że pod sukniami Polki nosiły też usztywniane kształty

były skrojone z dopasowanym, doszytym do spódni-

płócienne lub barchanowe .

cy stanikiem (kształtem lub opleczkiem, opleckiem).

7

8

9

14

Krystyna lub Barbara (?) Lubomirska, malarz nieznany, ok.1600
Muzeum Narodowe w Warszawie

Katarzyna Ostrogska, malarz polski, 1597
Muzeum Narodowe w Warszawie

W 1566 roku w spisie odzieży szlachcianki z Wielko-

ni haftowanej we wzór o motywach ślubnych (1597,

wy z 1640 roku19. Jest on stosunkowo krótki, tak aby

Ten typ ubioru spodniego wywodzi się najprawdopo-

polski wymieniany był na przykład letnik żółtogorący

Muzeum Narodowe w Warszawie). W obu wypad-

podwyższyć talię, natomiast boczne szwy przesunięte

dobniej z sukni bez rękawów, od późnego średniowie-

z kształtem, adamaszkowy, a w 1573 letnik czamletowy

kach trudno stwierdzić, jak stanik jest sznurowany:

są do tyłu, co optycznie zwęża plecy, zgodnie z modą

cza noszonej pod ubiorem wierzchnim lub jako ubiór

czarny z aksamitnym oplieczkiem . Często sama suk-

z boku czy na plecach . Ich spłaszczająca biust forma

XVII wieku. Oba staniki wykazują jednak jeszcze

domowy czy roboczy. Początkowo była ona krojona

nia z takim stanikiem była nazywana kształtem.

natomiast zdaje się odpowiadać zachowanym szesna-

wyraźne cechy szesnastowieczne, gdyż nie zachodzą

stowiecznym stanikom włoskim – przód jest skrojo-

szpicem na spódnicę i są ścięte prosto, co może być

10

15

jednolicie, a od XV wieku z przecięciem w talii. Wi-

16

dzimy ją m.in. na obrazach Tycjana Noli me tangere

Suknie z kształtem noszone były także przez szlach-

ny jednolicie, bez dodatkowych szwów, zaszewek czy

jednak spowodowane umieszczaniem w księgach kra-

(1511–1512, National Gallery, Londyn) czy Młoda ko-

cianki i magnatki jako ubiór reprezentacyjny, co być

klinów, a tył z jednej części w wypadku sznurowania

wieckich przestarzałych form ubiorów. Zaokrąglony

bieta przy toalecie (1515, Luwr, Paryż). W 2. ćwierci

może świadczy o tym, że bardziej niż finezję i zawi-

bocznego albo z dwóch, jeśli zapięcie znajdowało się

z przodu jest natomiast dolny brzeg stanika na portre-

XVI wieku rozdzielono górę i dół, toteż stanik zaczął

łości kroju ceniono przepych. Szyto je wtedy z kosz-

na plecach. Ten prosty fason potwierdza wykrój sukni

cie Ostrogskiej (na portrecie Lubomirskiej jest on za-

stanowić odrębną część garderoby, niepołączoną ze

townych jedwabnych tkanin o bogatych deseniach,

z kształtem w poznańskiej Renowacji sztuk krawiec-

słonięty). Wydaje się natomiast, że kształciczek panny

tak jak na portretach córek Sebastiana Lubomirskie-

kich z 1628 roku . Stanik jest trójdzielny i z przodu

młodej przedstawionej na tzw. Tablicy Gołuchowskiej

Z czasem też został wydłużony z przodu w szpic i za-

go – Krystyny/Barbary (ok. 1600, Muzeum Narodo-

sznurowany bądź zapinany na haftki . Z trzech czę-

z około 1620 roku (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

opatrzony w taski przy brzegu, które powodowały, że

we w Warszawie), którą widzimy odzianą w czerwony

ści składa się również sznurowany z przodu kształt

został skrojony w szpic, analogicznie do mody 2. po-

dolny brzeg nie odznaczał się linią poziomą i zapew-

wzorzysty aksamit, oraz Katarzyny Ostrogskiej w suk-

zamieszczony w księdze cechowej krawców Wscho-

łowy XVI i początku XVII wieku.

spódnicą, która mogła być do niego dowiązywana.
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Obie portretowane przedstawione zostały w reprezentacyjnych, uszytych z kosztownych tkanin sukniach
ze stanikiem bez rękawów tzw. kształtem, szczególnie popularnym w Polsce w XVI i na pocz. XVII w.

17

18
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Wykrój A

Wykrój B

Pewną analogię do polskiego kształcika może stano-

kształciczek, to tak subtelniejsza – pisał w 1600 roku

wić odkryty podczas wykopalisk grobowych w ko-

Piotr Zbylitowski w Przyganie wymyślnym strojom

ściele Wszystkich Świętych w Pradze nieusztywnia-

białogłowskim26.

ny fiszbinami, wydłużony z przodu w szpic gorsecik
(czeski živŭtek) z około 1560 roku. Został on uszyty

Suknie z dopasowanymi stanikami, a zwłaszcza od-

z jedwabnego, prawdopodobnie włoskiego lub hisz-

dzielne staniki bez rękawów, stanowiące podstawowy

pańskiego brokatu o geometrycznym wzorze, a więc

kobiecy ubiór wierzchni, a nie element bielizny, popu-

stanowił ubiór luksusowy. Możliwe, że był częścią suk-

larne były też w garderobie mieszczańskiej. W inwen-

ni, gdyż zachowały się nici świadczące o doszywaniu

tarzu pośmiertnym poznańskiego mielcarza Andrzeja

i późniejszym odpruciu spódnicy. Ma on również bar-

Kapinosa z 1577 i 1582 roku, obejmującym kobiece

dzo prosty krój – jest skonstruowany z czterech części

ubiory, wymieniano: Kształt czarny, wytarty, aksa-

i z przodu zapinany na haftki, a z tyłu sznurowany;

mientny, drugi dziki, adamaszkowy, trzeci czarny, ada-

wokół wycięć pod pachami doszyte są wąskie trzycen-

maszkowy27. Szczególnie zasobna pod tym względem

tymetrowej szerokości paski stanowiące ramiączka,

była mieszczka poznańska Barbara Ficzkowa, której

które ze względu na szeroki rozstaw pach po założe-

inwentarz pośmiertny z 1583 roku zawiera: kształcik

niu nadają dekoltowi charakterystyczny trapezowaty

adamaszkowy, dziki, z aksamitem, wiotchy; drugi kitaj-

kształt, znany z ówczesnej ikonografii . W podobny

czany, czerwony, z czarnem aksamitem; trzeci czamle-

sposób układa się stanik (Vasquina y cuerpo baxo de

towy, czerwony, nowy, z aksamitem; czwiarty kalinowy,

feda), którego wykrój zamieszczono w księdze kra-

brynatny stary; piąty muchajerowy, brunatny, stary28.

wieckiej wydanej po raz pierwszy w 1580 roku przez

W inwentarzu służącej Zofii z 1626 roku znalazły się

Juana de Alcega, hiszpańskiego mistrza krawieckiego .

stanowiąc podstawę jej garderoby: suknia zielona, abo

20

Wykrój C

Wykrój D

21

papuża z jednym pasamonem i kształtem płóciennym
Jak wskazują inwentarze, noszone w Polsce kształ-

[być może pełniącym rolę bielizny, na którą nakłada-

ty często były zdobione obszyciami z galonów, jakie

no dopiero stanik wierzchni] (...); kształt 1 półada-

pojawiają się także w ikonografii zachodnioeuropej-

maszkowy, nowy; kształt drugi, trypowy, czarny, stary;

skiej , a niekiedy podbijano je futrem , jak kształt

kształt trzeci, sajewy, czarny, stary; kształt czwarty

adamaszkowy, czarny, lisami podszyty, stary wy-

aksamientny, z kiderlami i ze złotymi pasamanami,

mieniany w inwentarzu pośmiertnym z 1633 roku

stary29. Wskazuje to, że w tym czasie staniki i gorsety

mieszczki poznańskiej Elżbiety Zernerówny24. Zda-

bez rękawów stają się już ubiorem mniej zamożnych

rzały się też staniki z odsznurowywanymi rękawami,

kobiet. W garderobie chłopskiej sznurowany na pier-

jak w modzie zachodniej. W poznańskim spisie z 1583

siach nieusztywniany stanik na wąskich ramiączkach

roku wymieniany jest kształcik czerwony aksamitny

z taskami, wywodzący się jeszcze z mody szesnasto-

niemiecki, z rękawikami, podszyty barchanem .

i siedemnastowiecznej, przetrwał aż do XX wieku,

22

23

25

choć najczęściej był już wtedy nazywany gorsetem.

A. Wykrój nieusztywnianego kształtu z ok. 1560 (wg stanika grobowego z kościoła Wszystkich Świętych w Pradze)
B. Wykrój gorsetu angielskiego na fiszbinach z ok. 1603 (wg tzw. effigy corset z opactwa Westminsterskiego)
C. Wykrój przeszywanej na fiszbinach sznurówki z lat 1638–1650 (wg gorsetu z Manchester City Galleries; rysunek nie uwzględnia
wkładanego pod sznurowanie przefiszbinowanego bawetu)
D. Wykrój usztywnianego stanika sukni – kabatu z ok. 1660–1665 (wg stanika z Claydon House; rysunek nie obejmuje rękawów)
Tablica porównawcza krojów kształtów, sznurówek i kabatów z XVI i XVII w.
rys. Anna Straszewska i Barbara Szewczyk
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Ubiór ten cieszył się dużą popularnością w XVI wieku

W niektórych regionach (m.in. na Opolszczyźnie

i jeszcze na przełomie stuleci uważany był za najod-

i w Wielkopolsce) – krojony zarówno oddzielnie, jak

powiedniejszy strój kobiecy, zachwalany przez mo-

i doszywany do spódnicy – zachował jednak dawną

ralistów potępiających modne nowinki i ceniących

nazwę oplecek30.

tradycyjne ubiory, niepodlegające szybkim zmianom,
proste, a przede wszystkim skromne: Sukienka pro-

W warstwach wyższych pod wpływem dworu kró-

stym krojem zawsze najcudniejsza / Przez rękawów

lewskiego i habsburskich żon Zygmunta III Wazy na
153

przełomie XVI i XVII wieku zaczęła się upowszech-

ne wymagały one podobnego usztywnionego gorse-

Francji, w 1577 roku zanotował: Francuzki mają nie-

niać moda hiszpańska, a wraz z nią inny typ sukni,

tu. W takim stroju została m.in. sportretowana przez

wyobrażalnie wąską talię; rozdymają swoje suknie od

wymagający usztywnianego fiszbinami bieliźnianego

Antonia Mora w 1551 roku infantka Maria Hiszpań-

talii w dół za pomocą wkładek z fiszbinu i vertugadyn,

gorsetu. Podobnie jednak jak nieusztywniany stanik

ska, żona cesarza Maksymiliana II (Muzeum Prado,

przez co ich sylwetki stają się elegantsze. Na koszuli no-

zakładany był on zawsze na koszulę, a nie na gołe

Madryt).

szą one gorset lub stanik, który nazywają corps piqué,
czyniący ich kształty subtelniejszymi i smuklejszymi.

ciało. Wbrew pozorom modelował sylwetkę znacznie bardziej miękko niż stanik włoski – nadawał jej

W większym stopniu zniekształcały i modelowały

Jest on sznurowany z tyłu, co pozwala wyeksponować

naturalną opływową linię, często lekko podkreślając

sylwetkę ubiory noszone w 2. połowie XVI wieku we

kształt piersi33. Określenie piqué wskazuje na przeszy-

biust i talię. Trudno dokładnie określić, kiedy gorsety

Francji. Jérôme Lippomano, ambasador Wenecji we

wanie i usztywnienie. Wzmianka z 1597 roku infor-

na fiszbinach weszły w modę. Na zastosowanie w ich
konstrukcji rogu wieloryba wskazują źródła pisane
pochodzące dopiero z końca XVI wieku, a najstarsze
zachowane przykłady tego typu obiektów pochodzą

Bielizna noszona do stroju francuskiego i angielskiego
na przełomie XVI i XVII w.
rys. Olga Skoczylas

z przełomu XVI i XVII wieku. Do najbardziej znanych
należy przebadany dokładnie przez Janet Arnold gorset wydobyty wraz z suknią w stylu hiszpańskim z grobu zmarłej w 1598 roku Dorothei Sabiny von Neuburg
(Bayerisches Nationalmuseum, Monachium). Jest on
zszyty z trzech części, sznurowany z tyłu, z doszytymi taskami i usztywniany z przodu bryklą. Wykonany
był przypuszczalnie z dwóch warstw lnianego płótna,
które uległo destrukcji – zachowało się jedynie pokrycie wierzchnie z pierwotnie kremowego jedwabiu31.
Wzmacniały go – również niezachowane – fiszbiny,
których pozostałością są wąskie kanaliki przeszyte przez wszystkie warstwy z przodu i z tyłu wzdłuż
sznurowania. W przeciwieństwie do późniejszych gorsetów partie osłaniające piersi nie były usztywnione,
stąd też gorset ten nie spłaszczał ich nadmiernie i nie
wypychał ku górze32, co potwierdzają liczne portrety
ukazujące suknie hiszpańskie z przełomu XVI i XVII
wieku. Można przypuszczać, że tego typu element bielizny ma na sobie również polska królowa Konstancja
Austriaczka na portrecie Pietera Claesz. Soutmana
z około 1626 roku (Alte Pinakothek, Monachium). Jej
suknia z podwójnymi rękawami i zabudowanym sta-
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Usztywnieniu ubioru wg mody hiszpańskiej służył zakładany
na koszulę gorset na fiszbinach i stożkowata spódnica
na obręczach z trzciny (tzw. fortugały).

nikiem, mimo iż ćwierć wieku późniejsza, charakte-

Bielizna noszona do stroju według mody hiszpańskiej
w 2. poł. XVI i na pocz. XVII w.
rys. Barbara Szewczyk

nie o staniku modelującym sylwetkę widzimy już na

ryzuje się fasonem zbliżonym do ubioru grobowego
Dorothei Sabiny i nie niweluje całkowicie piersi. Sukportretach z około połowy XVI wieku, a więc zapew-

4
W strojach pod wpływem mody francuskiej i angielskiej
usztywniany, wydłużony z przodu gorset opierał się na
fortugałach o cylindrycznym kształcie.
Anna Maria Kreytzen, Maciej Czwiczek,1634
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
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muje, że ówczesny francuski gorset mógł być wyko-

wanych inwentarzach z terenów Polski trudno jest

corset jest ona skonstruowana tylko z trzech zasad-

nany ze sztywnego rogu . Analiza portretów pozwala

jednak odnaleźć wzmianki z tego okresu na temat

niczych części z wąskimi plecami – głębsze wycię-

jednak stwierdzić, że sama kibić w rzeczywistości nie

gorsetów na fiszbinach.

cia tasek sprawiają, że korpus nie ulega wydłużeniu,

34

była przesadnie ściśnięta i zwężona ; jej smukłość wy-

a dzięki wszytym między nie klinom z nieusztywnia-

35

nika raczej ze skontrastowania wydłużonego z przodu

Gorsety określane jako „sznurowanie” wymieniane

nego atłasu linia bioder staje się bardziej opływowa.

w ostry szpic stanika z szeroką spódnicą na fortuga-

są w opublikowanym przez Łukasza Gołębiowskiego

Dostosowanie do naturalnych kształtów kobiece-

łach, która w latach siedemdziesiątych XVI wieku

spisie wyprawy z 1650 roku nieznanej z imienia księż-

go ciała zapewnia też usztywniany fiszbinami bawet

miała jeszcze kształt stożka (w latach osiemdziesią-

nej: 56. sznurowanie złocistej materyi białej ze złotym

wkładany z przodu pod sznurowanie i widoczny spo-

tych przybrała formę walca). Również poszerzenie

galonem, ze srebrnemi kółeczkmi. 57. sznurowanie

między nieschodzących się ze sobą bocznych krawę-

ramion powoduje optyczne zwężenie talii. Biust na-

karmazynowe czerwone z takąż fetocią [lamówką] i ze

dzi. Zmienia się też sposób ukształtowania ramiączek

tomiast jest wypchnięty do góry i odznacza się dzięki

srebrnemi kółeczkami; 58. sznurowanie, na ceglastym

– z tyłu tworzą poziomą linię, dzięki czemu ramiona

temu, że w przeciwieństwie do strojów hiszpańskich

hatłasie kwiateczki błękitne ze srebrnemi kółeczkami

pozostają odsłonięte, co będzie cechą mody kobiecej

dekolt pozostaje nieosłonięty i otoczony delikatnym

i ze złotą fetocią oblamowane; 58. skórek perfumowa-

przez kolejne kilkadziesiąt lat. Tego typu gorsety mo-

karbowanym kołnierzem.

nych 4 na sznurowanie; 59. sznurowanie, na hatłasie

gły być noszone pod swobodnymi, nieusztywnianymi

czerwonym złote ze srebrem kwiateczki forbotkiem

sukniami o lekko podwyższonej talii, składającymi się

Francuskie gorsety usztywniane fiszbinami wzmian-

[metalową koronką] srebrnym oszyte z kółeczkami

ze spódnicy i wydekoltowanego stanika z nacinaną

kowane są również w Anglii u schyłku wieku XVI

srebrnemi . Nie ma tu jednak informacji o jakimkol-

baskiną oraz bufiastymi rękawami, w jakich Antoon

wieku, m.in. w 1590 roku w garderobie królowej Elż-

wiek usztywnieniu, natomiast zdobienia w postaci ob-

van Dyck sportretował w latach trzydziestych XVII

biety I . Zapewne były one podobne do datowanego

szyć złotym galonem i metalową koronką, a także in-

wieku wiele Angielek, m.in. damę z rodziny Spence-

na około 1603 rok effigy corset, w który ubrana była

formacja o perfumowanych skórkach przeznaczonych

rów (ok. 1633–1638, Tate Gallery, Londyn). Wyraź-

figura królowej z opactwa Westminsterskiego, wyko-

do przechowywania sznurówek odpowiadają modzie

nie wypchnięty do góry biust, widoczny w wycięciu

nana z okazji jej egzekwii pogrzebowych. Został on

zachodniej tego czasu. Wśród obiektów ze zbiorów

dekoltu, wskazuje na obecność gorsetu. Suknia tego

prawdopodobnie uszyty przez nadwornego krawca

europejskich natomiast nie zachował się żaden, który

typu znana była także w Polsce, gdyż jej wykrój został

monarchini Williama Jonesa . Choć skrojony rów-

byłby zaopatrzony w srebrne kółka do przewlekania

zamieszczony w księdze krawieckiej miasta Wschowy

nież z trzech części, różni się nieco od zabytku nie-

sznurowadła.

z 1640 roku40.

ma brykli i jest przeszywany fiszbinami na całej po-

W latach trzydziestych XVII wieku moda francuska,

W tym czasie gorset mógł też pełnić rolę pośrednią

wierzchni, także na piersiach; taski nie są doszywane,

która zaczęła nadawać ton również w innych krajach,

między stanikiem a elementem bielizny – w latach

tylko wycięte po bokach, a przód jest mocno wydłu-

zmieniła całkowicie charakter, zrywając z dworską

trzydziestych i czterdziestych XVII wieku często był

żony i zakończony półkoliście – w modzie francusko-

sztywnością i nad funkcje reprezentacyjne przed-

widoczny w rozchylonych połach sukni wierzchniej,

-angielskiej owego czasu wydłużenie to bardzo często

kładając eksponowanie kobiecych powabów. Przede

stąd też obszywano go kosztowną tkaniną lub jego

opierało się na fortugałach o walcowatym kształcie.

wszystkim zrezygnowano z usztywnień spódnicy, co

przód przysłaniano ozdobnym bawetem. Sznurówka

Szwy boczne są przesunięte do tyłu, co optycznie

pozwalało na powrót do bardziej naturalnej sylwetki.

widoczna na portrecie Marii Louise de Tassis pędzla

zwęża plecy. I choć w Polsce i państwach ościennych

Gorsety jednak pozostały w modzie, choć podkreślały

Antoona van Dycka z około 1629/1630 roku (Liech-

w sferach magnackich dominowały raczej wzorce

naturalne kształty nie deformując ich, tak jak zacho-

tenstein Museum, Wiedeń) pokryta jest srebrzysto-

mody hiszpańsko-niemieckiej, na nielicznych portre-

wana w zbiorach Manchester City Galleries czerwona

białym atłasem i ozdobiona wzdłuż szwów złotym

tach można spotkać stroje inspirowanie modą fran-

atłasowa sznurówka łączona z osobą zmarłej w 1638

galonem, a w jej kroju wyraźnie wyodrębnia się przed-

cuską i angielską. Tego typu mocno zapóźniony strój

roku Elizabeth Filmer. Mimo że badacze angielscy

nia część wydłużona w szpic. Spłaszczone piersi wy-

– a zapewne i gorset – ma na sobie m.in. Anna Maria

przesuwają czas jej powstania na lata 1638–1650 , jej

pchnięte są do góry i rysują się w głębokim wycięciu

Kreytzen na portrecie Macieja Czwiczka z 1634 roku

prosty krój potwierdza, jak sądzę, raczej wcześniejsze

dekoltu przysłoniętego jedynie delikatnym rąbkiem

(Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). W opraco-

datowanie – na okres 1620–1640. Podobnie jak effigy

cienkiej koszuli. Podobną modną, wydekoltowaną to-

36

37

38

mieckiego – sznurowanie znajduje się z przodu, nie
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39

W latach 30. i 40. XVII w. wydłużony w szpic, obszyty
jedwabiem i dekorowany pasmanterią przód gorsetu
widoczny był w rozchylonych połach sukni wierzchniej.
Królewna Anna Wazówna,
Jakob Henrik Elbfas, l. 30. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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aletę, gdzie spod otwartej z przodu sukni wierzchniej

warstw grubego niebielonego lnianego płótna, między

widać zachodzący szpicem na spódnicę gorset, mają

które w wąskich kanalikach wszywano fiszbiny z rogu

na sobie królewna Anna Wazówna, siostra Zygmun-

wieloryba (bądź ich zamienniki, takie jak trzcina hisz-

ta III, na słabym artystycznie wizerunku autorstwa

pańska, czyli rattan, wiklina czy źdźbła trawy mietli-

Jakoba Henrika Elbfasa z lat trzydziestych XVII wie-

cy43), które rozmieszczano zarówno gęsto obok siebie

ku (Muzeum Narodowe w Warszawie), oraz królowa

na całej powierzchni (baleiné), jak i pozostawiając

Cecylia Renata, na portrecie Fransa Luycxa datowa-

między nimi odstępy (demi-baleiné)44. Poszczególne

nym na około 1640 rok (Kunsthistorisches Museum,

kawałki zszywano dopiero po ich usztywnieniu, na-

Wiedeń), choć u niej dekolt został przysłonięty chus-

stępnie całość pokrywano tkaniną jedwabną45 – za-

tą. Były to jednak wówczas raczej odosobnione przy-

równo kosztownymi tkaninami wzorzystymi przety-

padki na ziemiach Rzeczypospolitej. Polki nosiły albo

kanymi złotymi lub srebrnymi nićmi, jak i modnym

zapóźnione o kilkanaście lat stroje francuskie, albo

wówczas gładkim atłasem; szwy często zdobiono

wręcz ubiory stanowiące dziwną mieszaninę wzorców

pasmanterią, metalowymi koronkami lub galonem.

hiszpańskich i francuskich, tylko powierzchownie do-

W zbiorach europejskich, m.in. w Victoria & Albert

stosowanych do wymogów nowego stylu, szytych bez

Museum w Londynie46, Museum of London47 czy Hes-

zrozumienia modnej konstrukcji i zasad elegancji.

sisches Landesmuseum w Darmsztadzie48, zachowało
się kilka tego typu staników, zwykle bez spódnic, któ-

Moda francuska zaczęła zdobywać sobie wśród Po-

re łatwo mogły być przerobione w późniejszym czasie.

lek szersze grono zwolenniczek dopiero za sprawą

Jedynie w Fashion Museum w Bath przechowywana

królowej Ludwiki Marii Gonzagi, przybyłej do Polski

jest cała tego typu suknia ze srebrnej lamy, datowa-

w 1646 roku wraz z fraucymerem i kuframi pełnymi

na na około 1660 rok49. O tym, jak śmiały mógł być

strojów. Szybko zaczęła się upowszechniać wśród pol-

to strój, zwłaszcza we francuskiej redakcji, najlepiej

skich dam dworu, magnatek, a z czasem także szlach-

świadczy Portret Ludwiki Marii Justusa von Egmonta

cianek, co wywoływało krytykę i ataki przeciwników

z 1645 roku (Zamek Królewski w Warszawie) – stanik

obcego stylu ubierania . W tym czasie popularność

szarobłękitnej atłasowej sukni bez zdobień wypycha

we Francji, a za jej przykładem w całej Europie, zdo-

ku górze piersi, niemal całkowicie widoczne w głę-

była suknia składająca się z fałdzistej spódnicy bez

bokim wycięciu dekoltu i przysłonięte jedynie przej-

usztywnień i sznurowanego, najczęściej z tyłu, stani-

rzystym woalem spiętym rozetami ze wstążki. Modę

ka-gorsetu o poziomej linii dekoltu z nisko wszytymi

rozpowszechnioną w Polsce przez Ludwikę Marię po-

bufiastymi rękawami do łokcia, w Polsce nazywanego

etycko zobrazował Samuel Twardowski w wierszowa-

kabatem . Wyewoluował on z noszonego wcześniej

nym romansie Nadobna Paskwalina (1655):

41

42

pod suknią wierzchnią gorsetu, do którego dodano
rękawy. Udoskonaleniu uległ też jego krój – stał się
bardziej dopasowany do sylwetki, gdyż przód cięto
z trzech, a tył z czterech części (albo na odwrót, gdy
sznurowanie umieszczano z przodu), z których środkowe miały kształt odwróconego trójkąta – pozwalało
to na dodatkowe optyczne zwężenie talii. Przód, podobnie jak w XVI wieku, często był usztywniany bryklą, szeroką listewką drewnianą, kościaną lub fiszbinową. Tak jak dawniej gorset szyto najczęściej z dwóch
158

Pierś zupełna i biała na wierzch się dobywa
Kształtem dwu pomagranat, której część pokrywa
Subtelna bawełnica, a część do wpół nagiéj
Wydawa się na wymiot...50
Tak bezwstydne eksponowanie ukrytych do tej pory
wdzięków nie mogło przejść bez echa i pozostawić
obojętnym całego grona moralistów, co celnie i z ironią skomentował Wacław Potocki:

W latach 40. XVII w. w modzie francuskiej upowszechniły się suknie z usztywnianym fiszbinami,
odsłaniającym ramiona stanikiem (tzw. kabat) z bufiastymi rękawami do łokcia, charakteryzującym się poziomą linią dekoltu.
Królowa Ludwika Maria, kopia według obrazu Justusa van Egmonta z ok. 1645
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Wołał na białogłowy reformat z ambony,

ściowy, gdyż całość mogła być skrojona analogicznie

Że cale wstyd straciły panny i matrony,

do kształcika z księgi krawieckiej miasta Wschowy.

Gdy na ponetę żądzy wdowy i mężatki

Spódnica zszyta z pięciu prostokątnych kawałków

Ukazują i piersi, i nagie łopatki .

tkaniny była w pasie gęsto przymarszczona na wyso-

51

I choć podobne głosy krytyki były w 2. połowie XVII
wieku bardzo liczne, Polki, z wyjątkiem związanych
z dworem magnatek, choć starały się nadążać za francuską modą, w rzeczywistości nie były aż tak skore do
odkrywania swoich wdzięków. Zapewne też ze względu na klimat niezbyt sprzyjający obnażaniu. Świadczą
o tym zachowane portrety. Krzysztof Opaliński w liście do brata z pewną ulgą pisał o nie do końca modnej przemianie, jakiej królowa poddała jego żonę Teresę z Czarnkowskich: Wystroiła mi ją tyż cale po francusku krom tego, że cycków nie pokazuje, choć to à la
modissimum52. Dekolty najczęściej skromnie skrywał
obszyty koronką, delikatny, biały płócienny kołnierz,
jak na wizerunku Anny Oświęcimówny autorstwa
Macieja Czwiczka z 1647 roku (Klasztor Franciszkanów w Krośnie), lub szeroki rąbek koszuli wystającej
spod stanika, widoczny na portrecie trumiennym
Barbary Domiceli Lubomirskiej z około 1667–1676
roku (Muzeum Narodowe w Warszawie).
Jak wskazuje książęca wyprawa ślubna opublikowana
przez Gołębiowskiego, już w 1650 roku w garderobie
najzamożniejszych Polek mogło się znaleźć kilkanaście modnych sukien z kabatami53. Ubiory dam obracających się w kręgu dworu królewskiego zapewne
były szyte zgodnie z zachodnimi wzorcami. Nieco
inaczej wyglądało to na prowincji, gdzie nie zawsze
znano najnowsze rozwiązania krawieckie. Staniki
z fiszbinami mogły być też zbyt kosztowne dla mniej
zamożnych kobiet. Przykładem sukni, która stanowi jedynie powierzchowne naśladownictwo mody
francuskiej, jest ubiór grobowy wydobyty z krypty
w kościele Niepokalanego Poczęcia w Dubnie54. Uszyta z obecnie brązowego, a pierwotnie zapewne czarnego jedwabnego rypsu, ma krótki stanik, którego
dwudzielny przód zapinany jest na haftki. Tył, który
uległ destrukcji, najprawdopodobniej był jednoczę160

kości 15 cm, a od spodu wzmocniona w pasie grubszym rypsem. W ten sposób stanik został optycznie
wydłużony i dopasowany w talii zgodnie z modą
3. ćwierci XVII wieku. Wzdłuż zapięcia stanika, a także
po łuku na piersiach naszyto wąską jedwabną koronkę klockową, sugerując dodatkowe szwy; pięć rzędów
koronki zdobi również przód spódnicy, co sprawia, że
stanik jest optycznie wydłużony i naśladuje szpiczasto
zakończone kabaty. Koronką wzdłuż szwów obszyte
są również szerokie proste rękawy do łokcia, uszyte
z gładkiego jedwabiu55. W ten sposób jest rozmieszczona dekoracja ze srebrnego galonu m.in. na sukni
Marii de Keersegieter, sportretowanej wraz z mężem
Abrahamem del Court przez Bartholomeusa van der
Helsta w 1654 roku (Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam). Ubiór grobowy z Dubna dopełnia
delikatny jedwabny szal przysłaniający dekolt, jaki
w modzie zachodniej był upinany często przy jego
brzegu, co przedstawia m.in. Portret Marii Kazimiery
z synem Jakubem Ludwikiem z około 1675 roku nieznanego autorstwa (Muzeum w Nieborowie i Arkadii).
Moda na suknie z kabatem niewymagające już odrębnego bieliźnianego gorsetu utrzymała się niemal
do końca XVII wieku. Nosiła je królowa Eleonora
Wiśniowiecka, a przede wszystkim kolejna francuska
małżonka polskiego monarchy – Marysieńka Sobieska. Zmieniły się jedynie proporcje kobiecej sylwetki
– stopniowo kibić zaczęła ulegać wydłużeniu i uwysmukleniu, przybierając formę odwróconego stożka.
Najbardziej wydłużone staniki weszły w modę w latach osiemdziesiątych XVII wieku. Talia była coraz
bardziej nienaturalnie ściskana i formowana już od
wczesnego dzieciństwa. Wtedy też znacznemu skróceniu uległy rękawy, coraz bardziej odsłaniając przewiązane kilkoma wstążkami i wykończone koronkami
bufki koszuli.

Spłaszczające i wypychające do góry piersi staniki-gorsety były szczególnie wydłużone w latach 70. i 80. XVII w.
Ich wysmuklającą formę podkreślał długi szpic zachodzący na spódnicę i zbiegające się centralnie
na środku przodu szwy, często podkreślone koronką lub pasmanterią.
Królowa Eleonora Maria Wiśniowiecka, malarz francuski, ok. 1675
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Dopiero w latach siedemdziesiątych, a powszechniej

i skonstruowany aż z dziesięciu części, nie licząc ba-

rzadko64. Według Ireny Turnau najwcześniej wzmian-

w latach osiemdziesiątych XVII wieku, sznurów-

wetu na fiszbinach, podkładanego z przodu pod sznu-

kowane są w Warszawie, gdyż już od 1673 roku, czyli

ka stopniowo zaczęła powracać do swej pierwotnej

rowanie. Z końca XVII wieku znane są też sznurówki

w okresie, gdy w modę wchodzą suknie bez usztyw-

funkcji, czyli elementu bielizny. Od tej pory zwłasz-

krojone z dwunastu części, jak haftowany jedwabnymi

nień. W 1697 roku wyszczególniona została nawet

cza w strojach dworskich skrywano ją coraz częściej

i złotymi nićmi gorset z białego atłasu z lat dziewięć-

„sznurówka na rogu”65. Promieniowanie mody dwor-

pod otwartą z przodu, krojoną jednolicie wierzchnią

dziesiątych XVII wieku, przechowywany w zbiorach

skiej musiało być tam najbardziej widoczne, stąd

suknią w formie płaszcza , tzw. mantuą (w Polsce na-

Museum of London .

mieszczki warszawskie były modniej odziane niż

56

59

zywaną manta lub manto), jaką we wczesnej formie

przeciętne szlachcianki. Brak natomiast dokładnych

o schodzących się na piersiach krawędziach widzi-

Choć zarówno sznurówki, jak i kabaty będą występo-

danych dotyczących innych regionów Polski, choć

my na Portrecie królowej Marii Kazimiery i jej córki

wały obok siebie także w następnym stuleciu, gorset

gdzieniegdzie wzmianki o gorsetach zaczynają się

Teresy Kunegundy wraz z dwórkami z lat osiemdzie-

noszony wraz suknią wierzchnią był bardziej uniwer-

pojawiać w latach dziewięćdziesiątych XVII wieku.

siątych XVII wieku (Muzeum Zamoyskich w Kozłów-

salnym elementem garderoby. Pozwalał zachować

Jadwiga Zieleniecka z Zawichostu w 1694 roku prze-

ce), a w dojrzalszej, rozwartej z przodu – na Portrecie

modną sylwetkę niezależnie od ubioru wierzchniego.

kazała wnuczce wśród ubiorów po jej matce używaną

Teresy Woronieckiej z przełomu XVII i XVIII wieku

Mogło to stanowić dużą oszczędność w wydatkach

sznurówkę66, a więc najprawdopodobniej także wyko-

(Muzeum Narodowe w Warszawie). Stąd też prze-

na stroje, gdyż najkosztowniejszym materiałem uży-

naną kilkanaście czy dwadzieścia lat wcześniej. Ten

stano do sznurówki doszywać rękawy, pozostawiając

wanym do ich wyrobu były fiszbiny. Stąd też tańszy

modny element garderoby zauważa też Jakub Łączno-

jedynie wąskie ramiączka, które zaczęły się powo-

był zestaw składający się z jednej sznurówki i kilku

wolski w swym satyrycznym dziele Nowe zwierciadło,

li przesuwać ku górze wraz ze stopniowym odcho-

nieusztywnianych ubiorów niż parę różnych sukien

wydanym po raz pierwszy w 1678 roku, sarkając na

dzeniem od poziomych dekoltów. Jej forma stała się

z kabatami z rogowym usztywnieniem.

obłudnego świata służebnice, które dla kształtu w sznurówkach ścisłych omdlewały67. Autor dostrzega różne

bardziej zgeometryzowana i idealnie stożkowata, bez
podkreślenia płynnej linii wcięcia w talii. Na optyczne

We Francji czy Anglii wraz z wejściem w modę nie-

typy ówczesnych kobiecych ubiorów, obok sznurówek

uwysmuklenie sylwetki wpływ miało również spły-

usztywnianych sukni i oddzieleniem od nich gorse-

noszonych wraz z mantami wspomina również kaba-

cenie dekoltu i podniesienie jego krawędzi ku górze.

tu nastąpił również podział na wyspecjalizowanych

ty, trafnie charakteryzując sposób, w jaki modelowały

Gorsety ukrywane pod suknią nadal jednak pokrywa-

krawców szyjących tylko kobiece ubiory i odrębnych

one sylwetkę siedemnastowiecznej damy:

no ozdobnymi brokatami czy haftowanymi jedwab-

rzemieślników wyrabiających sznurówki (fr. tailleur

nymi tkaninami, jeśli nie w całości, to przynajmniej

de corps baleiné, ang. bodies maker)60. W Polsce taki

na przodzie widocznym spod sukni wierzchniej, jak

podział się nie dokonał i zgodnie ze statutem ce-

w wypadku zabytku z Museum of London . Zwykle

chowym krawców warszawskich z 1717 roku szycie
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jednak przód sznurówki ukrywano pod trójkątnym
bawetem – wymienną ozdobną wstawką, która wielką
popularność zyskała w XVIII wieku.

I nie polska to moda, że damy nie wrzeszczą,

skich”, obok kobiecych sukni, spódnic i lekkich okryć

Gdy w nich przy sznurowaniu kości prawie trzeszczą,

wierzchnich, jak kontusze i kontusiki . Jak wykazuje
61

księga rachunkowa i inwentarzowa firmy Federic-

ne ze spódnicą usztywniane, sznurowane z tyłu kaba-

Museum zachował się, prawdopodobnie niderlandz-

ny w wiązkach, z których miejscowi krawcy szyli na

ty z doszytymi rękawami, pokryte często wzorzystymi

ki, sznurowany z przodu gorset pokryty jedwabnym

miejscu gorsety na miarę62. Aby zaspokoić popyt na

jedwabiami, jak i sznurówki na ramiączkach, niekiedy

morowanym rypsem w kolorze łososioworóżowym,

modne wyroby, importowano jednak również najbar-

również mające wierzchnią warstwę z jedwabiu, z cza-

przeszywany po wierzchu, z rękawami dowiązywany-

dziej pożądane gotowe sznurówki z Francji63.

sem jednak coraz częściej pokrywane tańszymi, za to

mi na wstążki. Mógł on zatem być noszony jako sa-

mocnymi tkaninami. Od XVII wieku występowały

modzielny stanik, ale też jako usztywnienie dla ubio-

Do początku XVIII wieku sznurówki pojawiają się

też formy pośrednie. W zbiorach Victoria & Albert

ru wierzchniego . Datowany jest na lata 1660–1680

w polskich spisach inwentarzowych stosunkowo

współistniały obok siebie – nadal modne były noszo-

58

Za sobą sznurować je damy rozkazały.

sznurówek zaliczało się cały czas do „sztuk białogłow-

Bielizna noszona do stroju według mody francuskiej
w końcu XVII i na pocz. XVIII w.
rys. Barbara Szewczyk

Jeszcze w następnym stuleciu oba typy gorsetów
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W latach 80. i 90. XVII w. wraz z upowszechnieniem otwartej
z przodu sukni wierzchniej gorset (sznurówka) o sztywnym,
zgeometryzowanym, stożkowatym kształcie zaczął z
powrotem pełnić rolę ukrytego pod suknią elementu bielizny.

Ażeby się kabaty cudzoziemskie zdały,

ci w Krakowie z 1680 roku, aby sprostać potrzebom

Skąd piersiom wielka krzywda, z domów uciekają,
I tak nagie, pod szyją komorą mieszkają68.

rodzimych elegantek, sprowadzano z zagranicy fiszbi-
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54
W 2. poł. XVII w., a także w XVIII w. wiele sznurówek było zaopatrzonych w dowiązywane rękawy,
dzięki czemu mogły być noszone zarówno jako samodzielny stanik, jak i element bielizny pod nieusztywnianą suknią wierzchnią.
Sznurówka z bawetem i rękawami, ok. 1660–1680
Victoria & Albert Museum, Londyn
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54
Jeszcze przez pierwsze trzy dziesięciolecia XVIII w. sznurówki charakteryzowały się sztywną, stożkowatą formą z wysoką linią
dekoltu i lekko opuszczonymi na boki ramiączkami, jaka modna była w latach 90. XVII stulecia. Podobnie jak kabaty pokrywano
je po wierzchu dekoracyjną tkaniną (kanaliki na fiszbiny mogły być jednak również przeszywane po wierzchu). Gorsety sznurowano
na piersiach lub na plecach, a niekiedy zarówno z przodu, jak i z tyłu, przy czym pod przednie sznurowanie często podkładano
również usztywniany bawet. Wszystkie te rozwiązania zostały wypracowane już w XVII w.
Sznurówka, l. 20. XVII w.,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
166

167

Koszule i „chusty białe”,
czyli o siedemnastowiecznej bieliźnie
Ewa Orlińska-Mianowska

Sposób ubierania się ludzi w XVII wieku wydaje się

elementem stroju zarówno męskiego, jak i kobiecego,

dobrze znany dzięki portretom i częściom ubioru,

eksponowanym w rozcięciach rękawów czy przy de-

zachowanym w zbiorach muzealnych i różnych ko-

koltach4.

lekcjach. Jednak to, co noszono pod spodem, wciąż
pozostaje tajemnicą. Czasem odkrywają ją obrazy

We wcześniejszym okresie wśród warstw ubogich,

prezentujące sceny rodzajowe, ale i one nie zdradzają

jak i później w ubiorze ludowym spełniała nie tylko

wszystkich sekretów stroju. Wtedy, oprócz nielicznych

funkcję bielizny. Była odzieżą noszoną przy pracach

przykładów przechowywanych w światowych kolek-

w gospodarstwie i na polu. W epoce renesansu ko-

cjach, podpowiedzią są archiwa i literatura oraz trady-

szula rozpowszechniła się także jako bielizna nocna.

cja, która przekazuje, co można nosić pod wierzchnim

W wersji luksusowej szyto ją nawet z jedwabiu i ha-

ubiorem .

ftowanego muślinu, w uboższej – z tańszego płótna

1

gorszego gatunku5.
Bielizna mogła mieć charakter codzienny lub bardziej
odświętny. Ta codzienna, szyta z tańszych, grubszych

Najdroższe było płótno kolońskie nazywane niekie-

płócien, nie miała szczególnych ozdób i dekoracji.

dy szwabskim i płótno flamandzkie – cienkie, gęsto

Bielizna odświętna oraz noszona przez zamożniejsze

tkane, uszlachetniane apreturą i maglowaniem. Z za-

warstwy była szyta z najdroższych lnów, muślinów

granicznymi gatunkami płótna konkurowały płótna

i jedwabi i bogato zdobiona. Inny podział to bielizna

śląskie, głogowskie i wrocławskie6. Asortyment płó-

letnia i zimowa2. Na lato bardziej nadawały się lny,

cien był bardzo bogaty7. Najtańsze tkano z domieszką

które są przewiewne i mają właściwości chłodzące,

mniej szlachetnych włókien konopi i przerabianej na

a na zimę bawełniane barchany i tkaniny z domieszką

miejscu bawełny. Na droższą bieliznę stosowano naj-

wełny.

cieńsze lny, którym nadawano gładź i połysk, stosując
specjalne apretury i maglując je w kalandrach. Więk-

Najważniejszą częścią odzieży noszoną przez kobiety

sze ośrodki produkcyjne skupowały surowiec oraz

i mężczyzn była koszula. W inwentarzach mieszczań-

gotowe wyroby z domowych warsztatów i poddawa-

skich występowała pod nazwą gzła, giezła, giezłeczka

ły dalszej uszlachetniającej obróbce. Krótka sztuka

i czechła . Rozpowszechnienie tej części ubioru nastą-

płótna w XVII wieku – jak podają statystyki badaczy

piło w czasach renesansu, kiedy stała się ona ważnym

kultury materialnej – miała ponad 15 łokci (ok. 9 m),

3

3
Przęsłowe tło tej igłowej koronki wzbogacone jest pikotkami,
a kontur roślinnych motywów uwypuklony dzięki podłożu z grubszych nici.
Fragment koronki igłowej, Włochy, 2. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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długa od 60 do 120 łokci, a więc była 4–8 razy dłuższa8. Szerokości płócien także były różne w zależności
od rejonu wytworzenia. A wytwarzano je na warsztatach o szerokości powyżej łokcia (ok. 60 cm) oraz
na szerszych, półtorałokciowych. Płótna śląskie, choć
dobrej jakości, wypierane były przez płótna szkockie
i irlandzkie, bardziej standaryzowane, o znormalizowanej szerokości. Trudno dokładnie określić, ile płótna przypadało średnio na mieszkańca Europy w XVII
wieku, wiadomo, że sto lat później było to 2–3 metry
rocznie9. Wąska sztuka płótna długości do 50 łokci
(ok. 30 m) pozwalała na uszycie koszul dla domowników, portek, prześcieradeł i poszew.
Płótno lniane, z którego szyto bieliznę, było często
prane i suszone na słońcu, a dla wybielenia polewano je kwaśnym mlekiem. Zabiegi te powodowały, że
włókna tkaniny słabły i traciły sprężystość, przez co
stawały się kruche10. Proces prania sprawiał, że bielizna szybko się zużywała. Starą, zużytą i trudną do
wybielenia sprzedawano szmaciarzowi na papier lub
zużywano w gospodarstwie domowym na opatrunki,
pieluszki itp. Ten recykling spowodował, że do naszych czasów nie zachowało się wiele lnianej odzieży.
Krój koszul był prosty i opierał się na łączeniu czterech
prostokątów tkaniny. Przód i tył były krojone z całej
szerokości brytu. Te szyte z węższych płócien francu-

dole rękawy zbierano w drobne zmarszczki-zakładki,

skich poszerzano przez boczne wstawki, a szyte z szer-

a następnie wszywano je w mankiet. Do ubioru pol-

szych angielskich nie miały poszerzających wstawek .

skiego noszono prawdopodobnie także bawełniane

W XVII wieku rozcięcie znajdowało się z przodu

koszule tureckie. W garderobie Jana III Sobieskiego

koszuli i podkreślano je zdobieniem. Rękawy koszul

było ich aż 23, najprawdopodobniej musiały być wy-

krojono z mniejszych prostokątów i wszywano prosto,

godne i często przez króla zmieniane13.

11

bez podkroju, a pod pachami poszerzano, za pomocą
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trójkątnych wstawek12. Zachowały się też przykłady

Kołnierzyki koszul podwiązywano tasiemką, w po-

innego kroju, zbliżonego do reglanowego, w którym

dobny sposób wiązano mankiety doszywane do roz-

prostokąty rękawów wszyte są głębiej, w miejsce wy-

ciętych na dole rękawów. Wszelkiego rodzaju troczki

ciętych prostokątów u góry przodu i z tyłu. Nadmier-

służyły też do łączenia poszczególnych części koszul

ną szerokość tkaniny u góry zbierano w zakładki.

kombinowanych i płóciennych wstawek w spodniach.

Kompozycja zakładek stanowiła formę zdobienia, po-

Guziki kościane, perłowe lub niciane stosowano sze-

dobnie jak szwy wykończone dzierganym haftem. Na

rzej w XVIII i XIX wieku.

4Koszulka niemowlęca uszyta z białej jedwabnej tafty, otwarta z przodu. Rękawki wszyte prosto bez podkroju, rozcięte od wewnątrz
na podobieństwo wylotów kontusza i zawiązywane na karmazynowe wstążeczki z rozetkami. Przy szyi tkanina zebrana w drobne
fałdki. Czepek o prostym dwudzielnym kroju, wzdłuż brzegów obszyty srebrną koronką.
3Fragment brzegu koszulki obszyty metalową koronką.
Koszulka niemowlęca do chrztu, Polska, ok. 1630
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Oprócz koszul o prostym kroju noszono też koszule

Koszule wzdłuż szwów, na rękawach, ramionach,

dualnych upodobań i stosunku do higieny. Wiadomo,

z gorsem. Ta forma utrwaliła się w modzie męskiej

wzdłuż rozcięcia z przodu i na gorsie zdobiono bogato

że utrzymywanie jej w czystości i bieli było bardzo

i nieco przekształcona występowała w koszulach

haftem mereżkowym, a czasem wstawkami z koronki

ważne. Miejsca newralgiczne, narażone na obtarcia

frakowych. Gors, wycinany osobno, kończył się tuż

i pasmanteryjnymi ozdobami plecionymi z jedwabiu.

przez wierzchnie ubiory, zabezpieczano też specjal-

pod piersiami i był ozdabiany haftem oraz zakładka-

Haft barwny tych najkosztowniejszych wykonywa-

nymi wstawkami – można je znaleźć w niektórych

mi. Niżej koszula poszerzała się, a zebrane fałdy były

no z jedwabnych białych lub czarnych i czerwonych

przykładach zachowanej odzieży. Poduszeczki wchła-

wszywane pod gorsem. W niektórych typach ubio-

nici. Czarne i czerwone hafty są charakterystyczne dla

niające pot wszywano pod pachami, a części bielizny

rów zachodnich wystające spod wierzchniego stroju

koszul z końca XVI i 1. połowy XVII wieku. Z tego

bardziej narażone na zabrudzenie doszywano osobno,

szerokie, fałdziste, podwiązywane dekoracyjnie rę-

okresu w niektórych zbiorach zachowały się ręka-

dzięki czemu można je było częściej wymieniać i prać.

kawy stanowiły ważny element dopełniający modny

wy pokryte haftem w formie rzutów lekko ugiętych,

ubiór. Podobną rolę odgrywały haftowane mankiety

asymetrycznych, stylizowanych gałązek kwiatowych.

W kolekcji Rijksmuseum w Amsterdamie zachował

z doszytymi angażantami. Luksusową bieliznę zdobiły

Podobną dekorację mają zachowane w zbiorach an-

się domek dla lalek z kompletnym wyposażeniem

szmuklerskie ozdoby: chwościki i tasiemki, niekiedy

gielskich długie lniane ubiory domowe, traktowane

naśladującym wyposażenie siedemnastowiecznego

przesnuwane przez mereżkowe hafty. Taką bogatą

jak fartuchy, kitle lub szlafroki. Ich krój i zdobienie,

mieszczańskiego domu. Na ostatnim piętrze kamie-

dekorację ma siedemnastowieczna koszula chłopię-

a także płótno lniane, z którego były szyte, czynią je

nicy znajduje się suszarnia bielizny, są tam prasy do

ca ze zbiorów Victoria & Albert Museum (nr inw.

podobnymi do zwykłych koszul. Z inwentarzy angiel-

serwet, naczynia do prania i tablica z wypisanymi

T. 49–1934). Jeszcze długo, do początku XX wieku,

skich tego czasu można wnosić, że ten ubiór w bogat-

w podobny sposób zdobiło się bieliznę osobistą i po-

szych domach zmieniany był codziennie. Przykłady
takich siedemnastowiecznych domowych ubiorów

ścielową.

zachowały się w kolekcji Victoria & Albert Museum.

Koszule kobiece noszone pod suknią z dekoltem nie

Kwiatowe gałązki haftów nawiązywały do modnych

miały kołnierzyków. Formy ich kroju także mogły
mieć warianty z karczkiem lub bez. Te z karczkiem były
poszerzone poniżej piersi. Modne panie na portretach
z 2. połowy XVII wieku mają widoczne spod rękawów sukien koszule o szerokich rękawach obszytych
listwą z koronki. Taką sama koronką co brzegi rękawów obszywano także dekolty. Koszule niewieście, jak

Dekolt sukni ozdabia biała koronka. Podobne wykończenie
mają szerokie, bufiaste rękawy koszuli zebranej na wysokości
łokcia, stanowiące wykończenie krótkich rękawów sukni
Ludwika Karolina Radziwiłłówna, malarz nieznany,
ok. 1675–1680
Muzeum Narodowe w Warszawie

bienie szlakami o geometrycznym wzorze, które często występują na zachowanych przykładach bielizny.
W kolekcjach muzealnych znajdują się też próbniki
haftów z tego okresu o motywach haftowanych niebieską lub czerwoną przędzą, będących inspiracją
dla zdobień koszul i bielizny. Wytworne koszule na

pokazują spisy inwentarzowe, występowały w dwóch

wzór hiszpański ozdabiano haftem czarnym oraz zło-

odmianach – jednolite i kombinowane . Jednolite

Inną formę miały wymieniane często w inwentarzach

okrywały całą postać i były na tyle długie, że osłaniały

koszule nocne, których kilka z tego czasu zachowało

nogi. Szargając się przy ziemi, bardziej były narażo-

się w światowych kolekcjach. Były dłuższe i obszer-

ne na zabrudzenie. Z tego powodu wśród mieszczek

niejsze niż te noszone pod ubiorami.

o tych dekoracjach daje siedemnastowieczna koszulka

pozwalały na wymienianie i częstsze pranie szybciej

Zachowane przykłady bielizny z przełomu XVI i XVII

szawie, uszyta z jedwabnej gazy i ozdobiona srebrną

brudzącego się dołu zwanego odziamkiem. Ta część

wieku, pochodzące głównie ze zbiorów angielskich,

szyta była z grubszego i tańszego zgrzebnego płótna .

a także nieliczne przykłady osiemnastowieczne po-

Część górna – „gors” i „przytamki” (rękawy) – szyta

zwalają zauważyć – co zresztą odpowiada wizerun-

była z lepszego, zagranicznego płótna, a nawet z ki-

kom z tego czasu – że koszule siedemnastowieczne

tajki. Droższe koszule ozdabiano na górze i rękawach

były szersze i obszerniejsze niż te z następnego stu-

haftami i mereżką.

lecia.

14

bardziej popularne były koszule kombinowane, które

15
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wówczas deseni tkanin. Popularne było także zdo-

tym lub srebrnym. Choć w polskich zbiorach nie ma
przykładów tego typu ubiorów, to pewne wyobrażenie
do chrztu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warkoronką16.
Bieliznę, podobnie jak inne części ubioru, dzielono na
odświętną i codzienną. Według niektórych historyków była ona dosyć liczną częścią garderoby, według
innych – przeciwnie. Być może zależało to od indywi-

sztukami bielizny, jakiej wtedy używano. Wymienione
są: prześcieradła, poszewki, obrusy, koszule, chustki,
krawaty, kołnierze, chusteczki i fartuchy.
Bielizna w inwentarzach mieszczańskich nazywana
jest także chustami, a noszone pod spódnicami bawełniane spódnice w spisach występują jako bawełnice,
bawełniczki lub bawełnianki17.
Majtki lub raczej, jak je wówczas nazywano, gacie
są rzadkością także w rejestrach garderoby kobiecej.
W siedemnastowiecznych mieszczańskich spisach
wymieniane są jedynie gacie z drelichu i barchanu
dla starszych kobiet. Były to zimowe pluderki podszywane futrami, droższe i traktowane prawdopodobnie
jako odzież mniej osobista. Mężczyźni często nosili po prostu długą koszulę sięgającą za kolana, którą
wkładali w spodnie. Noszono także wszyte w spodnie
płócienne wstawki, które wypruwano do prania. Gacie szyto zarówno z płótna, jak i z barchanu, był to
dosyć tani i szybko zużywający się element bielizny,
dlatego szyty z gorszych gatunków płócien18. W XVII
wieku niezbędnym elementem ubioru kobiet i mężczyzn były pończochy19. Szyto je z jedwabnych i lnianych tkanin, sukna oraz dziano z wełny, lnu i jedwa173

biu. Te szyte można było dopasować do nogi specjalnym sznurowaniem, zdobiły je także hafty. Te dziane,
jedwabne, luksusowe, czerwone, czarne, białe i szare
zdobiły ażury, zwykle umieszczane powyżej kostki,
a nawet aplikacje z rzecznych perełek. Zimowe podszywano kitajką i futrami. Podtrzymywały je podwiązki z jedwabnych taśm, galonów ze srebrną lub złotą
nicią zaopatrzone w sprzączki, czasem wykonane ze
szlachetnych kruszców i kamieni. Niekiedy biżuteryjne ozdoby sprzączek stanowiły komplet ze sprzączkami bucików. Zwykłe podwiązki, zamiast spinać je
klamerką czy agrafą, wiązano pod lub nad kolanami.
Noszono także podwiązki ozdabiane jedwabnymi koronkami. W spisach garderoby mieszczańskiej z XVII
wieku najczęściej spotyka się czarne lub czerwone.
Mogły być też przyszywane do pończoch.
Bielizna damska to także chusty na głowę noszone po
domu, na dwór i do spania – lniane, bawełniane i wełniane na deszcz. W XVI i XVII wieku były ważnym
elementem kobiecego ubioru w Polsce. Zwano je rańtuchami i rąbkami20, czego pamiątką są słowa kolędy
Jezus malusieńki. Długie, zdobione haftem i spowijające całą postać rańtuchy noszone były przez mężatki. Pamiątką rańtuchów mieszczanek są białe chusty
w ubiorze kobiet wiejskich z początku XX wieku, których haftowana dekoracja nawiązuje do ich pierwowzorów.
4
Próbnik ze wzorem haftu krzyżykowego o motywach szlaków,
krzaczków kwiatowych i liter. Motywy haftowane ciemnoniebieską nicią jedwabną na białym płótnie. Pomiędzy szlakami
obok zgeometryzowanych różnych typów wici kwiatowych,
ornament w typie podwójnego ściegu typu Holbein stitch
typowy w zdobieniu siedemnastowiecznej bielizny
8
Motywy haftowane podwójnym ściegiem typu Holbein stitch
używane w tym czasie do ozdabiania bielizny.
8
Motywy stylizowanych krzaczków kwiatowych
spotykane są w haftach zdobiących m.in. rańtuchy.
Próbnik wzorów haftu krzyżykowego, Śląsk, XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Oprócz chustek na głowę ważną część damskiej bieli-

kach i formowany z trzech rzędów pionowo ustawio-

zny stanowiły chustki do nosa zwane facelotami, face-

nych koronek. Czepki i fontazie ozdabiano koronka-

lami i faciletami . Bogato zdobione haftem i koronką,

mi klockowymi o motywach kwiatowych ujętych we

były ozdobą stroju i nie służyły celom praktycznym.

wstęgi. Tańsze koronki stanowiące ozdobę czepków

Stanowiły widomą oznakę statusu, stanu i zamożno-

lub stroików, o prostych deseniach z wijących się na

ści. Luksusowe, z białego delikatnego batystu ozdabia-

ażurowym tle wstęg, wykonywano z różnej grubości

no koronkami i haftami. Szerokość haftu czy koronki

przędzy i podtrzymywano sztywną kanwą lub muśli-

często przekraczała szerokość płócienka stanowiącego

nem. W XVII wieku popularna była wenecka koronka

środek. Szczególnie ozdobnie traktowano ich naroża,

igłowa zwana gros de Venis, a z włoska punto a relievo

umieszczając tam plecione z jedwabnego sznureczka

i punto Venezia. Miała przęsłowe tło wzbogacone pi-

większe lub mniejsze chwosty. W rogach chusteczek

kotkami, proste brzegi, a kontur roślinnych motywów

czy na obramiających je koronkach pojawiały się roz-

uwypuklony był za pomocą podłożenia z grubszych

budowane hafty o tematyce rodzajowej i monogramy.

nici lub włosów.

21

Ważną częścią kobiecej garderoby były kształciki – sznurówki22. Nosiły je mieszczanki, a były one
skromniejszą wersją gorsetów sukien dworskich. Bogate niewiasty szyły je z tabinu mediolańskiego, a na
zimę podszywały futrami. Uboższe nosiły kształciki
z tańszych tkanin sprowadzanych ze Śląska23. Ozdabiano je lnianymi i metalowymi koronkami, którymi
obszywano także zakrywający sznurowanie trójkąt
– zwany bawecikiem, bawełem, batlochem24. W spisach garderoby mieszczańskiej z początku XVII wieku
wymieniane są kształciki w kolorach: różowym, ceglastym, pomarańczowym, zielonym, czerwonym, są też
kształciki czarne i wzorzyste25.
Elementem bielizny były również zdobiące koszule koronkowe i haftowane falbany przy mankietach
– angażanty. Miały półkolisty kształt i były szyte z delikatnych, haftowanych biało batystów oraz z koronek
igłowych i klockowych.
Koronki w XVII wieku zdobiły zresztą nie tylko bieliznę, lecz także fryzury, zwano je wówczas fontaziami (fr. fontanges). Obszywano nimi również poszczególne części ubiorów: staniki, rękawiczki, pantofelki, a przede wszystkim czepki. Modny w latach
1680–1700 francuski czepek, w Polsce nazywany też
czubem, upinany był na spiętrzonych nad czołem lo176

4
W XVII w. domki dla lalek nie były zabawkami dla dzieci, ale
kosztownym hobby bogatych kobiet. Domek dla lalek mógł
stanowić równowartość prawdziwego domu. Pieczołowicie
odtwarzano wszystkie przedmioty życia codziennego
‒ domki wyposażano w robione na zamówienie meble,
srebrne i złote naczynia czy porcelanę z Chin, a artyści
malowali miniaturowe obrazy, aby ozdobić ściany pokoików.
W jednym z pomieszczeń na najwyższym piętrze domku
widać rozwieszoną na drągach pod stropem suszącą się
bieliznę.
Domek dla lalek, Petronelli Dunois, ok. 1676
Rijksmuseum, Amsterdam
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Fragment portretu królowej
Eleonory Marii Wiśniowieckiej,
malarz polski, 3. ćw. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

Oprócz koronek ozdobą siedemnastowiecznych czep-

w bardziej wyszukanych występowała maureska i groteska.

ków i koszul były wszelkiego rodzaju ażury. Dziurki

Bieliznę, podobnie jak ubiory wierzchnie, zdobiono

i prześwity powstałe po wysnuciu nitek obrębiano

również pasmanterią. Wstążkami obszywano rękawy

dzierganymi ściegami. Ażurowe wzory powstawały

koszul, brzegi sukni, kaftanów, wplatano je we włosy,

przez oplatanie, łączenie i przewlekanie pozostałych

podwiązywano kapelusze, robiono z nich kokardy i ro-

nitek nićmi białymi lub barwnymi. Na podstawie tej

zetki, zdobiono dziecięce kaftaniki, buty i rękawiczki.

techniki rozwinął się typ koronki igłowej punto taglia-

Stosowano głównie wstążki atłasowe, kitajkowe i ak-

to, niezwykle popularnej w okresie wczesnego baroku.

samitne26. Bogate zdobienia wykonywano klockowy-

Wzory koronek i haftów tworzono według wzorników

mi wstążkami plecionymi z nici złotych i srebrnych,

wydawanych drukiem lub według specjalnych prób-

niekiedy dla większego efektu wzbogacanych srebrną

ników. Oprócz stylizowanych motywów roślinnych,

lub złotą blaszką, tzw. lamelką.

geometrycznych i uproszczonych sylwetek zwierząt,
178

Francuski czepek, w Polsce nazywany czubem, upinany był na spiętrzonych nad czołem lokach i formowany z kilku rzędów
pionowo ustawionych koronek.
Dama w sukni spacerowej,
wg ryciny Nicolasa Bonnarta z ok. 1700
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
179

Znalezione pod podszewką
Ewa Orlińska-Mianowska

Dane o kroju

W bazie cyfrowej kolekcji Victoria & Albert Museum
opisany jest – pochodzący z lat 1660‒1670 – gor-

Dla rekonstruktorów ważne jest odtworzenie ubioru

set z parą dowiązywanych rękawów i usztywniającą

ze wszystkimi jego szczegółami, a więc rodzajem uży-

wkładką pod sznurowanie, angielskiego kroju, noszo-

tych tkanin, wykrojem, sposobem łączenia poszcze-

ny pod suknią (nr inw. T.14&A-1951)3. Na dokumen-

gólnych jego części, wykończeniem, na które składa-

tującej go fotografii widoczny jest precyzyjny szew za

ją się m.in. wszelkie odszycia, guziki i pasmanteria.

igłą, który jednocześnie zdobi i spaja ubiór. Na zbli-

Źródła ikonograficzne, niestety nie przekazują tej

żeniu widoczne są także charakterystyczne dla mody

wiedzy w pełni, można ją jednak pozyskać, studiując

tego czasu metalowe okucia na końcach wstążek słu-

zachowane ubiory. Wiele informacji zawierają kata-

żących do dowiązywania rękawów.

logi zbiorów i wystaw, opracowania konserwatorskie,
a także dokumentacja tworzona przez archeologów1.

Cenne dane o krojach siedemnastowiecznych mę-

Wiedzę o dawnych krojach i sposobach szycia można

skich i kobiecych ubiorów ze zbiorów Hessisches Lan-

także czerpać z późniejszych form tych ubiorów, szy-

desmuseum w Darmsztadzie zawiera opracowanie

tych w oparciu o te same zasady kroju i konstrukcji.

konserwatorskie wydane przez Abegg Stiftung4.

Ubiory kobiece, które mogłyby być pomocne w ana-

Materiały

lizie siedemnastowiecznego kroju, nie zachowały się
w polskich kolekcjach, są jednak interesujące ‒ choć

Ubiory dworskie, które są przedmiotem rekonstrukcji

nieliczne ‒ przykłady rozproszone po zbiorach eu-

uczestników konkursu, zarówno kobiece, jak i mę-

ropejskich. Niektóre mają szczegółowe opracowanie

skie, były szyte z jedwabiu. Mógł on być gładki jak

kroju sporządzone przez konserwatorów w trakcie

ryps, atłas albo wzorzysty jak adamaszek czy jedwab

prac konserwatorskich. Dokumentuje się wówczas

broszowany metalowymi lub kolorowymi wątkami5.

wszystkie materiały, ułożenie poszczególnych warstw,

Ważny element konstrukcji ubioru stanowiła pod-

konstrukcję, zastosowane do szycia nici, rodzaje ście-

szewka, która, jeśli traktowano ją dekoracyjnie, była

gów i sposoby wykończenia poszczególnych elemen-

w kontrastowym kolorze6. Na podszewkę stosowano

tów2. Interesujące informacje zawierają także opisy

atłasy, tafty lub kitajki (jedwabie cieńsze i rzadziej tka-

fotografii poszczególnych obiektów, zamieszczone na

ne niż tafty).

internetowych stronach muzeów.
3
Maria Anna d’Arquien Wielopolska,
malarz nieznany, po 1678
Zamek Królewski na Wawelu
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zabezpieczała prawą stronę przed odznaczaniem się

Konstrukcja

zachowanych przykładach ubiorów zszywano na styk
ściegiem okrętkowym przechodzącym przez wszyst-

wewnętrznej fiszbinowej konstrukcji i przetarciem.
Całość zszywano ręcznie, używając kilku podstawo-

Odtwarzając dawne ubiory, należy zwrócić uwagę

kie warstwy. Ten szew był także jedynym łączeniem

wych ściegów: za igłą, fastrygowy, obrębiany, dzier-

na elementy decydujące o ich stylu. Suknię kobie-

tkaniny wierzchniej z podszewką. Najszersze fiszbiny

gany i ścieg kryty, który stosowano w podwinięciach

cą w XVII wieku kształtuje jej górna część, na którą

włożone są w miejsca kluczowe dla konstrukcji. Na

i łączeniu warstw podszewki z tkanina wierzchnią.

składa się sztywna i spłaszczająca biust noszona pod

plecach w staniczku sukni niderlandzkiej sześć fisz-

Współcześnie szwy ręczne traktuje się jako prowizo-

suknią sznurówka i ściskający mocno talię stanik typu

bin wzmacnia środkową część w kształcie litery V,

ryczne i stosuje jako przygotowanie do szycia maszy-

gorsetowego. Przykłady takich zachowanych w muze-

wychodzącą ze środka pleców, dwie wszyte były bli-

nowego. W tamtym czasie były to jedyne szwy, któ-

ach ubiorów to: wspomniana tu sznurówka ze zbio-

sko siebie na środku, dwie wzmacniały brzegi, a dwie

rych trwałość uzależniona była od fachowości krawca

rów Victoria & Albert Museum i stanik sukni ze zbio-

były symetrycznie włożone między nimi. Podobne

oraz rodzaju nici. W ubiorach zabytkowych szwy te

rów Hessisches Landesmuseum (nr inw. KG 52:10) .

wzmocnienie z przodu stanowią fiszbiny w środko-

nie zawsze zachowały się w całości . Miejscami były

Obydwa są uszyte z 10 klinów usztywnianych fiszbi-

wej bawetowej wkładce (nazywanej busk), wsuwanej

ponownie przeszywane dla wzmocnienia.

nami. Stanik sukni kroju niderlandzkiego ma podob-

pod sznurowanie. Wstawka ta jest dłuższa od stanika

ną formę jak sukni Eleonory Marii Wiśniowieckiej na

i wchodzi pomiędzy fałdy spódnicy na brzuchu. Od

Jako nici używano zdwojonej skręconej nici jedwabnej

portrecie z 1675 roku (Muzeum Pałacu Króla Jana III

środkowego klina na plecach rozchodzą się pozostałe

w kolorze dobranym do tkaniny wierzchniej ubioru,

w Wilanowie).

kliny, z każdej strony po dwa. Boczne doszyte są do

10

Precyzyjny, równy szew za igłą nie tylko spaja konstrukcję,
ale jest także ozdobą. Zachowane w ubiorze wstążki do
dowiązywania rękawów mają charakterystyczne dla tego czasu
metalowe okucia.
Fragment tyłu sznurówki,
ok. 1660-1680
Victoria & Albert Museum, Londyn
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wąskich klinów tworzących przody staniczka. U góry

a w elementach konstrukcyjnych przędzy lnianej lekko skręconej. Była ona mocniejsza i nie tak podatna

Na konstrukcję takiego stanika składało się kilka

są dwie części bez usztywnienia, tworzące ramiona.

W odzieży wymagającej usztywnienia, zarówno ko-

na zerwanie. Do obszywania dziurek stosowano nici

warstw różnego gatunku płótna. Podszewką było

W niektórych stanikach usztywniano także porzecz-

biecej, jak i męskiej, stosowano gęste lniane płótno

grubsze, zwykle w kolorze tkaniny. Współcześnie sto-

zwykle szare, lniane, gęsto tkane, lekko impregnowa-

nym fiszbinem przody na wysokości piersi, co do-

w naturalnym kolorze, lekko impregnowane i gładzo-

suje się tzw. jedwab do dziurek . Nici z jedwabiu na-

ne i gładzone płótno, które podszywano drugą war-

datkowo spłaszczało biust19. Te zwykle dosyć krótkie,

ne. W XVII wieku produkowano je w wielu gatunkach

turalnego są mocne, elastyczne, gładkie i błyszczące.

stwą cieńszego, bawełnianego płócienka. Pomiędzy

pojedyncze fiszbiny podszywano dodatkową warstwą

‒ od szarego po bielone i lazurowane, czyli zabarwiane

Doskonale sprawdzają się w tzw. szwach elastycznych

te dwie warstwy, łączone ściegiem za igłą biegnącym

tkaniny pomiędzy warstwami płótna, by uchronić

indygiem. Pod nim stosowano delikatniejsze płócien-

w tkaninach jedwabnych, cienkich wełnianych i aksa-

w równoległych odstępach tworzących długie, wąskie

tkaninę wierzchnią przed przecieraniem.

ka ‒ miękko układające się płótno bielone, rzadsze

mitnych oraz w dzianinach. Podwinięty brzeg spód-

tunele, wsuwano fiszbiny. W staniczku ze zbiorów

bawełniane lub półjedwabną bombazynę . Między te

nicy podszywano szerszymi jedwabnymi wstążkami .

niemieckich tunele te mają szerokość od 4 do 8 mm,

Dekolty były dość głębokie, a ramiona przesunięte

dwie warstwy wprowadzano wszelkie usztywnienia:

Współcześnie są to taśmy tkane ze skosu, dawniej były

a długością równe są długości stanika wychodzącego

niżej. Podkrój rękawów był dość płytki. Linia cięcia

fiszbiny, włosianki, grube płótna woskowane i im-

to jedwabne wstążki tkane rzadko prostym splotem.

kilka centymetrów poza talię. Poniżej tali znajdują

cofnięta w kierunku łopatek. Taka forma podkroju

pregnowane . W ubiorach męskich typu szustokor

Jedwabną pasmanterią i wstążkami wykańczano rów-

się tzw. taski, trapezowate wypustki tworzące rodzaj

ograniczała ruchy ramion. Po wszyciu rękawy były

usztywnienia stosowano także w narożach pół, w sze-

nież brzegi ubiorów i np. kliny staniczka dla podkre-

baskiny. Tych kilkanaście trapezowatych wypustek

przesunięte. Ograniczało to ruchy rąk i nie pozwala-

rokich mankietach rękawów i fałdach z tyłu. Pozwala-

ślenia formy kroju. Na obszycia stosowano także złote

odpowiada klinom, z których uszyty jest staniczek .

ło na wznoszenie ich ku górze. Rękawy omawianego

ło to zachować charakterystyczną formę poszczegól-

i srebrne sznureczki i metalowe koronki. W ubiorach

W sznurówce z Victoria & Albert Museum taski połą-

staniczka sukni są długości ¾, jak większość rękawów

nych części ubioru nawet w ruchu.

męskich stosowano metalowe koronki, galony, kol-

czone są ze sobą trójkątnymi klinikami.

sukni w tym okresie, które zwykle nie sięgały nad-

7

8

11

12
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garstków20.

bertyny (metalowe galony z wyziębionym brzegiem).
Noszone pod sukniami gorsety i staniki usztywniano

Takie rytmiczne naszycia z wąskich metalowych ga-

W staniczkach osiemnastowiecznych sukni kroju an-

fiszbinami. Były to cienkie, płaskie listewki wycięte

lonów ma ubiór na portrecie Stanisława Oświęcima

gielskiego taski zachowały się tylko z przodu, w nie-

W sukniach francuskich dwuwarstwowych – jak wzo-

z chrząstki wieloryba. W staniku bywało ich od kil-

(Klasztor Franciszkanów w Krośnie) . Białe lniane

których typach staniczków były łączone trójkątnymi

rzysta suknia Marii Anny d`Arquien Wielopolskiej,

kunastu do ponad czterdziestu, w zależności od jego

koronki nie były integralną częścią stroju. Obszywano

wstawkami płótna . Taski o podobnej formie zacho-

siostry królowej Marii Kazimiery (Zamek Królewski

konstrukcji i wielkości . Często między warstwy płót-

nimi koszule i dekolty. Ubiory ozdabiano również haf-

wały się w gorsecikach mieszczańskich noszonych

na Wawelu) – rękawy są szerokie, o prostej formie

na a tkaninę wierzchnią dodawano jeszcze jedną je-

tami. W XVII wieku popularne były hafty kładzione

w XIX wieku, a jeszcze dłużej w kobiecym stroju lu-

i drapowane na rękawach koszuli21. W sukniach ni-

dwabną warstwę, na przykład z cienkiej tafty, która

złotymi lub srebrnymi nićmi14.

dowym18. Poszczególne części stanika we wszystkich

derlandzkiego fasonu z lat sześćdziesiątych XVII wie-

9
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przymarszczając23. Sześć lub siedem brytów dawało
w obwodzie około 3,5 m szerokości. Bryty zszywano
ściegiem za igłą przy tkanych brzegach, dzięki czemu
nie trzeba było stosować obrębiania. Ta obfitość tkaniny u góry w pasku była odpowiednio układana.
Poszczególne zakładki – fałdki spódnicy – powstawały
3
Stanik sukni wchodzi szpicem pomiędzy fałdy
spódnicy. Brzeg stanika stebnowany, bez tasek, które
prawdopodobnie są w noszonym pod spodem staniku
bieliźnianym.
Fragment portretu Eleonory Marii Wiśniowieckiej,
malarz nieznany, ok. 1675
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

po założeniu górnego przymarszczanego brzegu. Następnie składano go w rodzaj harmonijki, przeszywając przez środek poszczególnych plis24. Lekko je rozWykrój rękawa sukni złożonego z trzech części, dwie większe
tworzą bufkę, trzecia mankiecik.
Fragment staniczka sukni, Kolonia lub Niderlandy, ok. 1660
Hessisches Landesmuseum, Darmstadt
Rys. Olga Skoczylas

suwano, a harmonijkę utworzoną z plis spłaszczano,
po czym wszywano w wąski pasek lub przyszywano
do stanika. Przód spódnicy na szerokości kilkunastu
centymetrów nie był przymarszczany. Fałdy układano
symetrycznie po bokach. Taka forma układania fałd
trwała do XVIII wieku i w pewnym sensie jest także
zachowana w krojach współczesnych ubiorów. Spódnicę ze stanikiem łączono ściegiem za igłą lub okrętkowym. Fastrygą zszywano podwinięte i złożone na
płasko plisy25.
Suknia Marii Anny d`Arquien Wielopolskiej, uszyta
z błękitnego jedwabiu broszowanego w kwiatowe gałązki, podszyta jest gładkim jedwabiem w kontrastowym czerwonym kolorze. Można się domyślać, że pod

Szpic na dole wchodzący pomiędzy fałdy spódnicy, przód
o usztywnionej formie spłaszczającej biust oraz duży dekolt
są charakterystyczne dla staniczków sukien noszonych
w Niderlandach.

Profil staniczka z wydłużonym w szpic przodem, który
schodzi głęboko poza linię bioder. Krótszy tył kończy się
na wysokości talii.

Schemat staniczka, , Kolonia lub Niderlandy, ok. 1660
Hessisches Landesmuseum
Rys. Olga Skoczylas

suknią wierzchnią ukryty jest stanik. Suknia wierzch-

ku bufiaste rękawy krojono z dwóch części. Wierzch-

kawy sukni na widocznej pod spodem koszuli.

nia o luźnej formie drapowana jest na bliższej ciału
sukni spodniej. Na tej samej zasadzie drapowano rę-

nią część podszywano papierem, który usztywniał
drobne, ozdobne fałdy w główce. Podobne usztywnie-

Dodatki

nie znajdowało się również na dole, gdzie rękaw przymarszczany był do niedużego mankiecika22.

Suknie szyte z gładkich tkanin były ozdabiane pasmanterią ‒ wstążkami, metalowymi koronkami,

3Wnętrze staniczka obszyte jest szarą płócienną podszewką
pokrytą równoległymi przeszyciami. W utworzone w ten
sposób tunele wsunięte są fiszbiny, które w każdym z klinów
mają inny kierunek.
Staniczek sukni,
Kolonia lub Niderlandy ok. 1660
Rys. Barbara Szewczyk
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Osiemnastowieczne staniczki także miały podszewkę

które podkreślały wykrój staniczka i dekorowały dół

z lnianego płótna w naturalnym kolorze. W newral-

spódnicy26. W miejscu zszycia na wierzchniej stronie

gicznych miejscach podszewki, narażonych na więk-

ubioru czasami dodawano lamówki, podkreślające

sze naprężenie, wstawiano trójkątne kliny cięte ze

linie cięć. Złotym sznureczkiem przyszywanym na

skosu. Wykroje spódnic były tak pomyślane, by nie

brzegu ozdabiano także żupany, kaftany i kontusze27.

marnować cennego materiału. Szyto je z brytów rów-

Ze złotych sznureczków plecione były ich guziczki

nych pełnej szerokości tkaniny, u góry odpowiednio

i pętelki28.
185

Na zdjęciu widoczny szew przechodzący przez wszystkie złożone warstwy.

Szew prosty rozkładany łączący poszczególne bryty, szyty ściegiem za igłą wzdłuż brzegów tkaniny.

Sposób marszczenia spódnicy podobny jak spódnic w XVII wieku. Fotografie pokazują przyszycie spódnicy do
staniczka, widoczne rozłożone na płasko fałdy, równe plisy przytrzymane ściegiem fastrygowym.
Fragment staniczka sukni robe à la anglaise, 1780–1785
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Sposób podszycia dołu spódnicy sukni luźno tkaną jedwabną wstążką o prostym splocie. Obręb podszyty ściegiem krytym.
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W modzie niderlandzkiej ciemne suknie ozdabiały

dłuższy35. Lekko dopasowany, od talii poszerzony

duże kołnierze z białej lnianej koronki29. Na przestrze-

jest przez podwójne trójkątne kliny, wszyte na dole

ni całego XVII wieku zarówno w stroju kobiecym, jak

pół. Większy klin poszerza dół, mniejszy, wszyty do

i męskim przybierały one różne formy. W latach dwu-

niego przylegle nieco powyżej i odwrotnie ‒ podstawą ku górze, tworzy na wysokości talii z boku ponad
przecięciem kieszeni łukowate wybrzuszenie. Podobne poszerzenie bioder jest charakterystyczne dla
kaftanów tureckich oraz dla wzorowanych na nich
siedemnastowiecznych ubiorów węgierskich. Trudno ten szczegół kroju znaleźć w ikonografii. Drugim
ważnym detalem kroju żupana jest wykrój pleców.
W tym wypadku mają one formę stojącego prostokąta
o szerokości równej szerokości brytu tkaniny36. Plecy
nie mają wyraźnego podkroju przy kołnierzu. Stojący
kołnierz o obwodzie 50 cm jest wyższy z tyłu (5,5 cm)
i niższy z przodu (2,5 cm)37.

dziestych panie nosiły kryzy, a panowie duże, leżące
kołnierze o brzegach obszytych włoską reticellą. W latach sześćdziesiątych XVII wieku w modzie kobiecej
pojawiły się delikatne muślinowe kołnierze przykrywające jak woal górę staniczka. Noszono w tym czasie
także wielowarstwowe kołnierze z białego haftowanego ażurowo płótna na sztywnych, podniesionych
stelażach. Bogactwo tej ozdoby stroju pokazuje malarstwo portretowe z tego czasu30. Obszycia ze złotych
galonów, futer i pereł zarezerwowane były dla ubiorów
dworskich. Często te bogate zdobienia przybierały nawet teatralne formy, jak na portrecie Marii Kazimiery
z córką Teresą Kunegundą Jerzego Eleutera Siemiginowskiego z 1690 roku (Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie).
Ubiory kroju polskiego na przykładzie żupana
z 1. połowy XVII wieku ze zbiorów Muzeum
Narodowego
Ubiory polskie zachowały się w kolekcjach muzealnych w liczniejszych reprezentacjach. Jednak tylko
niektóre z nich były dokładnie badane pod względem kroju i konstrukcji. Poza zbiorami polskimi
dokumentację taką ma kaftan Jana III Sobieskiego
z kolekcji Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie31 i kontusz ze zbiorów Livrustkammaren
w Sztokholmie . Jednym z ciekawszych przykładów,
32

stosunkowo dobrze zachowanych, jest znajdujący się
w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie żupan
z czerwonego adamaszku o drobnym geometrycznym deseniu, datowany na początek XVII wieku .
33

Forma kroju tego ubioru została dość dobrze zbadana dzięki niedawnej konserwacji . Żupan o długo34

ści nieco za kolana, jak pokazała po jego demontażu
nieregularna linia dolnego brzegu, mógł być niegdyś
188

Rękawy, podobnie jak w tureckich kaftanach, nie mają
podkroju i wszyte są prosto, a pod pachami uzupełnione klinami38. Zakończenie rękawów stanowią mankiety o charakterystycznym owalnym brzegu, według
tradycji polskiej nazywane „psim uchem”, a według
węgierskiej ‒ „psim językiem”39. Ten typ mankietów
wywijanych na wierzch dłoni stanowi ochronę przed
kończącym się w tym miejscu elementem zbroi osłaniającym przedramię, tzw. karwaszem. Przy mankietach żupana rękawy są rozcięte i zapinane na siedem
dużych haftek.
Uszka metalowe do zaczepiania haftek wszyte są
pomiędzy tkaninę wierzchnią a obszycie brzegu40.
W trakcie prac konserwatorskich po rozmontowaniu obiektu ukazały się fragmenty niebieskiej taftowej podszewki. Wewnętrzny okrętkowy szew rękawa
łączy „na styk” krawędzie wywiniętych na zewnątrz
brzegów. Mankiet od spodu odszyty jest tą samą tkaniną, podobnie jak stójkowy kołnierz.
Przody przy zapięciu krojone są równolegle do osnowy. Prawa i lewa poła od góry krojone są po łuku, na
wysokości talii lekko wcięte, na dole lewa zachodzi
lekko na prawą. Przód jest zapinany na rząd guzików

Żupan, Polska, 1. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

i pętelki przyszyte do lewej poły. Linia, która tworzy
rząd pętelek, nie jest równoległa do linii przodu41.

Odrys wykroju żupana,
Polska, 1. poł. XVII w.
Rys. Olga Skoczylas

forma wskazuje, że mogą być późniejsze niż tkanina
żupana.

U góry biegnie bliżej brzegu, na dole jest od niego
oddalona. Podobny sposób modelowania przodów

Ubiór po bokach na dole ma rozcięcia długości około

spotyka się także w ubiorach o kroju zachodnioeuro-

23‒25 cm. Po rozłożeniu linie dołu można odrysować,

pejskim, co pokazują wykroje w księgach krawieckich

podobnie jak na ówczesnych rozkładkach, po krzywej

z tego okresu . Guzy w zachowanych żupanach i na

wyznaczonej za pomocą ramienia cyrkla43. Podobna

portretach z 1. połowy XVII wieku były przyszywa-

zasada obowiązywała w krojeniu węgierskich dolma-

ne zwykle od góry do wysokości talii. W omawianym

nów i mente. Nieregularna linia dołu i duże kilkuna-

ubiorze wykonane są z „dmuchanej” i trybowanej zło-

stocentymetrowe łaty na plecach wskazują, że ubiór

tej blachy i są lekko spłaszczone od strony uszka. Ta

był dłuższy.

42
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W wyniku konserwacji przeprowadzonej na początku

Tkaniny

XX wieku przez ofiarodawcę ubioru, Antoniego Jana

Żupan uszyty jest z włoskiego adamaszku, którego

Strzałeckiego, oryginalna jedwabna niebieska pod-

kolor i wzór spotykane są w innych znanych z ikono-

szewka została zastąpiona czerwonym atłasem. Nową
podszewkę uszyto, łącząc ją z tkaniną wierzchnią jedynie na brzegach, a nie w szwach bocznych, jak było
w oryginalnym montażu. Nie jest ona tak zintegrowana z tkaniną wierzchnią, ale dzięki temu zachowały

grafii ubiorach polskich. Drobny raport wzoru (1,5 x
4,7 cm) jest typowy dla włoskich tkanin z początku
XVII wieku44. Żupan, mimo kroju nawiązującego do
ubiorów wschodnich, uszyty jest z tkaniny włoskiej.
Tkaniny zachodnioeuropejskie były wykorzystywa-

się ukryte w szwach fragmenty pierwotnej podszewki,

ne powszechnie do szycia ubiorów kroju polskiego,

które ukazały się po demontażu ubioru. Oryginalne

o czym świadczą prawie wszystkie zachowane z tego

szwy były wykonane mocno skręconą nicią jedwabną

okresu ubiory polskie, łącznie z kaftanem Jana III So-

ściegiem za igłą o regularnych sztychach (2‒3 mm).

bieskiego45.

4
Fragmenty oryginalnej podszewki widoczne są wewnątrz
rękawów przy mankietach w okolicach wszycia haftek.
6
Widoczny na zdjęciu fragment ubioru pokazuje zachowany
fragment błękitnej taftowej podszewki i sposób wszycia
niskiego stójkowego kołnierza.
Żupan, Polska, 1. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie

5
W rozłożonym płasko ubiorze widoczne są szerokie
poszerzone klinami poły i niewielkie rozporki z boku.

3
W rozszytym podczas konserwacji tyle ubioru widoczny jest brak
podkroju szyi. Wstawione po bokach trójkątne kliny uzupełniają prosto
krojone rękawy. Taka konstrukcja występuje we wschodnich ubiorach
zamiast podkroju pachy. Plecy wykrojone są z całego brytu tkaniny.
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Wykrój rękawa w części mankietu zbliżony do wykroju
mankietu ubioru tureckiego.

Oryginalny szew rękawa,
wykonany ściegiem okrętkowym.
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Kopia kaftana Jana III Sobieskiego
ze zbiorów Muzeum Sztuk
Dekoracyjnych w Budapeszcie
Elżbieta Litwiniak

Kopia kaftana króla Jana III powstała na potrzeby
III edycji projektu Wilanów dla młodych talentów.

Rezultatem przeprowadzonych badań są:
1.

artykuły i wykłady poświęcone kaftanowi Jana III
Sobieskiego oraz podobieństwom i różnicom mę-

Badania nad kaftanem Jana III Sobieskiego (nr inw.

skich ubiorów węgierskich i polskich;

52.2768), datowanym na lata 1660–1670, i nad innymi zabytkami węgierskimi z tego okresu, takimi

2.

słownik nazw tkanin i ubiorów;

jak mente czy dolmány, prowadzono podczas pobytu

3.

bogata dokumentacja fotograficzna, która posłu-

studyjnego w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Buda-

żyła do ilustracji wykładów poświęconych sposo-

peszcie, w dniach 23–26 czerwca 2014 roku. Badania
obejmowały:
1.

2.

analizę tkaniny – badanie struktury splotowej

4.

wykonanie kopii kaftana Jana III Sobieskiego.

tkaniny wierzchniej i podszewki, szerokość brytu

W dokumentacji muzealnej zabytek określany jest

i wymiary raportu, ustalenie oryginalnego kolo-

jako „kaftan, letnie mente”, uszyty z włoskiego jedwa-

ru;

biu broszowanego nićmi metalowymi, o wymiarach:

analizę sposobu szycia – łączenia poszczególnych

dł. 128/135 cm, dł. rękawa: 45 cm, szer. ramion: 51 cm.

części ubioru, szwy, wykończenia, pasmanteria,
zapięcia;
3.

bom szycia i wykończenia ubiorów w XVII wieku;

analizę i dokumentację kroju, w tym:
•

stan zachowania oryginalnych szwów (czy nie
były przeszywane ponownie),

•
•

Według tradycji ubiór był własnością Jana III Sobieskiego, króla Polski, który ofiarował go palatynowi
Węgier, księciu Pawłowi Esterházyemu, walczącemu
wraz z nim przeciwko Turkom pod Wiedniem w 1683
roku. Jedwabny kaftan, zgodnie z ogólną praktyką

zdejmowanie formy i porównanie jej z krojem

tamtych czasów, w geście przyjaźni trafił jako dar do

żupana, mente i dolmana,

Esterházyego. Był opisany w inwentarzu skarbca Es-

dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz

terházych w 1725 roku: Jana Trzeciego króla polskiego,

uwagi w notatkach.

który był pod Wiedniem, kaftan letni o kolorze ciała

3
Kopia kaftana Jana III Sobieskiego ze zbiorów
Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie
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1. Pierwszy krok po dobraniu odpowiedniej tkaniny
to wykrojenie poszczególnych części ubioru.
fot. Elżbieta Litwiniak

3
2. Pikowanie pokrywało cały kaftan.
Wykonałam je czerwoną jedwabną nicią we wzór siatki,
którą tworzyły kwadraty o wymiarach ok. 4,5 x 4,5 cm.

3

4

5

6

4

3. Wzdłuż długich brzegów kaftana, jego dolnej krawędzi
oraz przy otworach kieszeni i brzegach rękawów
pikowanie jest gęściejsze.
4. Po przepikowaniu wszystkich części połączyłam je
ze sobą ściegiem prostym przed igłą.
5. Sznureczki z jedwabnych nici do obszycia kołnierza
i zrobienia pętelek wykonałam na widełkach. Pasmanterię
przykrywającą przyszycie guzów i pętelek, jednocześnie
zdobiącą zapięcie, wykonałam z nici owiniętych złotą
blaszką według odpowiedniego schematu.
6. Ostatnie wykończenia.
194
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Kaftan cięty jest z prostokątów i trójkątów. Do prosto-

Stanęliśmy więc przed wyborem: czy zadowolić się

kąta będącego wykrojem pleców od talii w dół doszyte

dokumentacją fotograficzną zabytku i formą wykro-

są po bokach trójkątne kliny o wzorze w przeciwnym

ju, czy może poszukać alternatywy. Zadecydowaliśmy

kierunku. Przeciwny kierunek wzoru

o wykonaniu malowanej rekonstrukcji wzoru na tka-

mają także

półdługie, sięgające łokcia, o prostokątnym wykroju

ninie. Pracę tę wykonała Anna Gnieciecka.

rękawy, wszyte bez podkroju – tak jak w tureckich
kaftanach. Wykładany kołnierz też jest wykrojony

Na podstawie szczegółowej analizy kaftana Jana III

z prostokąta. Doszyte z boku kliny na wysokości bio-

sobieskiego ustalono, że dobrane zostały właściwe

der, podobnie jak w kaftanach tureckich, tworzą cha-

rodzaje tkanin, odpowiednie nici do szycia i do wy-

rakterystyczne wybrzuszenie. Ubiór ma dzwonowatą

konania pasmanterii. Zamówiono też guzy, ażuro-

formę, rozszerzającą się ku dołowi. Zachodzące na

we w kształcie kulistym z nalutowanymi na podłoże

siebie z przodu poły krojone są po skosie. Na górze,

z blachy kolistymi ornamentami wykonanymi z fili-

od szyi, biegnie zapięcie na 30 kulistych, drobnych,

granu. Kopie guzów wykonała złotnik Karolina Kaya

filigranowych guzów ze złoconego srebra, gęsto na-

Tołysz, Pracownia Artystyczno-Jubilerska Egreta.

szywanych jeden pod drugim. Guzy zapinane są na
pętelki z jedwabnych nici. Linia zapięcia nie biegnie

Wykorzystane materiały i narzędzia:

równolegle wzdłuż brzegu poły, lecz na skos, co jest

•

tkanina jedwabna,

•

tkanina wełniana o splocie płóciennym na pod-

analogiczne do zapięć kaftanów tureckich. Podszewka
zachowała się tylko w małych fragmentach na krawędziach obiektu. Między warstwami tkaniny wierzch-

szewkę,
•

wypełnienie: watolina,

Według katalogowego opisu kaftan pierwotnie był

•

nici jedwabne w odcieniu czerwieni,

cały ocieplony watą bawełnianą i podszyty podszewką

•

włóczka jedwabna w dwóch kolorach do wykona-

niej i podszewki widoczna jest warstwa ocieplająca.

z jasnej bawełnianej (lub wełnianej) tkaniny o splo-

nia: pętelek zapięcia przy kaftanie oraz sznurecz-

cie płóciennym i przepikowany. Dość rzadkie piko-

ka do obszycia kołnierza,

wanie czerwoną, kontrastującą z tkaniną wierzchnią,

•

nicią tworzyło sieć o kwadratowych oczkach o wymiarach około 4,5 x 4,5 cm. Podobnie pikowane są
szesnasto- i siedemnastowieczne kaftany przechowywane w zbiorach Topkapı Sarayı w Stambule oraz
w Victoria & Albert Museum w Londynie. Przepiko-

Guzy ażurowe w kształcie kulistym z nalutowanymi na podłoże z blachy kolistym ornamentem wykonanymi z filigranu.
Kopie guzów: Karolina Kaya Tołysz, złotnik. Pracownia Artystyczno-Jubilerska Egreta.
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guzy wykonane na zamówienie,

•

ostre nożyczki, cieniutkie igły i szpilki do jedwabiu,

•

widełki do zrobienia sznurka.

jowych typu tegiłaja, jest jeszcze jednym podobień-

•

ścieg przed igłą prosty,

stwem ubioru wiązanego z osobą Jana III Sobieskiego

•

ścieg za igłą.

z ubiorami tureckimi.

fuit Serenissimi et Potentissimi Joanis III. Polonarium

struktury tkaniny należało zdecydować o możliwości

ziczkami” . Pod podszewką kaftana znaleziona zosta-

regis, dum Turcam ab obsidioni Viennensi depelleret

wykonania rekonstrukcji ubioru Sobieskiego. Okaza-

ła również pergaminowa kartka z łacińskim napisem

anno MDCLXXXIII” .

ło się, że koszty odtworzenia tkaniny, z której wyko-

odnoszącym się do pochodzenia ubioru: „Haec vestis

•

Zastosowane ściegi:

przetykany złotymi kwiatami i z drobnymi złotymi gu-

2

-manterii przy zapięciu,

wanie, charakterystyczne zwłaszcza dla ubiorów bo-

Po przeprowadzeniu badań i udokumentowaniu
1

nici oplecione złotą blaszką do wykonania pas-

nano kaftan, przerastają nasze możliwości finansowe.

Pierwszy krok po dobraniu odpowiedniej tkaniny
– to wykrojenie poszczególnych części ubioru. Drugi krok to malowanie wzoru. Potem przyszła kolej na
szycie. Zarówno elementy z tkaniny wierzchniej, jak
i podszewki, zszywane są ze sobą ściegiem prostym
przed igłą, wkłucie igły następuje co około 3–4 mm.
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Wzdłuż długich brzegów podszewka z tkaniną wierzchnią również połączona jest
ściegiem prostym przed igłą.
Dolna krawędź kaftana oraz
szwy na ramionach zszyte są
ściegiem za igłą. Ścieg w tych
miejscach jest gęściejszy, jakby
chciano wzmocnić te miejsca
bardziej niż inne. Po umieszczeniu między warstwami tkaniny wierzchniej i podszewki
warstwy ocieplającej przepikowałam poszczególne części
kaftana. Pikowanie pokrywało cały kaftan. Wykonałam je
czerwoną jedwabną nicią we
wzór siatki, którą tworzyły
kwadraty o wymiarach około
4,5 x 4,5 cm. Wzdłuż długich
brzegów kaftana, jego dolnej
krawędzi oraz przy otworach
kieszeni i brzegach rękawów
pikowanie

jest

gęściejsze:

w pierwszym rzędzie co 1,5–2
cm, w drugim około 2–3 cm.
Po przepikowaniu wszystkich
części połączyłam je ze sobą
ściegiem prostym przed igłą.
Teraz przyszedł czas na wykończenie. Sznureczki z jedwabnych nici do obszycia kołnierza i zrobienia pętelek wykonałam na widełkach. Pas-manterię przykrywającą przyszycie guzów i pętelek, jednocześnie zdobiącą zapięcie,
wykonałam z nici owiniętych
złotą blaszką według odpowiedniego schematu.
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34
Kopia kaftana Jana III
Sobieskiego
ze zbiorów Muzeum
Sztuk Dekoracyjnych
w Budapeszcie
fot. Olga Skoczylas
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Tajniki malowanej rekonstrukcji
Anna Gnieciecka

Co zrobić, gdy nie można znaleźć odpowiedniej

ny kaftana Jana III Sobieskiego, gdzie tło jest gładkie

tkaniny wzorzystej do wykonania rekonstrukcji hi-

i błyszczące, a wzór matowy. Choć w zależności od

storycznego ubioru? To pytanie nurtuje wiele osób

kąta padania światła tło może być matowe, wzór zaś

zajmujących się odtwarzaniem dawnych ubiorów. Ist-

błyszczący. Niekiedy adamaszki mają wątki dodatko-

nieje kilka możliwości, na przykład można spróbować

we z nici z oplotem metalowym lub z nici jedwabnych

wydrukować dany wzór. Jednak brak kontroli nad tym

– w tkaninie kaftana występują wątki z oplotem meta-

procesem może sprawić, iż nadruk będzie odmienny

lowym w kolorze starego złota oraz wątek z zielonego

od oryginału. Istnieje także możliwość wytkania na

jedwabiu.

zamówienie tkaniny, która byłaby dokładną kopią
oryginalnej. W ten sposób wykonano rekonstrukcję

Rysunek ornamentów na tkaninie kaftana jest rozbu-

wzorzystego aksamitu z XVIII wieku, stanowiącego

dowany, szczegółowy i wypełnia całą powierzchnię

obicia ścienne w Sypialni Króla w pałacu wilanow-

tkaniny. Wszystko to tworzy zrównoważoną i harmo-

skim. Nowe tkaniny wytkano w Fondazione Arte della

nijną całość. Kompozycja motywów ma układ otwar-

Seta Lisio we Florencji . Jest to jednak sposób bardzo

ty i jest symetryczna względem osi pionowej. Motywy

kosztowny i długotrwały. Metodą bardzo dokładnego

znajdują się w układzie alternującym – występują na-

i niedrogiego imitowania motywów tkaniny, nad któ-

przemiennie w mijających się rzędach, z przesunię-

rą można mieć pełną kontrolę, jest wykonanie malo-

ciem o jeden rząd względem poprzedniego. Raport

wanej rekonstrukcji wzoru.

tkaniny składa się z kilku elementów dekoracyjnych:

1

kartuszy, prostokątów, dwóch rodzajów ulistnionych
Przedstawimy tu sposób wykonania malowanej re-

i ukwieconych gałązek oraz elementów zbliżonych

konstrukcji wzoru tkaniny kaftana Jana III Sobieskie-

kształtem do szyszek i półksiężyców wytkanych nić-

go ze zbiorów Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Buda-

mi z oplotem metalowym, obecnie w kolorze starego

peszcie (nr inw. 52.2768). Ubiór ten został uszyty mię-

złota.

dzy 1660 a 1670 rokiem z włoskiej tkaniny jedwabnej
broszowanej nicią metalową2.

Pierwszym krokiem do wykonania malowanej rekonstrukcji było znalezienie odpowiedniej tkaniny, na

Tkanina kaftana ma złożoną budowę splotową, wy-

której miał zostać namalowany wzór. W miarę możli-

glądem przypomina jednak adamaszek. Adamaszki to

wości powinna ona być taka sama lub jak najbardziej

najczęściej jednobarwne tkaniny jedwabne, charakte-

zbliżona do oryginału – w tym wypadku naturalny je-

ryzujące się połyskliwym tłem i matowym wzorem.

dwab, lekko sztywny i niezbyt gruby. Kaftan pierwot-

Kontrast ten jest uzyskiwany dzięki zastosowaniu róż-

nie był koloru cielistego (lub łososiowego), teraz ma

nych splotów tkackich. Tak też było w wypadku tkani-

kolor żółtawobeżowy. Kolor tkaniny, z której wykona-

3
Malowany wzór na tkaninie kaftana Jana III Sobieskiego – rękaw
Fot. Anna Gnieciecka
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Kaftan Jana III Sobieskiego, 1660–1670
Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie
Fot. Erzsébet Gondár

Tkanina jedwabna o połyskliwym tle i matowym wzorze
oraz motywach broszowanych nicią z oplotem metalowym.
Fragment kaftana,
Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie
Fot. Erzsébet Gondár

no rekonstrukcję, dobrano do obecnej barwy kaftana.

18–18,5 x 12,7–13 cm. Następnie wzór odrysowano

ły się na powierzchni tkaniny, w przeciwieństwie do

– do namalowania wzoru na wszystkich fragmentach

Kupno jedwabiu w stosownym kolorze nie zawsze jest

na przezroczystej folii, zeskanowano, poddano obrób-

farb do jedwabiu. Przygotowano farbę w kolorze żół-

wykroju kaftana w zupełności wystarczyły słoiczki

łatwe, mimo dość dużego wyboru tkanin jedwabnych

ce komputerowej i wydrukowano.

tobeżowym, nieco ciemniejszym od koloru tkaniny.

farb o pojemności 50 ml.

Elementy, które na tkaninie kaftana były wykonane

na rynku. W wypadku tkanin z włókien naturalnych
istnieje też możliwość ufarbowania ich na odpowiedni kolor, pasujący do oryginału. Kopię kaftana Jana III
Sobieskiego uszyto z naturalnego jedwabiu w kolorze
beżowozłotym.
Drugim, niezwykle ważnym, etapem było opracowanie wzoru tkaniny. Należało określić wysokość
i szerokość raportu, który w tym wypadku wynosi
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Trzecim etapem był dobór odpowiednich farb do wy-

z nici z oplotem metalowym (szyszki i półksiężyce),

Wzór wykonany farbą jest matowy i pod różnymi

konania malowanej rekonstrukcji. Na rynku dostępne

namalowano stosując farbę do tkanin w kolorze sta-

kątami padania światła bywa bardziej lub mniej wi-

są farby akrylowe różnych firm do wszystkich rodza-

rego złota. W co drugim motywie szyszki i półksięży-

doczny, co jest ogromną zaletą, gdyż tkanina orygi-

jów tkanin oraz wodne farby specjalnie do malowania

ca występowały jedwabne wątki w kolorze zielonym,

nału to adamaszek, gdzie wzór także uwidacznia się

na jedwabiu. Po przeprowadzonych próbach okazało

toteż sporządzono farbę w odpowiednim odcieniu.

pod różnymi kątami padania światła. Dlatego istotne

się, że najlepsze efekty uzyskano stosując uniwersalne,

Przygotowane farby nieznacznie rozwodniono, tak by

było odpowiednie przygotowanie farby, tak by jej ko-

nietoksyczne farby akrylowe do tkanin, które nawet

uzyskać odpowiednią konsystencję – płynną, ale nie-

lor jak najlepiej oddawał kolor motywów i charakter

po stosunkowo dużym rozwodnieniu nie rozmywa-

zbyt gęstą. Farby akrylowe okazały się bardzo wydajne

tkaniny kaftana.
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Wzór tkaniny składa się motywów geometrycznych
i roślinnych oraz elementów zbliżonych kształtem do szyszek
i półksiężyców broszowanych nićmi z oplotem metalowym,
obecnie w kolorze starego złota.

4
Odrys wzoru z zaznaczonym raportem.
4

Wzór tkaniny kaftana Jana III Sobieskiego,
Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie

Prace w trakcie malowania wzoru na stole
z podświetlanym blatem.
fot. s. 200, 204, 205: Anna Gnieciecka

Mając tak przygotowane materiały, można było przy-

się cienkie pędzelki. Plastyczność motywów uzyskano

stąpić do najważniejszego etapu prac: malowania

przez zróżnicowanie kolorystyczne linii – niektóre są

wzoru. Do wykonywania malowanej rekonstrukcji

ciemniejsze, inne jaśniejsze, co sprawia, że dany frag-

niezbędny był stół z podświetlanym blatem. Skrojone

ment tkaniny nie jest płaski i monotonny. Wykonując

fragmenty kaftana ułożono na folii z odrysowanym

malowaną rekonstrukcję wzoru, należało zachować

wzorem, zwracając szczególną uwagę na kierunek

wielką ostrożność, gdyż podczas malowania nie moż-

układania się motywów. Jest niezmiernie ważne, by na

na popełnić żadnych błędów ani wprowadzać popra-

wszystkich fragmentach tkaniny, zwłaszcza przy kra-

wek.

wędziach i szwach, wzór układał się tak jak na kaftanie
Jana III Sobieskiego. Kolejnym istotnym czynnikiem,

Wykonanie malowanej rekonstrukcji skomplikowa-

który należało wziąć pod uwagę, była łamana linia

nego wzoru jest czynnością pracochłonną i długo-

wzoru. Dlatego trzeba było tak namalować poszcze-

trwałą, ale zarazem bardzo przyjemną i dającą wiele

gólne motywy, aby zachować linie ukośne. Przy ma-

satysfakcji.

lowaniu cienkich ukośnych linii idealnie sprawdzają
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Suknia, déshabillé czy fantazja
malarza? Ubiór kobiecy w angielskim
portrecie XVII wieku
Zuzanna Żubka-Chmielewska

Sztuki plastyczne, a zwłaszcza malarstwo portretowe,

kalnym strojem ludowym. Nad wyraz interesujące są

są niezwykle cennym, często podstawowym źródłem

przede wszystkim propozycje portrecistów działają-

wiedzy dla kostiumologów. Dostarczają informacji

cych w Anglii, którzy swoimi odważnymi stylizacjami

o tkaninach, kolorach, fasonach, sposobach noszenia

stworzyli kanony przedstawień przyjęte w całej Euro-

ubioru. Niekiedy szczegółowość przedstawienia po-

pie. Tym ostatnim artystom warto przyjrzeć się bliżej2.

zwala odtworzyć techniki zdobienia guzików czy linie
szwów. Analizując przedstawienia i pokazane na nich

Odzieżowa rewolucja w portrecie angielskim roz-

formy ubioru, trzeba jednak zachować wyjątkową

poczęła się za sprawą Flamandczyka Antoona van

czujność. Nie zawsze bowiem malarz oddaje rzeczy-

Dycka, a jego estetyczne rozwiązania utrwalili kolej-

wistość wiernie. Strój pokazany w dziele sztuki może

ni dworscy malarze, m.in. Peter Lely, Willem Wissing

sam stać się polem artystycznych eksperymentów, czy

i Godfrey Kneller. Opierając się na wzorach histo-

jak byśmy dziś powiedzieli – odzieżowych styliza-

rycznych, teatralnych, ubiorach domowych oraz prze-

cji. Bardzo ciekawie jawi się w tej kwestii wiek XVII

kształcając i stylizując modne suknie, stworzyli nie

z niezwykłą różnorodnością kostiumowych wzorów.

tylko nową jakość stroju, lecz także ukonstytuowa-

Rembrandt w wielu obrazach chętnie wykorzystywał

li nowy typ portretu. Proponowane przez artystów

niemodne od dawna renesansowe ubiory i jednocze-

ubiory modelek wymykają się aktualnej modzie na

śnie pełną garścią czerpał z odzieżowych bogactw

tyle delikatnie, że pozwalają na stworzenie wizerun-

Bliskiego Wschodu . Z kolei w wizerunkach świę-

ków odrealnionych, ponadczasowych, a jednocześnie

tych pędzla Zurbarana można znaleźć inspiracje lo-

nie pozbawiają kobiet wdzięku i ducha epoki. Wybór

1

3
Ludwika Maria Gonzaga ubrana jest w złotą atłasową suknię
bogato zdobioną klejnotami. Sylwetka zgodna jest z duchem
czasu – luźna spódnica, stanik o delikatnie podniesionym
stanie i głęboki dekolt. Jednak w szczegółach ubiór ten jest
z pewnością zainspirowany „odzieżowymi stylizacjami”,
które stosował w portretach Antoon van Dyck (pod wpływem
m.in. Tycjana i Veronese’a). Widać to zwłaszcza w delikatnym
szalu, w wywinięciu i otwarciu rękawa oraz zastosowaniu
masywnej, przeskalowanej biżuterii – broszach z połączonych
pereł i diamentów oraz w stworzonych z klejnotów taśmach
zdobiących stan i ramię królowej. Typowe dla epoki jest
też zastosowanie mieniącego się, gładkiego atłasu.
Ludwika Maria Gonzaga,
Justus van Egmont, 1645
Muzeum Narodowe w Warszawie
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takich strojów pozwala także pozostać wiernym naturze czystego portretu, bez wikłania go w historyczną
narrację i przegadaną alegoryczność. Nowatorskie
propozycje strojów na obrazach były efektem indywidualnych artystycznych gustów malarzy i ważnych dla
nich historycznych wzorców oraz odzwierciedleniem
specyficznego estetycznego smaku modeli i zleceniodawców, literackich preferencji, modnych prądów
filozoficznych i intelektualnych oraz polityki prezentacji władzy. Jednym słowem, wynikają ze specyficznego klimatu epoki.
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Antoon van Dyck klimat epoki z pewnością wyczu-

datków: koronek zakrywających dekolt i koronko-

zywnych, zbytkownych i ich pozorne lekceważenie

Znakomitym przykładem wielorakich malarskich in-

wał doskonale. Tocząc dworskie życie w obrębie wą-

wych mankietów . W efekcie ubiory stają się prostsze

jest wśród angielskich arystokratów widoczna do

spiracji w stylizacjach van Dycka jest przyjrzenie się

skiego kręgu dworu Karola I, znakomicie rozumiał

i bardziej odkrywają ciało. Przyczyn takiej stylizacji

dziś .

malowanym przez niego rękawom. Temat wydaje się

i wyczuwał swoich modeli, a jego młodzieńcze fascy-

jest z pewnością wiele. W grę wchodzić mogło zwró-

nacje sztuką wenecką, jego barokowa wrażliwość na

cenie wzroku na twarz portretowanej osoby. Mister-

Odkrycie ciała może budzić jeszcze inne skojarzenia

ży znajdziemy cały przekrój artystycznych fascynacji

światło i kolor, tendencja do delikatnej tylko teatra-

nie zdobione dodatki, drobiazgowo oddane ubiory

– z figurami antycznymi. Choć van Dyck rzadko po-

i malarskich doświadczeń słynnego portrecisty. Jed-

lizacji doskonale odpowiadały gustom angielskich

odciągały uwagę od sedna przedstawienia – twarzy

dejmował tematy odnoszące się bezpośrednio do sta-

nym z rozwiązań stają się rękawy niezwykle obszer-

arystokratów. Van Dyck w swoim malarstwie prefero-

modela. Istotnym powodem mogła być też chęć pod-

rożytności, to malowane przez niego stroje odbierano

ne, czasami długie, nacinane wzdłuż zewnętrznej linii

wał atmosferę oddaloną od rzeczywistości – tej ak-

kreślenia statusu i społecznej pozycji portretowanych

nieraz jako odwołanie do tej bardzo odległej prze-

ramienia. Pięknym przykładem jest portret królowej

tualnej i tej historycznej, narracyjnej – dotyczyło to

osób. Choć koronki były wówczas ogromnie kosztow-

szłości. Stąd dość szybko proponowanym przez niego

Henrietty Marii z San Diego Museum of Art13. Choć

kwestii dekoracji, scenerii i oczywiście ubioru. Starał

ne, to moda na nie trwała już dość długo i w natural-

odzieżowym stylizacjom zaczęto przypisywać miano

podobne rozcięcia pojawiają się w siedemnastowiecz-

się więc unikać zarówno szczegółowo oddanych for-

nym procesie „opadania” dóbr luksusowych z emble-

ponadczasowości/ bezczasowości (timelessness). Gor-

nych ubiorach męskich, to źródeł form vandyckow-

malnych strojów, jak i bardzo swobodnie traktowa-

matu arystokracji stawały się symbolem bogacących

denker uważa to za zjawisko wtórne, niebędące po-

skich szukać należy raczej w stuleciu poprzednim.

nych „ponadczasowych” draperii, mających związek

się i aspirujących przedstawicieli klasy średniej. Warto

czątkowym zamiarem artysty. Niemniej zdaje się, że

Gordenker w swojej analizie zwraca uwagę na podo-

z alegoryczną, często antyczną konwencją obrazu. Za-

zaznaczyć, że od 1604 roku w Anglii nie funkcjonują

ta właśnie ponadczasowość wpłynęła na niezwykłe

bieństwo do wizerunków Izabeli Portugalskiej według

chowując realizm portretowej tematyki, wprowadza

już prawa antyzbytkowe, regulujące wcześniej dostęp-

rozpropagowanie stylu van Dycka w malarstwie eu-

Tycjana14. Van Dyck mógł oczywiście znać te portrety

nowatorskie, jakby pośrednie rozwiązanie – zaciera

ność ekskluzywnej garderoby dla warstw niższych6.

ropejskim, a zwłaszcza we francuskim końca XVII

choćby z kopii Rubensa. Najbardziej prawdopodobna

granice między strojem formalnym a fantazyjnym.

Pauperyzacja mody powoduje, że pewne elementy

i XVIII wieku. Roger de Piles w swoim Cours de pein-

wydaje się inspiracja portretem przypisywanym Mi-

Sylwetki uwiecznionych dam odpowiadają modnym

– w XVII wieku na przykład rękawiczki i chusteczka

ture z 1708 roku zwraca uwagę, że swobodne draperie

guelowi de la Cruz. Obraz, zainspirowany tycjanow-

kanonom, modna pozostaje też fryzura, zmienione

– znikają z oficjalnych portretów arystokracji, jednak

pozwalają uniknąć śmieszności szybko zmieniającej

skim oryginałem, dziś należący do kolekcji National

natomiast zostają szczegóły: dodatki, zdobienia, nie-

w rzeczywistości nadal są używane, lecz tracą swo-

się i szybko mijającej mody, a jako autora tego pomy-

Trust, wcześniej był własnością króla Anglii Karola I15

które partie sukni. Odważne uproszczenia, zwrócenie

je symboliczne znaczenie7. Warto też podkreślić, że

słu wskazuje van Dycka11.

i van Dyck z pewnością mógł mieć do niego dostęp.

uwagi na migotliwy efekt atłasu i malowniczo ukła-

w siedemnastowiecznych instrukcjach dworskiej ety-

dające się fałdy, ostentacyjna biżuteria, zapożycze-

kiety ostrzegano przed ubiorem zbyt ostentacyjnym

Odsłonięcie dekoltu niesie ze sobą jeszcze inne tropy

ko stroju, lecz także upozowania modelki. Jednak to,

nia z przeszłości i teatru dają niezwykle spójny efekt

i radzono nie przeładowywać go nadmiarem ozdób

interpretacyjne. Głębokie, proste wycięcie na pier-

co u cesarzowej było dostojnym majestatem, van Dyck

i powodują, że wizerunki balansują między światem

i dodatków . Pewną nonszalancję w noszeniu ubio-

siach w połączeniu z podniesioną talią i z bufiastymi

zmienił w elegancką swobodę. Najprawdopodobniej

rzeczywistym i fikcyjnym. Ten nowy typ wizerunku

rów, na przykład wywodzące się z Francji niedopięcie

rękawami upodabnia modelki van Dycka do modelek

do stworzenia tego wspaniałego portretu Henrietty

i stroju określono 20 lat później bardzo trafnym mia-

męskich kaftanów, postrzegano jako rzecz niezwykle

Rafaela czy Tycjana. Strój bez aktualnych dodatków

Marii malarz skorzystał też z innych inspiracji. War-

nem careless romance . Doskonałą i wnikliwą analizę

modną i wyrafinowaną. Jak zauważają badacze kultu-

przywołuje silne skojarzenia z modą włoską 1. poło-

to przywołać zwłaszcza portret Joanny Aragońskiej

ubiorów na obrazach słynnego Flamandczyka przed-

ry stroju, bycie nie do końca ubranym można także

wy XVI wieku. Zafascynowanie van Dycka mistrza-

przypisywany Rafaelowi i Giulio Romano (Luwr, Pa-

stawiła Emilie E.S. Gordenker . Autorka pokazuje, że

odczytywać jako wyznacznik dystynkcji. Według ów-

mi włoskiego, a zwłaszcza weneckiego renesansu jest

ryż). Poza kobiety jest również podobna, a i w ubiorze

różnorodne stylizacje van Dycka nie były oparte na

czesnej etykiety, znajdując się w towarzystwie osoby

w jego malarstwie widoczne na wielu płaszczyznach

znajdziemy wiele analogii. Widać taką samą obfitość

jednym rozwiązaniu. Stara się ona prześledzić różne

o wyższym statusie, zawsze należało być kompletnie

i nie można go pominąć także w kontekście ubiorów.

tkaniny, nacięcia spięte klejnotami i coś, czego nie do-

rozwiązania i pomysły odzieżowe, osadzając je w sze-

i starannie ubranym. Tylko ci na najwyższym szczeblu

Wybierając takie historyczne inspiracje, artysta nie

strzeżemy u Izabeli Portugalskiej – podniesiony stan

rokim kontekście kulturowym. Warto przywołać kilka

społecznej drabiny mogli sobie pozwolić na nonsza-

tylko folgował własnym gustom, ale przede wszystkim

sukni i głęboki prosty dekolt16.

jej propozycji i pójść dalej tropem jej kostiumologicz-

lancję i wizualną suwerenność9. W tym świetle wybór

reagował na estetyczne ideały swoich klientów. Malar-

nej analizy.

niekompletnego ubioru jawi się nie tylko jako efekt

stwo weneckie było w Anglii niezwykle modne i wiele

Kolejną metodą stylizacji rękawa jest sposób jego

estetycznego smaku artysty, ale jest także wizualną

oryginalnych dzieł znajdowało się wówczas w angiel-

mocowania do stanika sukni. W wielu portretach

Jednym z podstawowych pomysłów van Dycka było

deklaracją tożsamości jego klientów, czy mówiąc ko-

skich zbiorach . Van Dyck nader chętnie sięgał do

flamandzkiego mistrza dostrzec można, że rękaw nie

swoiste rozebranie postaci. Modelki na jego portre-

lokwialnie – wyrazem ich snobizmu. Zresztą swoista

wielkich poprzedników, jak też do swojej wcześniej-

jest wszywany na wysokości ramienia czy barku, lecz

tach pozbawione są przede wszystkim modnych do-

dezynwoltura w traktowaniu przedmiotów eksklu-

szej twórczości.

przymocowywany biżuteryjnymi spinkami, ukazu-

3

4
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5

8

10

błahy i mało istotny, a jednak w tym elemencie odzie-

Analogie w portretach obu władczyń nie dotyczą tyl-

12
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jąc czasem wystające warstwy koszuli spodniej17. I tu

tkaniny w drobne półkola. Znawczyni twórczości ma-

angielskich doby Tudorów i Jakuba I Stuarta. Można

Z pewnością także chęć naśladowania siebie nawza-

znów warto wrócić do podobizn Izabeli Portugalskiej,

larza zwraca uwagę na analogie z kostiumami stoso-

też doszukać się analogii z wcześniejszymi, genueń-

jem sprzyja utrwaleniu owego stylu.

gdzie spotkamy analogiczne rozwiązanie. Zobaczymy

wanymi w maskach i innych siedemnastowiecznych

skimi portretami malarza. Odnajdziemy tam nie tyl-

je w obu portretach w czarnej sukni – w podwójnym

przedstawieniach . To prawda, podobne nacięcia

ko ozdoby dużych rozmiarów, lecz także podobne ich

Kiedy analizuje się utrwalone na portretach ubiory,

wizerunku Izabeli i Karola V pędzla Rubensa według

można dostrzec w projektach Inigo Jonesa, ale rów-

ułożenie – wzdłuż przodu sukni czy na rozcięciach

pojawia się pytanie, czy takie stroje naprawdę istniały.

zaginionego oryginału Tycjana oraz we wspomnianym

nież w obrazach Veronese’a. Pomysł wykorzystania

rękawów, wywodzące się jeszcze z szesnastowiecznej

Nie zachowały się bowiem ubiory, które mogłyby być

już portrecie przypisywanym de la Cruzowi. Podobne

tego motywu w siedemnastowiecznym portrecie nie

mody hiszpańskiej. Poza wspomnianymi tropami in-

analogiami do tych istniejących na obrazach. Z jednej

ujęcie rękawów widać także na pełnopostaciowym

był z pewnością tylko van Dycka, wcześniej zastoso-

spiracji taka biżuteria ma też z pewnością dla modelek

strony ogólny krój uwiecznianych sukien przypomi-

wizerunku cesarzowej, przechowywanym dziś w Kun-

wał go choćby Cornelius Johnson w portrecie Anne

znaczenie dystynktywne. Podkreśla ich wysoki status

na te noszone w rzeczywistości, a kilka takich egzem-

sthistorisches Museum w Wiedniu, a powstałym w 3.

Uvedale, Mrs. Henslowe. Choć ten ostatni obraz jest

społeczny, ale czyni to jakby z przymrużeniem oka,

plarzy znajduje się w zbiorach muzealnych. Można tu

ćwierci XVI wieku najprawdopodobniej w Wenecji.

wizerunkiem mocno stylizowanym – w stylu arkadyj-

bez dosłowności konkretnej, modnej biżuterii.

przywołać choćby wspominany już stanik z Victoria

Co ciekawe jednak, na oryginalnym zachowanym ob-

sko-pasterskim – to nie jest wykluczone, że półkoliste

razie Tycjana, najbardziej zdaje się pierwotnym por-

nacięcia tkaniny istniały też w ubiorze rzeczywistym.

Śledząc źródła odzieżowych wariacji van Dycka, Gor-

znajdziemy podobny głęboki dekolt i otwarcie z przo-

trecie Izabeli, rękawy są wszyte lub ciasno dowiązane

Przykładem tego może być zachowany stanik sukni ze

denker zwraca uwagę na kulturową atmosferę epoki.

du górnej części sukni26. Z drugiej strony tkanina

do stanika, a koszuli i biżuteryjnych zapinek nie wi-

zbiorów Victoria & Albert Museum w Londynie. Bez

Dużą rolę przypisuje modnej wówczas na angielskim

i przede wszystkim opisane tu rękawy pozostają już

dać. Możliwe, że jest to wynik nałożenia się weneckiej

względu jednak na proweniencję takiej dekoracji suk-

dworze filozofii neoplatońskiej . Piękne kobiety uka-

wyborem malarza. Samo odsłonięcie ciała też nie mu-

mody na wcześniejsze wzorce, a van Dyck jako mi-

ni stała się ona jednym z najbardziej charakterystycz-

zane w ponętnych sukniach, schlebiających ich uro-

siało być pomysłem czysto malarskim. Istniały wszak

łośnik twórczości Veronese’a motyw ten podchwycił.

nych elementów stylizacji w stylu van Dycka .

dzie, stają się uosobieniem Piękna (Ideal Beauty).

ubiory domowe, swobodniejsze, luźniejsze, pozba-

Wdzięczne rysy twarzy i zgrabna sylwetka współgrają

wione nadmiernych dodatków27. Jednak w 1. połowie

21
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Portrety Izabeli Portugalskiej mogły także zainspiro-

24

wać van Dycka do wywijania i podpinania rękawów

Oprócz pozbawiania ubiorów kosztownych i modnych

z nienarzucającym się i odkrywającym kształty stro-

XVII wieku nie pojawiały się one w sferze publicz-

u niektórych jego modelek. Duże płaszczyzny tka-

koronek van Dyck „upraszczał” stroje także wyborem

jem, stając się idealnym i kompletnym odzwiercie-

nej. Nawiązanie do ubiorów prywatnych, intymnych

niny, często z kontrastową podszewką, są wywinięte

tkaniny. Stosował przede wszystkim błyszczące je-

dleniem pięknego wnętrza. Idea wcielana nie tylko

jest niezwykłym nowatorstwem ze strony van Dycka

i podpięte dekoracyjną broszą . Co ciekawe, podob-

dwabne atłasy. Choć w XVII wieku rosła popularność

w sztuce malarskiej, ale również teatralnej – przede

i będzie później szeroko naśladowane. Niestety, nie

ne upięcia rękawów można też znaleźć we wczesnych

tkanin gładkich, to zachowane portrety ręki innych

wszystkim w dworskich maskach. Ten specyficzny

zachowały się do naszych czasów żadne tego typu

dziełach flamandzkiego mistrza – portretach genu-

mistrzów oraz ocalałe ubiory i tkaniny z epoki dowo-

rodzaj teatru, ściśle angielskiego, stawał się niezwykle

ubiory i trudno określić, w jakim stopniu malarz na-

eńskich arystokratek. W ostatnim wypadku powodo-

dzą wciąż szerokiego stosowania tkanin wzorzystych.

nośny w przekazywaniu idei wzniosłych i filozoficz-

śladował ich rzeczywistą formę. Zauważyć też można,

wane lokalną i aktualną modą. Możliwe, że stało się

Taki wybór materii z pewnością nie jest przypadkowy.

nych, a także w tworzeniu nowych kanonów wdzięku,

że na kilku obrazach pojawiają się niemal identyczne

to także podstawą do stylizacji rękawów w portretach

Skupia uwagę na twarzy portretowanej osoby i jedno-

urody i mody. Władczynią sceny była najczęściej kró-

suknie. Ubiór z portretu Henrietty Marii ze zbiorów

dam angielskich. W wielu portretach spotykamy ręka-

cześnie tworzy malarską grę świateł na powierzchni

lowa Henrietta Maria, francuska księżniczka, znaw-

Royal Collection z drobnymi zmianami pojawia się na

wy krótsze, sięgające łokcia, nacinane wzdłuż całej dłu-

tkaniny, jakże właściwą dla estetyki baroku. Pozwala

czyni stylu i smaku, a jej uroczymi satelitami – damy

kilku innych kobietach. Nosi go m.in. Elizabeth, hra-

gości, opierające się na mięsistych rękawach koszuli .

także malować szybko, co nie było bez znaczenia przy

dworu. Nad wizualną sferą czuwał wybitny artysta

bina Arundel oraz Alice Bankes, Lady Borlase, a także

Ten typ rękawa, jak się zdaje, jest najtrudniejszy do in-

ogromnej liczbie zamówień, jakie otrzymywał van

Inigo Jones. Przy takich modelkach, nieograniczonym

Olivia Boteler Porter. Podobną suknię nosi też Mary

terpretacji. Źródeł jego formy można się doszukiwać

Dyck. Z drugiej strony ubiory proponowane przez

budżecie i artystycznej opiece maski szybko stały się

Villiers. Również ubiór królowej z obrazu z San Diego

w ubiorach o proweniencji wschodniej, które w Anglii

malarza nie były całkowicie pozbawione ozdób. Nie-

kuźnią odzieżowych nowinek o niebanalnej, często

Museum of Art został powtórzony, tylko w odmien-

były znane jako ubiory domowe oraz jako kostiumy

zwykłą wagę przywiązywał do biżuterii. Jest ona ko-

nierzeczywistej formie. Gordenker zwraca uwagę,

nym kolorze, w wizerunku Anne Crofts. Podobnych

w spektaklach teatralnych. Orientalizm zachodniej

lejnym elementem stylizacji, tym razem wyjątkowo

że modelki van Dycka należą do bardzo wąskiego

analogii znajdziemy wiele, a to, że w tym samym ubio-

mody nie byłby tutaj czymś nowym, zauważamy to

teatralnej. Rozmiary brosz, spinek spinających ręka-

i określonego grona – do dworskiego kręgu Karola I .

rze uwieczniono królową i jej damę dworu (Olivia Bo-

zjawisko już od czasów wypraw krzyżowych .

wy i dekolt oraz innych elementów są niezwykle prze-

Podzielają więc te same ideały estetyczne, literackie,

teler Porter), staje się dowodem, iż suknia na portrecie

rysowane. Może to wynikać z inspiracji twórczością

uczestniczą w tych samych dworskich zajęciach, łączy

była bardziej umowna niż rzeczywista. Możliwe, że

Ze wschodnią modą Gordenker łączy też bardzo

Tycjana czy Veronese’a, ale też z odpowiadającej an-

je podobna wrażliwość i intymna zażyłość, co czyni

pewne ubiory malarz miał w swoim atelier i wyko-

charakterystyczne dla van Dycka nacinanie brzegów

gielskim odbiorcom wcześniejszej tradycji portretów

stylizacje van Dycka swoistym towarzyskim kodem.

rzystywał je na modelkach, jednak widoczne na obra-
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& Albert Museum. W portretach pędzla van Dycka
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zach przemalowania, jak też to, że osoby zamawiające

nie naturalnej, nie do końca uczesanej. Nowy królew-

obraz bywały zaskoczone końcowym efektem, zdaje

ski malarz porzuca przestylizowane dworskie ubiory

się świadczyć, iż van Dycke dużą część stroju tworzył

na rzecz tak zwanej sukni domowej, opisywanej często

w swojej wyobraźni.

jako nightgown30. Pomimo tej nazwy nie są one koszulami nocnymi, lecz rodzajem déshabillé’u – negliżu,

Wspaniały rozwój angielskiego portretu dworskiego

ubioru wygodnego, niezobowiązującego, który można

ulega przerwaniu, kiedy wybucha rewolucja, jednak

też po polsku określić mianem sukni porannej31.

bardzo szybko się odradza wraz z restauracją monarchii. Nie jest to jednak zasługa van Dycka, gdyż przed-

Tego rodzaju ubiory pojawiają się w użyciu z pew-

wczesna śmierć zabrała artystę już w 1641 roku. Fla-

nością już w XVI wieku. Im bardziej skomplikowany

mandzkiego mistrza na stanowisku nadwornego por-

i niewygodny krój stroju oficjalnego, tym większa po-

trecisty zastąpiła nowa gwiazda – Holender Peter Lely.

trzeba ubiorów odmiennych, prostszych, na co dzień.

Malarz ten nie tylko wpisze się w vandyckowską este-

Co ciekawe, bardzo często wzorem dla tego rodzaju

tykę stroju swobodnego i stylizowanego, ale wzbogaci

odzieży były stroje wschodnie32. Ubiór nieodcinany

ją całkiem nowymi pomysłami. Nie dostrzeżemy tu

w pasie, swobodnie okalający ciało, nieusztywniany

już tak silnej inspiracji malarstwem weneckim czy

i otwarty z przodu nie krępował sylwetki i był łatwy

ogólnie renesansowym, znajdziemy za to bezpośred-

do włożenia. Takim strojem była renesansowa zimar-

nie cytaty z samego van Dycka. Jego modelki pozosta-

ra. Podobny ubiór otrzymała od Henryka VIII Anna

ją „rozebrane”, w stroju mniej lub bardziej odwołują-

Boleyn. Został on najprawdopodobniej utrwalony

cym się do aktualnej mody, złożonym ze swobodnie

przez Holbeina na rysunkowym portrecie królowej33.

opadających warstw migotliwego atłasu. Pojawiają się

W XVII wieku ubiory tego typu zobaczymy w scenach

konkretne, identyczne rozwiązania formalne – krót-

rodzajowych i na rycinach przedstawiających modne

28

ki nacinany rękaw, dekoracyjna chusta na ramieniu
i wyrazista biżuteria, choć już w mniej okazałej formie, gładkie, błyszczące atłasy oraz charakterystyczne
półkoliste wycięcia brzegów tkaniny. Sylwetki modelek nowej epoki różnią się oczywiście od tych sprzed
rewolucji, wszak zmieniła się moda. Są smuklejsze,
stanik sukni jest bardziej sztywny, wydłużony, wcinający się mocno i nisko w talię, rękawy tracą na objętości. Choć „pomysł na kobietę” – odrealnioną, ale
zakotwiczoną we współczesności – pozostaje ten sam,
to damy spod pędzla Lely’ego stają się z pewnością
mniej skromne. Vandyckowskie odsłonięcie dekoltu
rozwinęło się w prezentację erotyczną, balansującą
na granicy przyzwoitości. Już u van Dycka, przez pozbawienie sukien koronkowych dodatków, pojawiały
się konotacje ze strojem prywatnym, lecz Lely nie tylko sugeruje intymność, ale prezentuje swoje modelki w sukniach zainspirowanych ubiorem noszonym
w prywatnym zaciszu29. Także fryzura sprawia wraże212

4
Suknia królowej Katarzyny Braganza łączy w sobie elementy
luźnego stroju porannego i ubioru bardziej oficjalnego.
Dekolt ma modny owalny kształt, a biust podniesiony jest do
góry, co sprawia wrażenie, że suknia ma solidną konstrukcję
usztywnioną fiszbinami. Jednak od linii piersi ubiór opada
swobodnie, bez zaznaczania sztywności stanika. Jak domowy
negliż, otwarty jest z przodu na całej długości. Peter Lely
podobne stroje malował nader często. Trudno powiedzieć,
czy takie suknie istniały faktycznie, czy były tylko wizualnym,
malarskim kompromisem między zmysłowością a modą.
Jeszcze jednym charakterystycznym rozwiązaniem dla tego
angielskiego portrecisty są półkoliste nacięcia brzegów
tkaniny wzdłuż środkowego otwarcia sukni – pomysł
wykorzystywany już wcześniej przez Antoona van Dycka. Jak
w wielu innych portretach prezentujących kobiety w strojach
nieoficjalnych, królewskiej godności dodaje płaszcz podbity
sobolowym futrem. Suknia, jak i płaszcz, są czarne, możliwe,
że świadczy to o swoistej powściągliwości i skromności
królowej, w kontraście do portretów jej rywalek, kochanek
króla, które pokazywane są na ogół w migotliwych,
jasnych atłasach.
Katarzyna Braganza,
Peter Lely (pracownia), 1670
Zamek Królewski w Warszawie
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postaci. Takie suknie były w XVII wieku w powszech-

stauracji, taki wybór staje się zrozumiały. Jak dowo-

utrwalenia typu stylizowanego, negliżowego portretu,

przedstawień jest portret Henrietty d’Auverquerque,

nym użytku w Anglii. To, co proponuje Lely, jest jed-

dzi w swoim tekście Kevin Sharpe, prezentacja sek-

tworząc wzorem Lely’ego serię dworskich piękności,

hrabiny Grantham, pędzla Thomasa Murraya. No-

nak już artystyczną stylizacją. Stroje najczęściej są

sualności i zmysłowości była kluczowa w konstrukcji

nazwaną Hampton Court Beauties.

szony przez modelkę wzorzysty banyan opada w cięż-

otwarte tylko w partii stanika, co przeczy już swobod-

modelu władzy Karola II . Król, nie mając legalnych

nej wygodzie , choć pojawiają się też wersje otwar-

potomków, udowadniał swoją potencję malarskimi

Po panowaniu Karola II i jego specyficznych postu-

skojarzenia z męskimi wizerunkami niż z dworskimi

te na całej długości. Malarz jednak eksperymentuje

prestacjami swoich licznych pięknych kochanek, nie

latach prezentacji kochanek ostentacyjny erotyczny

pięknościami. Najprawdopodobniej zresztą słusznie,

z formą – stosuje też górę sukni gładką, bez otwarcia .

pozostawiając złudzeń co do ich funkcji na dworze.

wydźwięk stroju zdaje się delikatnie słabnąć, lecz na-

gdyż modelka przedstawiona jest z instrumentem

Sam stanik bywa równie często usztywniony , jak

Wypracowane przez van Dycka wzorce oparte na ide-

dal pozostaje kobiecy, intymny. Sam typ ubioru do

muzycznym i możliwe, że męskim zwyczajem chciała

i miękko układający się na koszuli . Trudno stwier-

ach platońskiej miłości nabrały teraz dwuznacznych

początku XVIII wieku zasadniczo niewiele się zmie-

zaprezentować się jako artystka.

dzić, czy były to wybory samego artysty, czy modelek,

rumieńców przez śmiałą prezentację bardziej intym-

nia. Sylwetka od lat osiemdziesiątych staje się jeszcze

które nie zawsze chciały rezygnować z podkreślenia

nej garderoby. Nowa konwencja stała się bardzo szyb-

bardziej smukła, wydłużona, a suknia jeszcze bardziej

Nowatorski i konsekwentnie rozwijający się w Anglii

smukłej talii i obowiązującej linii mody.

ko popularna i, co ciekawe, w negliżu prezentowały

swobodna. Przez odwołanie do banyanów ubiór jest

typ przedstawień kobiecych bardzo szybko rozprze-

się zarówno królewskie kochanki, jak i sama królowa,

najczęściej całkowicie otwarty z przodu. Przeważnie

strzenił się na kontynencie. Nader chętnie przyjęto go

Poza „rozbieraniem” postaci Lely stosuje też inne po-

a później także kolejne władczynie. Angielskie królo-

układa się w luźne fałdy, okalając swobodnie talię i bio-

we Francji, gdzie w ramach tendencji klasycyzujących

mysły van Dycka. Bardzo często brzegi ubioru naci-

we, Anna i Maria, na portretach Wissinga pod królew-

dra. Znika widoczny jeszcze w latach siedemdziesią-

poszukiwano strojów ponadczasowych, wymykają-

na półkoliście, tworząc efekt niezwykle malowniczy,

skim gronostajowym płaszczem prezentują nightgown

tych podział na spódnicę i stanik, suknia zdaje się być

cych się dworskiej modzie. I tak oprócz sukni mającej

zwłaszcza na przednim rozcięciu sukni . Rękawy naj-

ze śmiałym wycięciem na piersiach. Warto wspo-

krojona jednolicie, bez odcięcia w pasie i usztywnie-

przypominać antyczną tunikę, przyjmie się w por-

częściej są krótkie, sięgające do łokcia, oparte na war-

mnieć, że równolegle z symbolicznym znaczeniem

nia fiszbinami. Pod koniec stulecia góra ubioru bywa

trecie ubiór negliżowy45. Również polskie elegantki

stwach koszuli, mogą być nacinane wzdłuż, czasem

prezentowania kobiet w negliżu pojawia się w Anglii

dopasowana do figury przez nałożenie poły na połę

szybko podchwycą wyspiarskie wzorce. Konstancja

o półkoliście wykończonych brzegach. Typ rozcina-

moda na publiczne pokazywanie się w ubiorze do tej

i spięcie w talii. Czasem, wzorem Lely’ego, otwarcie

Krystyna z Komorowskich Wielopolska na portrecie

nego rękawa można łączyć oczywiście z van Dyckiem,

pory uznawanym za domowy. W latach sześćdziesią-

bywa tylko przy samych piersiach, ukazując koronki

z około 1670 roku (Muzeum Narodowe w Kielcach)

ale pojawia się on także w ubiorach o proweniencji

tych i siedemdziesiątych XVII wieku staje się to już

koszuli. Suknie są bardzo głęboko wycięte, odsłaniają

ubrana jest w ubiór przypominający stylizacje Lely’e-

wschodniej, m.in. w orientalnych i orientalizujących

tak powszechne, że oburza goniących za modą Fran-

warstwy bielizny spodniej i śmiało prezentują dekolt

go. Śmiały dekolt odsłania bieliznę, pojawia się ozdob-

tematach Tycjana, gdzie kobiety również noszą suk-

cuzów . Ubiorem o rosnącej popularności była Indian

i ramiona. Zmieniają się widocznie rękawy. Bywają

na biżuteria i nawet charakterystyczny dla angiel-

nie luźne, otwarte na przodzie i ozdobione biżuterią .

gown, nazywana także banyan. Ten kolejny domowy

krótkie i wąskie, wywodzące się z tradycji wspomnia-

skiego portretu szal. W ubiorze znanym z portretów

Elementem o prawdopodobnie wschodnim pocho-

ubiór, luźny, o kimonowym kroju, początkowo spro-

nego tu malarza, lub w całkiem nowym stylu – długie

Wissinga – dworskiej, oficjalnej odmianie malarskie-

40

dzeniu jest też chusta-szal . Stosował ją już van Dyck,

wadzany ze Wschodu, a później wytwarzany w Anglii,

rozszerzające się dołem, niekiedy wywinięte, takie jak

go negliżu – zobaczymy Marię Kazimierę na obrazie

a wcześniej pojawiała się sporadycznie u Tycjana, była

był elementem garderoby obu płci. Niezwykle chętnie

w banyanach. Zgodnie ze wzorcami van Dycka naj-

Jerzego Eleutera Siemiginowskiego (Muzeum Pałacu

też elementem kostiumów w maskach. Lely okrywa

nosili go przede wszystkim mężczyźni, a na portrecie

częściej malowanym typem tkaniny jest gładki atłas,

Króla Jana III w Wilanowie). Z kolei siostra królowej,

nim co drugą modelkę. Co ciekawe, prawie zawsze

stawał się jeszcze jednym środkiem do autoprezenta-

choć w rzeczywistości modne były tkaniny wzorzyste.

Maria Anna d’Arguien Wielopolska (Zamek Królew-

jest to ten sam szal – brązowy, w złotawe pasy. Naj-

cji – nieformalność ubioru oznaczała naukowca lub li-

Ubiór utrzymuje charakter lekko teatralny, stylizowa-

ski na Wawelu), ubrana jest w strój bardziej domowy

prawdopodobniej należał do wyposażenia atelier, któ-

terata pracującego w domu. Z kolei historia damskich

ny, przede wszystkim przez wykorzystanie malowni-

– podpięty biżuterią banyan. Jego dekoracyjna, wzo-

re pełne było tkanin . Przydawały się one z pewnością

banyanów rozwinęła się szybko i niespodziewanie

czej biżuterii – do spinania stroju na piersiach i pod-

rzysta tkanina świadczy o francuskiej interpretacji ne-

przy bardziej swobodnych stylizacjach. Podobnie jak

– we Francji po „drobnych przeróbkach”, splisowa-

pinania rękawów. Dzięki temu – choć w kroju ubiory

gliżu w portrecie.

van Dyck, Lely czasem ubierał swoje modelki w luź-

niu i dopasowaniu do figury stały się suknią o nazwie

bardzo przypominają te znane z wizerunków dam

ne, ponadczasowe draperie i łączone z antykiem ob-

mantua . Skoro ubiory prywatne zaczynają być no-

przy toalecie, przy intymnych czynnościach – efekt

Choć stylizowane na portretach ubiory są niezwykle ma-

szerne, przepasane na biodrach tuniki.

szone „naprawdę” w sytuacjach bardziej oficjalnych,

jest o wiele bardziej wytworny. Jednocześnie, zgodnie

lownicze, to niestety czynią modę siedemnastowieczną

to tym bardziej można ukazać je na portrecie. Palmę

z pomysłami Lely’ego, modelki nadal emanują kobie-

bardzo trudną do zrekonstruowania. Nie dość licznie za-

Stosowanie w oficjalnych portretach ubioru prywatne-

pierwszeństwa w dworskim malarstwie lat osiemdzie-

cością, co nie wynikało z samej konstrukcji ubioru

chowane ubiory kobiece z tego czasu i umowność portre-

go, wręcz negliżowego może się wydawać zaskakujące,

siątych XVII wieku przejmują Willem Wissing i God-

i konotacji z intymnością, lecz z intencji malarzy. Zna-

towych konwencji nie pozwalają stwierdzić jednoznacz-

jednak biorąc pod uwagę moralną atmosferę epoki re-

frey Kneller. Zwłaszcza ten ostatni przyczyni się do

komitym materiałem do porównania negliżowych

nie, ile fantazji wkładali niekiedy malarze w swoje dzieła.
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kich fałdach, ukrywając walory ciała, budząc bardziej
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Rekonstrukcje

4
Jakub Ludwik Sobieski,
malarz śląski, po 1691
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
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Justyna Helena Lasota

I nagroda

Rekonstrukcja ubioru na podstawie portretu

Kamizelka

Jakuba Ludwika Sobieskiego,

Na portrecie Jakuba Ludwika Sobieskiego nie widać

malarz śląski, po 1691

kamizelki, jej wzór i kolor wybrałam więc zgodnie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

z zasadami, jakie obowiązywały w siedemnastowiecz-

Zobacz s. 219

nej modzie – kontrastowa kamizela w duże wzory.
Niełatwo pracowało mi się na broszowanym jedwabiu,
nie mogłam podkleić lub obszyć końców maszynowo,
gdyż nici wątku wychodziły z tkaniny. Stąd praca nad

Główną inspiracją mojej pracy był obraz z 1691 roku,

kamizelką była najbardziej czasochłonna.

przedstawiający królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego, syna króla Jana III. Po dokładnej analizie por-

Szustokor

tretu wiele czasu spędziłam na oglądaniu obrazów

Wzorem do zrekonstruowania kamizeli, spodni oraz

europejskich władców oraz zachowanych ubiorów

szustokoru były eksponaty z Muzeum Narodowego

i eksponatów muzealnych, przeczytałam też kilka prac

w Warszawie oraz książka The Cut of Men’s Clothes:

poświęconych rekonstrukcji ubiorów z końca XVII

1600–1900 autorstwa Norah Waugh. Szustokor szy-

wieku. Cennych wskazówek udzielili mi eksperci

łam dwa miesiące; pierwszy miesiąc zajęło mi wyko-

w dziedzinie historii ubioru: Zuzanna Żubka-Chmie-

nywanie haftów i guzików. Szustokor aksamitny z nie-

lewska, Elżbieta Litwiniak, Ewa Orlińska-Mianowska

bieskiej bawełny został usztywniony surówką lnianą.

i Monika Janisz.

Gdyby mój tata, Jacek Lasota, nie wykonał rekonstrukcji siedemnastowiecznej ramy do haftowania,

Nad rekonstrukcją tego ubioru pracowałam cztery

nie udałoby mi się wyszyć wzorów na aksamicie o tak

miesiące. Wszystkie elementy szyte wykonałam ręcz-

wielkich wymiarach. Rama do haftu miała wymiary

nie, zgodnie z zasadami krawiectwa końca XVII wie-

2 m x 1,5 m i była wzorowana na opisie z książki Gail

ku. Jedynymi elementami wykonanymi na zamówie-

Marsh, 18th Century Embroidery Techniques. Do haftu

nie są pantofle i napierśnik.

użyłam pięciu różnych nici metalowych, cekinów oraz
bawełnianego sznureczka do wykonywania haftu na

Koszula

podkładzie. Futro z gronostaja ukazane na portrecie

Pracę rekonstrukcyjną rozpoczęłam od bawełnia-

królewicza zastąpiłam w rekonstrukcji futrem kró-

nej batystowej koszuli, korzystając z form i opisów

liczym, które wydało mi się najbardziej zbliżone do

Janet Arnold, zamieszczonych w książce Patterns of

oryginału. Ogonki zrobiłam z pięciocentymetrowych

Fashion 4. Koronka, którą zastosowałam w rękawach

pasków białego i czarnego futra, przy czym bardzo

koszuli oraz krawacie, pochodzi z pasmanterii i jest

trudno było nadać im pożądany kształt, musiałam je

najbardziej zbliżona do stylu obowiązującego w XVII

przyszyć do futra czarną bawełnianą nicią.

wieku. Brakowało w niej jednak połączeń między
wzorami, więc wyszyłam je ręcznie kordonkiem.
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Pończochy

Peruka

Pończochy wykonałam z kremowej dzianiny baweł-

Inspiracją do wykonania nakrycia głowy stały się

nianej, zgodnie z opisami pończoch męskich z końca

papierowe peruki z wystaw muzealnych, m.in. z In-

XVII wieku, zamieszczonymi w pracy Janet Arnold,

stytutu Ubioru w Kioto. Paski białego papieru o wy-

Paterns of Fashion 4. Podtrzymują je skórzane pod-

miarach 1 m x 2 cm zakręciłam na cienkiej końcówce

wiązki nad kolanami. Do ich wykonania użyłam natu-

pędzla, następnie rozciągnęłam je i przykleiłam do

ralnej skóry oraz klamerek kupionych w pasmanterii.

czepka, który zrobiłam z papieru i taśmy malarskiej.

Replikę orderu zamówiłam na portalu aukcyjnym. Taśmę do orderu uszyłam sama, wzorując się na zachowanych eksponatach muzealnych z tamtego okresu.
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Marek Ziętek

II nagroda

Rekonstrukcja sukni na podstawie portretu
Teresy Woronieckiej,
malarz polski, ok. 1710–1720
Muzeum Narodowe w Warszawie
Zobacz s. 148

Suknia

Koszula

Najważniejsza część stroju, suknia wierzchnia, zwa-

Innym widocznym elementem ubioru są rękawy ko-

na też suknią manteu, wykonana jest z aksamitu ba-

szuli, która stanowi część bielizny. Ma ona bardzo pro-

wełnianego w odcieniu czekoladowym. Początkowo

sty krój. Uszyłem ją ręcznie z batystu, który barwiłem

chciałem zrekonstruować ją w kolorze czarnym. Ale,

w naturalnych barwnikach. Do jej wykończenia uży-

jak się później dowiedziałem, w tamtych czasach nie

łem starych bawełnianych koronek. Aby suknia mogła

potrafiono jeszcze uzyskiwać głębokiej czerni natu-

zachować właściwy kształt, pod wierzchnią szantun-

ralnymi barwnikami. Jako podszewki użyłem bar-

gową spódnicą umieściłem drugą spódnicę, identycz-

wionego własnoręcznie batystu. Do wykonania złotej

ną, wykonaną z naturalnego lnu.

pasmanterii użyłem pasmanterii, do której produkcji
wykorzystano nici z oplotem metalowym. Suknię za-

Gorset

myka zdobiony pasmanterią bawet, a w talii opasuje

Gorset składa się z dwóch warstw. Z zewnątrz jest to

ją koronka, którą zrobiłem własnoręcznie szydełkiem

szantung jedwabny, taki sam jak w spódnicy wierzch-

z kordonku imitującego nić z oplotem metalowym.

niej, od spodu zaś drelich. Wykrój sporządziłem na

Formę sukni stworzyłem sam na podstawie portretu

podstawie książki Seventeenth-Century Women’s Dress

Teresy Woronieckiej, za pomocą modelowania prze-

Patterns: Book 2 autorstwa Jenny Tiramani i Susan

strzennego na manekinie. Jako element widoczny,

North. Kanaliki w gorsecie przeszyłem ręcznie nicią

wystający spod udrapowanych z tyłu pół sukni, wy-

jedwabną, osobno w każdym z elementów gorsetu. Po

stępuje spódnica wykonana z szantungu jedwabnego

umieszczeniu w nich rattanowych patyczków o śred-

w odcieniu lekko łososiowym. Podstawą kroju spód-

nicy trzech milimetrów, przyciętych na odpowiednią

nicy jest forma prostokąta.

długość, połączyłem ze sobą poszczególne elementy
gorsetu. Z wierzchu, w miejscach łączeń, naszyłem syn-

228

Wałek

tetyczną imitację irchy, którą obszyłem także gorset na-

Wałek, którego zadaniem jest poszerzenie bioder, wy-

około. Dziurki do sznurowania gorsetu przebiłem me-

konałem z aksamitu, odwróconego na lewą stronę,

talowym stożkiem i obszyłem ręcznie nicią jedwabną.

aby nie wydostawało się z niego końskie włosie, któ-

Gorset był najbardziej pracochłonnym elementem

rym został wypchany. Troki uszyłem z batystu.

ubioru.
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Olga Chrobak
III nagroda

Rekonstrukcja sukni na podstawie portretu

Koszula

Konstancji Krystyny z Komorowskich Wielopolskiej,

Koszulę uszyłam z białego batystu. Jej rękawy – sze-

malarz nieznany, ok. 1670

rokie, bufiaste, obszyte bawełnianą koronką – są wi-

Muzeum Narodowe w Kielcach

doczne spod rękawów sukni. Dekolt koszuli również

Zobacz s. 127

jest ozdobiony koronką.

Praca nad rekonstrukcją tego ubioru była wspania-

Spódnica

łą przygodą, nauczyła mnie cierpliwości, ponieważ

Spódnica sukni jest długa, z tyłu nieco wydłużona.

wykonywałam ją ręcznie, i dała mnóstwo satysfakcji.

Dzięki marszczeniom w talii układa się w gęste, regu-

Cieszę się, że udało mi się sprostać temu niełatwemu

larne fałdy. Uszyłam także halkę z białego batystu, za-

wyzwaniu. Wzorowałam się przede wszystkim na

kładaną pod spódnicę. Wszystko wykończyłam białą

portrecie Konstancji Krystyny Wielopolskiej i szkicu

bawełnianą koronką.

ze strony internetowej konkursu. Bardzo pomocne
były wykłady i warsztaty organizowane przez mu-

Kobieta na portrecie okryta jest lekkim, błękitnym

zeum wilanowskie. Dużą przyjemność sprawiało mi

szalem, który wykonałam z błękitnego jedwabiu na-

przeglądanie publikacji poświęconych rekonstrukcji

turalnego.

ubiorów z końca XVII wieku, w których szukałam
form wykroju. Ostatecznie wykonałam go sama, modelując dostępne formy.
Suknia
Dama na portrecie ubrana jest w jedwabną suknię
w kolorze ciemnego złota. Po długich poszukiwaniach
udało mi się znaleźć odpowiedni kolor tkaniny, moim
zdaniem bardzo zbliżony do oryginału. Gorset sukni
przylega do tułowia, z przodu zakończony jest lekko
zaokrąglonym szpicem, który zachodzi na spódnicę.
Dekolt gorsetu jest duży, owalny. Do jego usztywnienia zastosowałam trzy warstwy grubego lnu oraz fiszbiny. Spód gorsetu odszyłam płótnem lnianym. Rękawy są długie, rozszerzają się mocno od góry ku dołowi. Powyżej łokcia są podpięte broszą, tworząc dekoracyjne drapowanie. Niestety, nie udało mi się znaleźć
kompletu brosz, więc doszyłam kamienie zbliżone do
oryginału uwidocznionego na portrecie i dodatkowo
obszyłam je szklanymi perłami.
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Rafał Zieliński
Wyróżnienie

Rekonstrukcja ubioru na podstawie portretu
Konstantego Władysława Sobieskiego,
malarz francuski, ok. 1696 (?)
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zobacz s. 35
Szustokor

Spodnie

Szustokor królewicza uszyłem ręcznie z aksamitu,

Spodnie zostały uszyte ręcznie z tego samego aksami-

który również ręcznie ufarbowałem, co potwierdzają

tu co szustokor. Z przodu zapinane są na pięć guzików,

widoczne gdzieniegdzie smugi. Ma on długie rękawy

po bokach mają dwie kieszenie . Nogawki zapinane są

rozszerzające się od łokcia i bardzo szerokie mankie-

na cztery guziki i piąty na mankiecie, z możliwością

ty ozdobione ręcznym haftem, do wykonania które-

regulacji dopasowania po założeniu pończoch. Z tyłu

go użyłem metalowych nici oraz bajorku skręconego

znajduje się rozcięcie umożliwiające dopasowanie

w spiralę i oksydowanego. Haft biegnie wzdłuż brze-

spodni, sznurowane nicią z jelita.

gów mankietów, imitując rozcięcia dziurek od guzików. Mankiety podszyłem jasnoszarą jedwabną pod-

Koszule

szewką. Wzdłuż ich brzegów przyszyłem w dużych

Jedne źródła mówią o koszulach jedwabnych, inne

odstępach metalowe guziki, pokryte szklanymi kru-

o lnianych.

szonymi opiłkami. Ręczny haft o tym samym wzorze
wykonałem symetrycznie także na obu połach przodu

Koszula pierwsza:

szustokora, na klapach kieszeni i wzdłuż rozcięć pół

Została uszyta z naturalnego jedwabiu o splocie sko-

z tyłu i na bokach.

śnym. Jej zapięcie składa się z pętelki wykonanej z nici

Pierwsze wkłucia, które miały mi pomóc w rozmiesz-

z jelita oraz guziczka z masy perłowej. Takie same gu-

czeniu haftu na wyrysowanych kredą elementach,

ziczki znajdują się przy mankietach koszuli.

zrobiłem maszynowo. Kolejne nakładane warstwy
oraz wszystkie elementy haftu wykonywałem już tylko

Koszula druga:

ręcznie. Wzór haftu opracowałem na podstawie szki-

Koszulę uszyłem ręcznie z naturalnego indyjskiego

ców zamieszczonych na stronie internetowej konkur-

lnu o splocie płóciennym.

su. Patki również wyhaftowałem ręcznie, dodatkowo

Jej zapięcie składa się z pętelki wykonanej z nici z jelita

używając bajorka o kwadratowym przekroju. Pierw-

oraz guziczka z masy perłowej. Takie same guziczki

sze wewnętrzne haftki zapinające szustokor są stare,

znajdują się również przy mankietach koszuli.

wybite ręcznie, pozostałe, współczesne, kupiłem w pasmanterii.
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Gatki

Pantofle

Bielizna noszona pod spodniami, tzw. gacie lub gatki,

Zrobiłem je własnoręcznie na podstawie własnego

zastała uszyta z naturalnego indyjskiego lnu o splocie

projektu. Tu cenną pomocą okazał się prywatny księ-

płóciennym. Gatki zapinane są na metalowe guziki

gozbiór oraz rysunki zamieszczone na stronie interne-

i sznurowane lnianymi troczkami. Zakończone są nie-

towej konkursu. Pantofle wykonałem z czarnej skóry

co węższym mankietem niż nogawki spodni, aby były

bydlęcej, podpodeszwę wyciąłem z karku, podeszwy

idealnie dopasowane. Są zapinane na ręcznie wybijane

(kute) z kruponu, wkładkę – z naturalnego korka, za-

metalowe guziki, które sam pomalowałem.

sznurowałem je skórzanym rzemieniem. Czarne obcasy wystrugałem ręcznie.
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Ewa Cyngot (Godun)
Rekonstrukcja sukni królowej Marii Kazimiery

Spódnica

na podstawie portretu Marii Kazimiery i Teresy

Do wykonania spódnicy użyłam zielono-brązowego

Kunegundy w otoczeniu dam dworu,

szantungu – jedwabiu charakteryzującego się niere-

malarz francuski (Henri Gascar?), 1690–1695

gularnie rozłożonymi na powierzchni zgrubieniami

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

przędzy. Struktura jedwabiu daje delikatny połysk.

Zobacz s. 58

Sfastrygowałam 3,5 metra jedwabiu w harmonijkę
i wszyłam w pasek, tworząc tunel. Przez tunel prze-

Wykonanie rekonstrukcji zajęło mi półtora miesiąca.

chodzi szarfa uszyta z tej samej tkaniny co spódnica.

Wszystkie zastosowane w niej tkaniny, nici i dodatki

Spódnicę spodnią szyłam nićmi jedwabnymi, pocho-

pasmanteryjne są pochodzenia naturalnego. Ta pra-

dzącymi z tej samej tkaniny.

ca jest spełnieniem marzeń małej dziewczynki, która
szyła lalkom suknie z minionych epok.

Gorset
To nie lada wyczyn uszyć ręcznie gorset. Wykorzy-

Suknia wierzchnia

stałam do tego matę bambusową, z której wyjęłam

Stanik i spódnica zszyte razem tworzą wierzchnią suk-

połówki łodyg bambusa. Nożykiem wystrugałam od-

nię otwartą z przodu. Poły spódnicy są podniesione

powiednie kształtem bambusowe fiszbiny. Długość

i upięte z tyłu na linii bioder. Zastosowałam zapięcie

fiszbin dostosowałam do długości gorsetu i wsunęłam

na drewniane guzy, które zakrywa atłasowa niebieska

je do ośmiu ostębnowanych części gorsetu. Wszystkie

kokarda. Przód stanika przechodzi ku dołowi w szpic

elementy zszyłam lnianą nitką, ściegiem na okrętkę.

i wiązany jest atłasowymi taśmami. Po obu jego stro-

Od wewnątrz podszyłam gorset jeszcze raz lnianą tka-

nach widać atłasową podszewkę ozdobioną drewnia-

niną, by wzmocnić go i bardziej usztywnić. Z przodu

nymi guzami. Rękawy sukni są krótkie, wszyte nisko,

gorset wiązany jest za pomocą wykonanego przeze

dekorowane drapowanym niebieskim atłasem i upięte

mnie ręcznie lnianego sznureczka, który przechodzi

za pomocą guzów. Spódnica sukni w talii udrapowana

przez obdziergane dziurki. Gorset zakładany jest na

jest w harmonijkę. Jest powłóczysta, z tyłu przecho-

lnianą koszulę.

dzi w tren. Stanik i spódnica są uszyte z tego samego
jedwabiu w pasy ze srebrną nicią. Spód sukni pod-

Koszula

szyty jest jedwabną podszewką, widoczną na przo-

Koszulę uszyłam z cienkiego lnianego płótna. Na pod-

dzie stanika i wzdłuż rozcięcia przodu sukni Tworzy

stawie zachowanych przykładów wykroiłam trójkątne

ona ozdobne drapowania. W talii suknia jest obszyta

kliny i wszyłam je w boczne szwy dołu. W newral-

sznureczkiem z drewnianymi koralikami. Ubiór do-

gicznych miejscach, takich jak pachy, wszyłam małe

pełnia biżuteria – sznur pereł. Z jedwabnych tkanin

kwadraciki ze skosu, by umożliwić swobodny ruch

wykonałam kwiat – na portrecie królowa trzyma go

rąk. Stosowałam dwa rodzaje ściegów: za igłą i fastry-

w dłoni.

gowy. Brzeg dekoltu i rękawów obszyłam białą, lnianą
koronką.
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Zofia Kolasińska
Rekonstrukcja żupana
na podstawie portretu Jana III Sobieskiego,
malarz polski, po 1683
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zobacz s. 81
Żupan
Żupan uszyłam na podstawie wykroju zamieszczonego w książce Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej, Historia ubiorów. Wiele pomocnych informacji znalazłam
też na stronie konkursu. Starałam się dobrać odpowiednią tkaninę, która byłaby podobna do wzoru tkaniny żupana króla Jana III; mam nadzieję, że mi się
to udało. Podszewkę wykroiłam z żółto-złotego atłasu. Cały żupan uszyłam ręcznie. Portret nie ukazuje
całej postaci, trudno więc domyślić się, jaka jest długość żupana. Jest on dopasowany w górnej części. Dół
został poszerzony przez wszycie bocznych klinów.
Rękawy są zwężane w nadgarstku i zakończone psim
uchem. Obszyłam je też złotym sznureczkiem. Takim
samym sznureczkiem obszyłam brzegi przodu żupana
i kołnierz. Żupan na portrecie króla ma rzadko spotykane w ubiorach polskich zapięcie – przyszyte lub
przypięte – spinki w formie kamieni w prostokątnych
oprawach. W rekonstrukcji wykorzystałam zbliżone
do nich wyglądem guziki oraz haftki. Zapięcie takie
wykonałam na przodzie ubioru i przy rękawach.
Pas
Pas wykonałam z metalowych pozłacanych blaszek.
Zapinany jest na klamerkę.
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Elżbieta Litwiniak
Rekonstrukcja sukni na podstawie portretu

na okrętkę. Każda część składa się z trzech warstw lnu

królowej Marii Kazimiery,

przeszytych tunelikami, w które wprowadziłam paski

malarz nieznany, ok. 1690

rattanu. Po połączeniu wszystkich części obszyłam

Zamek Królewski w Warszawie

stanik tkaniną wierzchnią – błękitnym jedwabiem.

Zobacz s. 50

Doszyłam rękawy ze złotą koronką i obszyłam ręcznie
dziurki do sznurowania na plecach. Sznurówkę wyko-

Prace nad rekonstrukcją sukni Marii Kazimiery roz-

nałam z jedwabnego sznureczka.

poczęłam od kwerendy ikonograficznej – od poszukiwania analogii w malarstwie z XVII wieku. Wykroje

Spódnica

poszczególnych części ubioru wykonałam na podsta-

Spódnicę, nieco dłuższą z tyłu, mocno zmarszczyłam

wie bezpośrednich badań nad ubiorami siedemnasto-

w pasie w regularne zakładki i doszyłam pasek z tej

wiecznymi oraz korzystając ze wskazówek z opraco-

samej tkaniny – przedłużony do zawiązywania z tyłu

wań. Współpraca z muzeami umożliwiła mi przestu-

sukni.

diowanie wybranych zabytków – mogłam zaglądać
ubiorom pod podszewkę, zbadać ściegi, odkrywać,

Płaszcz

jak łączono poszczególne części.

Płaszcz wykonałam z jedwabiu nieco ciemniejszego
niż stanik. Górne jego końce podpięte są do dekoltu

Suknia

sukni, tkanina okrywa plecy i spływa w dół do ziemi.

Królowa ubrana jest w błękitną, jedwabną suknię według mody francuskiej. Rekonstruowaną suknię uszy-

Koszula

łam z jedwabnej tafty. Odtworzyłam ją z kilku odcieni

Koszulę uszyłam z przezroczystego jedwabiu. Po-

błękitów – spódnica i rękawy są nieco jaśniejsze od

szczególne części zszyłam szwem bieliźnianym. Rę-

usztywnionego stanika. Szeroki dekolt odsłaniający

kawy wykończyłam szeroką białą koronką – miękko

ramiona przysłania cieniutki jedwabny szal, podpię-

układające się, podwiązane w okolicy łokcia błękitną

ty złotymi broszami z perłami. Rękawy sukni sięgają

wstążką, widoczne są spod rękawów sukni.

łokcia, wykończone są złotą koronką i podpięte wysoko złotymi broszami z czerwonymi kamieniami. Spod

Biżuteria

rękawów sukni widać bufiaste rękawy białej koszuli,

Wykończenie sukni stanowią dwie brosze podpinają-

podwiązane w okolicy łokcia błękitnymi wstążkami.

ce rękawy sukni i trzy brosze podtrzymujące cieniutki

Większość szwów użytych w rekonstrukcji to szwy

jedwabny szal wokół dekoltu. Dwie z nich przytrzy-

proste za igłą i przed igłą, szyte jedwabną, błękitną

mują jednocześnie niebieski jedwabny płaszcz. Ubiór

nicią.

królowej uzupełnia dodatkowa biżuteria: bransoleta,
naszyjnik i kolczyki. Wszystkie elementy biżuterii wy-

Stanik

konałam z odpowiednio dobranych półfabrykatów.

Stanik sukni jest dopasowany, wydłużony z przodu
w szpic i sznurowany na plecach. Jego konstrukcję
wykonałam z dziewięciu części, które zszyłam szwem
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Maryla Ściepko
Żupan
Z czerwonego aksamitu, na lnianej czerwonej podszewce. Uszyty maszynowo, wykończony ręcznie,
pętelki i obszycie krawędzi ręcznie wykonanym sznurem.
Delia
Z malinowego aksamitu na czarnej atłasowej podszewce.

Andrzej Mikiciak
Guzy do żupana
Mosiężne, srebrzone i patynowane, zlutowane z dwóch półkolistych połówek (guzy są puste
w środku), ozdobione nalutowanym ornamentem
z filigranu i granulek.
Szamerunki (tzw. potrzeby)
W formie trzech par poziomo naszytych pasów wykonanych z metalowych ogniw obszytych czerwonym sznurem.
Ogniwa mosiężne, srebrzone i patynowane, ornament ażurowy, nalutowany na prostokątne i kwadratowe paski blachy, wzdłuż krawędzi ozdobione
filigranem

Szabla
Replika szabli w typie polskim z ostatniej ćwierci
XVII wieku. Jelec stalowy z półokrągłym kabłąkiem i paluchem, głowica w formie wypukłego
migdała, stalowa. Trzonek drewniany obłożony
czarną skórą. Pochwa drewniana obszyta czarną skórą, z mosiężnymi srebrzonymi okuciami. Pas do szabli z rapciami, skórzany, z klamrą
i pozostałymi okuciami, wykonany ze srebrzonego
i patynowanego mosiądzu, ornament grawerowany.
Ładownica jazdy polskiej
Replika wykonana na wzór z 2. połowy XVII wieku. W formie drewnianego, lekko wygiętego prostopadłościanu z wywierconym wewnątrz jednym
rzędem otworów na ładunki (10 szt.). Obłożony
czarną skórą, ozdobiony prostokątną blachą czołową z herbem i inicjałami właściciela (ornamenty gładkie grawerowane oraz wypukłe nalutowane
i nitowane – całość dwubarwna: mosiądz i srebrzenia), na obydwu skrajnych ściankach mosiężne
listwy grawerowane z ruchomymi uchwytami do
skórzanego flintpasa, podszytego pasem czerwonego sukna. Na nim mosiężna, grawerowana klamra.

Pas tzw. pancerzowy
Wykonany z rzędu segmentów łączonych ze sobą
lutowanymi ogniwami okrągłymi. Ogniwa i klamra wykonane z mosiądzu, ozdobione nalutowanym ornamentem, całość srebrzona i patynowana.
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Julia Książek
Rekonstrukcja sukni na podstawie portretu Teresy
Kunegundy Sobieskiej, François de Troy (?), ok. 1690
Lwowska Galeria Obrazów
Zobacz s. 25
Suknia

gało etapami, gdyż suknia ta ma wbudowany gor-

Suknia uszyta jest z aksamitu bawełnianego w odcie-

set – nie jest on oddzielną częścią ubioru (bielizną),

niu pistacjowym. Wybrałam tę tkaninę , gdyż po dłuż-

lecz elementem sukni. Pracę zaczęłam od wyznaczenia

szych poszukiwaniach odpowiedniej tkaniny jedwab-

miejsc i kierunku wszycia tuneli na fiszbiny – niektóre,

nej (np. szantungu czy tafty) uznałam, iż tkanina na

istotne historycznie (np. fiszbiny przy sznurowaniu),

obrazie układa się podobnie jak aksamit – ze wzglę-

wyrysowałam na podstawie schematu gorsetu z książ-

du na srebrzystą poświatę. Raport wzoru tkaniny

ki Norah Waugh, Corsets and Crynolines, inne ryso-

wykonałam na podstawie fragmentu widocznego na

wałam już na manekinie, aby stanik odpowiednio

staniku i rękawie sukni, dodając elementy inspirowa-

ułożył się na sylwetce. Następnie ręcznie wyszyłam

ne wzorami z innych tkanin siedemnastowiecznych.

każdy kanalik, w którym później umieściłam fiszbi-

Każdy wzór malowałam ręcznie małymi pędzelkami

ny; jako zamiennika fiszbin wielorybich użyłam prze-

– zgodnie z kierunkiem układania się włosa tkaniny

źroczystych opasek zaciskowych do kabli, potocznie

– przy użyciu złotej farby do tkanin (nie akrylowej),

zwanych trytytkami, które ucinałam na odpowiednią

utrwalanej żelazkiem. Na suknię zużyłam około 6 me-

długość i opiłowywałam ich końcówki, żeby nie kłuły

trów tkaniny.

i nie przebiły się przez tkaninę. Następnie przyszyłam
spodnią warstwę gorsetu, zamykając w ten sposób uj-

Formę sukni stworzyłam na podstawie wizerunków

ścia kanalików. Poszczególne elementy stanika zszy-

malarskich, ponieważ nie zachowały się suknie o ta-

łam ze sobą, łącząc je z tkaniną zasadniczą.

kim kroju. Może to być również stylizacja artystyczna.
A więc rekonstrukcja opiera się na materiale ikono-

Dół stanika obszyłam złotym sznureczkiem. Na obra-

graficznym oraz wykrojach zdjętych z zachowanych

zie widać, że przód stanika dekoruje złota biżuteryjna

ubiorów datowanych na lata około 1690 i początek

ozdoba z zielonym kamieniem. Na suknię naszyłam

XVIII wieku. Wielką pomocą były dla mnie wskazów-

fragment złotego naszyjnika, na który nakleiłam pół-

ki, których udzieliła mi pani Zuzanna Żubka- Chmie-

płaskie perełki, aby jego wygląd współgrał z suknią.

lewska, za co serdecznie dziękuję.

Dekolt obszyłam złotą pasmanterią oraz naturalnymi
perłami rzecznymi. W jego narożach przyszyłam wy-

Stanik

konane własnoręcznie ozdoby. Środek przodu dekoltu

Stanik sukni jest czterowarstwowy. Dwie warstwy

zdobi złoty filigranowy kwiatek z naturalnym zielo-

stanowi grube lniane płótno, między którymi – na

nym agatem oraz naturalna perła „łezka”, wisząca na

całej powierzchni – znajdują się kanaliki na fiszbiny;

złotym druciku. Dziurki wiązania obszyłam ręcznie

warstwa spodnia wykonana jest z cieńszego lnianego

atłasową muliną w kolorze tkaniny.

płótna, tego samego co koszula. Na wierzchu znajduje
się tkanina zasadnicza. Wykonanie stanika przebie264
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Wykrój rękawa wykonałam na podstawie odrysu wy-

koltu gorsetu, aby koszula za bardzo nie wystawała

kroju sukni z XVIII wieku. W połowie długości ręka-

poza suknię. Dodatkowo lekko przymarszczyłam go

wa doszyłam nieco dłuższą podszewkę, by mogła się

za pomocą atłasowej tasiemki i obszyłam białą baweł-

ona wywijać, wystając nieco spod mankietu. Na górze

nianą koronką z trójkątnymi ząbkami. Do wykonania

zebrałam rękaw w małe zakładki. Lekkie marszczenie

angażantów przy rękawach koszuli użyłam delikatnej

rękawów pod pachą na portrecie Teresy Kunegun-

tkaniny pongeé z naturalnego jedwabiu, którą obszy-

dy Sobieskiej, widoczne też na innych wizerunkach

łam drobną, bawełnianą koronką o wyglądzie zbliżo-

kobiet w sukniach dworskich z niemieckiego kręgu

nym do tej z dekoltu. Haft wykonany jest maszynowo.

kulturowego, zdają się świadczyć o istnieniu wówczas

Za inspirację wzoru posłużył mi angielski blackwork,

gorsetu wszytego w stanik sukni.

charakterystyczny haft angielski wykonany czarną nicią.

Spódnica
Spódnicę tworzy trzymetrowy prostokąt, nie zszy-

Pantofle

ty z tyłu – ze względu na sposób ubierania się dam

Pantofle wykonałam własnoręcznie. Do kupionych

w tamtych czasach (ubierała je służba) oraz ilość fałd

skórzanych butów o obcasach zbliżonych do tych

i wielość tkaniny, która zakrywała rozcięcie. Dół pod-

z XVII i XVIII wieku dorobiłam podeszwy za pomocą

szyłam ręcznie, aby szew nie był widoczny na wierz-

kitu epoksydowego. Wyszlifowałam je i pomalowałam

chu tkaniny. Górę uplisowałam, także ręcznie, zgod-

czarnym tuszem kreślarskim, który nadał podeszwie

nie z techniką plisowania opisaną przez Janet Arnold

połysk i kolor. Wierzch okleiłam kawałkami tkaniny

w książce Patterns of Fashion 1, tzw. cartridge pleats,

użytej do uszycia sukni. Górne elementy podkleiłam

stosowaną także w XVIII wieku. Całość wiązana jest

sztywną czarną klejonką, by buty trzymały kształt.

w pasie lnianą tasiemką.

Zainspirowała mnie dynamika okresu baroku, którą
chciałam wyrazić w ozdobach: łączenia elementów

Płaszcz

przyozdobiłam złotym sznureczkiem, którego uży-

Wykonany z około dwumetrowego lekkiego aksami-

wałam do obszycia dołu stanika, oraz pasmanterią,

tu bawełnianego w kolorze szmaragdowym, podszyty

którą ozdobiłam dekolt. Z rozdzielonego sznureczka

miękkim, sztucznym futerkiem. Na obrazie widoczne

stworzyłam na wierzchu dość abstrakcyjną ozdobę

jest futro z gronostajów, dzisiaj niedostępne, dlatego

przypominającą ukwiał, która formą nawiązuje do

trudno jest kupić syntetyczny odpowiednik. Aby uzy-

kręconych kolumn podtrzymujących baldachim nad

skać efekt ogonków z czarnymi końcówkami, charak-

grobem św. Piotra, projektu Giovanniego Lorenza

terystycznymi dla futra z gronostajów, pomalowałam

Berniniego.

pasma „włosów” tkaniny czarnym tuszem, a następnie palcami wałkowałam je w malutkie rulony. Płaszcz

Ozdoby

spinany jest na ramionach dużymi broszami.

Biżuteryjne ozdoby wykonałam ręcznie. Gotowe
ozdoby pomalowałam sprayem na złoty kolor i kle-
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Koszula

jem do biżuterii przykleiłam do nich naturalne zielo-

Bieliznę stanowi koszula noszona pod suknią, wyko-

ne agaty, przypominające nieoszlifowane szmaragdy.

nana z białego, lekkiego płótna lnianego. Jej wykrój

Brosze przymocowałam do dużych złotych agrafek

opracowałam na podstawie średniowiecznego giezła,

złotym drucikiem. Ozdoby w narożach dekoltu wyko-

które jednak odcięłam pod biustem, by było nieco

nałam z metalowych narożników, służących do ozda-

zgrabniejsze. Dekolt dopasowałam do kształtu de-

biania okładek, do których dokleiłam kamienie.
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Elżbieta Litwiniak
Rekonstrukcja sukni na podstawie
Portretu kobiety w czerwonej sukni,
malarz holenderski, 2. poł. XVII w.
Muzeum Narodowe w Warszawie
Zobacz s. 126
Pierwszym krokiem do wykonania rekonstrukcji

obszyłam stanik wierzchnią tkaniną – czerwonym je-

czerwonej sukni była kwerenda ikonograficzna. Ana-

dwabiem. Doszyłam rękawy i obszyłam ręcznie dziur-

logii szukałam w malarstwie z danego okresu. Wska-

ki do sznurowania na plecach. Sznurówkę wykonałam

zówki do opracowania wykrojów poszczególnych

ręcznie z jedwabnego sznureczka.

części ubioru czerpałam z opracowań, a także z bezpośrednich badań nad ubiorami siedemnastowiecz-

Spódnica

nymi. Współpracowałam z muzeami, gdzie mogłam

Spódnicę, nieco dłuższą z tyłu, mocno zmarszczyłam

przestudiować wybrane zabytki – zajrzeć ubiorom

w pasie w regularne drobne zakładki. Doszyłam pasek

pod podszewkę, poznać ściegi i sposoby łączenia po-

z tej samej tkaniny – przedłużony, do zawiązywania

szczególnych części.

z tyłu sukni.

Suknia

Koszula

Suknię uszyłam z jedwabnej czerwonej tafty. Szero-

Koszulę uszyłam z jedwabiu o splocie płóciennym.

ki, owalny dekolt odsłaniający ramiona ozdobiony

Poszczególne części zszyłam szwem bieliźnianym.

jest pasem cienkiej, przejrzystej tkaniny jedwabnej,
podpiętej perełkami. Sięgające łokcia rękawy sukni

Biżuteria

są dość szerokie. Z przodu zdobi je pionowe rozcię-

Wykończenie sukni stanowią doszyte perełki zapina-

cie, podpięte niewielkimi perełkami, ukazujące bia-

ne na jedwabne pętelki, podtrzymujące cieniutki szal

łą, jedwabną podszewkę. Spod rękawów sukni widać

wokół dekoltu i spinające rozcięcia rękawów sukni.

bufiaste rękawy białej koszuli, podwiązane w okolicy

Strój uzupełnia sznur pereł. Elementy biżuterii wyko-

łokcia. Większość szwów użytych przy rekonstruk-

nałam z odpowiednio dobranych półfabrykatów.

cji to szwy proste za igłą i przed igłą, szyte jedwabną
czerwoną nicią.
Stanik
Stanik sukni jest dopasowany, z przodu wydłużony
w szpic, zachodzący na spódnicę i sznurowany z tyłu.
Jego konstrukcję zszyłam z dziewięciu części szwem
na okrętkę. Każda część składa się z trzech warstw
lnu przeszytych tunelikami, w które wprowadziłam
metalowe fiszbiny. Po zszyciu poszczególnych części
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Julia Nowak
Rekonstrukcja żupana na podstawie portretu
Marka Matczyńskiego, malarz polski, ok. 1693
Kościół filialny pw. św. Jana Ewangelisty w Sulimowie
Zobacz s. 76
Żupan

Pas

Żupan uszyty jest z niebieskiego jedwabnego atłasu na

Pas jest skórzany, obszyty brązową tkaniną, ręcz-

lnianej granatowej podszewce. Jako wzór do wykona-

nie malowany we wzór nawiązujący do widocznego

nia wykroju posłużył mi żupan ze zbiorów Muzeum

na obrazie. Na jego metalowej klamrze doklejone są

Narodowego w Krakowie, związany z osobą Stanisła-

kryształowe elementy.

wa Daniłowicza, korzystałem także z materiałów zamieszczonych na stronie konkursu – wybranej literatury i rysunków.
Strój, który zrekonstruowałam, szyty jest maszynowo
i wykończony ręcznie. Żupan jest długi, dopasowany
na górze i klinami rozszerzony na dole. Kołnierz jest
niski, stojący. Rękawy długie, u góry szerokie, na dole
wąskie, zakończone wywiniętymi mankietami – są to
tzw. psie ucha. Mankiety zapinane są na 11 małych
szmuklerskich guziczków, umieszczonych w jednym
rzędzie. Cały żupan zapinany jest na 22 takie guziczki,
przyszyte tylko do wysokości talii. Guziczki wykonałam ręcznie – z niebieskiej błyszczącej nici oplecionej
na drewnianych koralikach. Pętelki do guziczków
wykonałam z jednego kawałka skręconego sznureczka, według rysunków z książki Anny Drążkowskiej,
Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII
wieku.
Żupan dodatkowo obszyty jest lamówką dobraną do
koloru tkaniny, z której został uszyty. Lamówka zdobi
wykończenie rękawów, stójki i brzegów przy zapięciu
na szmuklerskie guziczki.
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Elżbieta Litwiniak

Suknia

Koszula

Suknia wzorowana jest na zachowanych sukniach

Koszula z cienkiego płótna ma bardzo szerokie, długie

węgierskich oraz na przedstawieniach ikonograficz-

rękawy, podwiązane czarnymi atłasowymi wstążkami.

nych m.in. ze zbiorów Muzeum Sztuk Dekoracyjnych

Mankiety i szeroki dekolt obszyte są lnianą dosyć wą-

w Budapeszcie oraz w Węgierskiego Muzeum Naro-

ską koronką.

dowego w Budapeszcie. Wykonana z ciemnozielonego aksamitu na podszewce. Stanik sukni bez rękawów,

Kołpaczek

wydłużony w szpic, rozcięty z przodu. Sznurowany

Kołpaczek uszyty z ciemnozielonej tkaniny, obszyty

sznureczkiem lnianym, przewleczonym przez meta-

futrem i ozdobiony klejnotem. Spod kołpaczka wi-

lowe kółeczka doszyte do brzegów sukni. Brzegi przy

doczna jest lniana koronka, którą obszyty jest mały

sznurowaniu wzmocnione są wąskimi metalowymi

płócienny czepeczek zwany „czółkiem”.

fiszbinami. Przód oraz dekolt sukni zdobi lniana pasmanteria.

Biżuteria
Suknię uzupełnia biżuteria z pereł: bransoleta, naszyj-

Spódnica

nik i kolczyki.

Spódnica sukni wierzchniej jest otwarta z przodu
i ułożona w pasie w zakładki.
Spódnica spodnia uszyta jest z dwóch rodzajów tkaniny. Z przodu wykorzystano wzorzysty, strzyżony aksamit, z tyłu płótno lniane. Spódnica ułożona jest w pasie w zakładki wszyte w lniany pasek wiązany z tyłu.
Gorset
Gorset usztywniany fiszbinami, sznurowany na plecach, zszyty z trzech warstw lnu. Wierzchnia warstwa
jest wzorzysta – kwiatowy wzór w kilku odcieniach
szarości lnu. Przód gorsetu wydłużony jest w szpic
i usztywniony drewnianą bryklą. Ramiączka są regulowane wiązaniem z przodu, a dół gorsetu wykończony sześcioma taskami.
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Inspiracje

284

285

Alona Zozulia
I nagroda

Praca zainspirowana została portretem Abrahama
Casteleyna i jego żony Margariety van Bancken pędzla
Jana de Braya (1663). Głównym motywem i źródłem
inspiracji jest charakterystyczny biały kołnierz, zinterpretowany na sposób współczesny.
Projekt bazuje na kontraście czerni i bieli, typowym
dla mody holenderskiej w XVII wieku. Strój składa
się z dwóch elementów – białego kołnierza i czarnej
sukienki. Asymetryczny kołnierz jest wielofunkcyjny – można zakładać go na różne sposoby, eksponując jego wierzchnią białą stronę lub plisowaną
czarną podszewkę; można także zapinać rogi kołnierza, uzyskując w ten sposób nowe formy. Kołnierz nałożony jest na czarną, ręcznie haftowaną sukienkę. Haft wzbogacono małymi czarnymi różami
oraz czarnymi koralikami. Spiczaste końce kołnierza
także ozdobione są koralikami, które imitują perły. Użyty do uszycia sukienki materiał przy odpowiednim oświetleniu staje się lekko prześwitujący.
W wyniku połączenia stylu siedemnastowiecznej Holandii ze współczesnymi materiałami i nowoczesnym
krojem powstał zestaw jednocześnie klasyczny i nowoczesny.

3
Abraham Casteleyn z żoną Margarietą van Bancken,
Jan de Bray, 1663
Rijksmuseum, Amsterdam
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Marta Studzińska
II nagroda

W moim projekcie zainspirowałam się suknią typu
mantua, popularną na przełomie XVII i XVIII wieku. Zainteresował mnie jej orientalny rodowód, ale
przede wszystkim to, że szyje się ją z jednego kawałka
materiału, niemalże bez ingerencji nożyczek.
Uszycie takiej sukni stanowiło wyzwanie nie tyle krawieckie, ile wręcz rzeźbiarskie. Kształt sukni uzyskuje
się nie dzięki wykrojowi, ale przez odpowiednie zszywanie kolejnych zakładek na materiale. Mogę powiedzieć, że zafascynował mnie nie tylko wygląd mantui,
ale sam proces jej tworzenia.
Mantua pierwotnie noszona była na spódnicę, ale
mnie posłużyła za wzór do uszycia płaszcza, który
można założyć do spodni. Uzupełnieniem stroju jest
koszula, wzorowana na siedemnastowiecznych koszulach męskich. Koszule te, szyte często z delikatnych
materiałów, miały obfite rękawy (nierzadko wiązane
u mankietów na tasiemki). Zwiewność i delikatność
rękawów koszuli kontrastuje z nieco sztywnym charakterem płaszcza – mantui. Takie połączenie elementów stroju nie byłoby oczywiście możliwe w czasach
Jana III, ale według mnie dało zaskakujący i całkiem
współczesny efekt.
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Dominika Wasilewska
III nagroda

Praca zainspirowana została strojami kobiecymi z kilku polskich dzieł. Podobało mi się połączenie błękitu i złota oraz lejące się fragmenty sukni. Pomysł na
kołnierz zaczerpnęłam z obrazów i rycin przedstawiających królową angielską Elżbietę I – noszone przez
nią wysokie wachlarzowate kołnierze były charakterystycznym elementem stroju kobiecego na początku
XVII wieku.
Oszczędny wykrój, bazujący na łączeniu materiału
tylko w kilku miejscach, pozwolił mi uzyskać efekt
szlachetnej prostoty. Wykorzystałam tkaniny „z odzysku”, co zmusiło mnie do bardziej kreatywnego działania.
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Ewa Cyngot (Godun)
Można sądzić, że uszycie obu sukienek nie było trudne – wykroje wydają się dość proste. Jednak najpierw
trzeba było przemyśleć konstrukcję i krój, aby ukazać
połysk tkaniny. Najważniejsza jest tu bowiem broszowana tkanina, kojarząca się nieodparcie z tekstyliami z XVII wieku, kiedy to broszowane materie były
bardzo popularne. To właśnie tkaniny z XVII wieku,
zwłaszcza tureckie, zainspirowały mnie, by uszyć dwie
sukienki: czarno-złotą i fioletową.
Czarno-złota sukienka jest skrojona z siedmiu elementów: przodu (2 elementy), boczków przodu (2 elementy), boczków tyłu (2 elementy) oraz tyłu (1 element)
z podwójnie złożonego materiału. Poły przodu skrojone są z kołnierzem. Tył kołnierza przechodzi w stójkę.
Spód kołnierza odszyty jest czarnym atłasem. Wykrój
góry sukienki, przodu i tyłu jest łączony przy stójce
kołnierza. Taki krój ukazuje przedramię i ramiona
– jest to odwrócenie siedemnastowiecznego kroju
sukni, gdzie odsłonięty był dekolt a przedramiona zakrywano rękawami. Dół spódnicy sukienki skrojony
jest z prostokąta. Ma parę zakładek i jest zszyty z przodu szwem pionowym. Sukienka zapinana jest z przodu na suwak. Talię podkreśla czarny aksamitny pasek.
Tak skrojona sukienka ukazuje pełen wzór tkaniny
broszowanej złotem i podkreśla piękno kobiecej figury. Wzór na tkaninie typowy jest dla tkanin tureckich
z XVII wieku, na których wśród często występujących
wzorów pojawiały się stylizowane motywy roślinne
w formie zwartych kompozycji lub powtarzalnych
wzorów – łodygi kwiatów, kwitnące goździki, tulipany
czy owoce granatu.
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Ewa Cyngot (Godun)
Do uszycia sukni fioletowej użyłam jedwabiu broszowanego srebrną i fioletową nicią (jedwab z dodatkiem
nici syntetycznych). Na tkaninie widnieją tulipany,
goździki i liściaste łodygi. Światło wydobywa cudowny rozbłysk tkaniny.
Chcąc ukazać całe piękno tego materiału, dół spódnicy skroiłam z kwadratu, podczas gdy góra przechodzi w delikatny gorsecik o cieniutkich atłasowych ramiączkach. Suknia zapinana jest z tyłu na suwak.
Chcąc upiększyć sukienkę, uszyłam rękawice sięgające za łokieć i ozdobiłam kokardką. Rękawice połączyłam delikatną, powiewną tkaniną (szyfon), by w ruchu, zwłaszcza podczas tańca, uzyskać efekt lekkości.
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Anna Kościelak
Podstawą projektu są ubiory z XVII wieku. Główną
inspirację stanowi portret Marii Kazimiery z synem.
Motywem przewodnim są przenikające się kolory
marszczonych delikatnych tkanin.
Ciężki materiał, z którego wykonana została cała kolekcja, skontrastowałam z delikatnymi tkaninami.
Posługując się organdyną, jedwabiem oraz haftami,
uzyskałam efekt transparentności.
Żakiet
Forma krótkiego żakietu ma nawiązywać do staników
i gorsetów z XVII wieku. Na plecach widoczny jest
zarys trójkąta, będący nawiązaniem do kształtu gorsetu. Dodatkowy akcent stanowią zwiewne, delikatne,
współgrające ze sobą kolorem falbany, podkreślające
ramiona. Żakiet można swobodnie łączyć z resztą kolekcji (sukienka lub spódnica) lub nosić indywidualnie.
Spódnica
Lekko rozszerzana spódnica zaakcentowana jest rzędami falban, które podczas ruchu delikatnie falują.
Powtarza się tu motyw trójkąta, nawiązującego do
stożkowej formy gorsetu, na myśl przychodzą także
bogate zdobienia siedemnastowiecznych sukni, obszywanych rzędami falban. Spódnicę można zestawić
z żakietem lub nosić indywidualnie.
Sukienka
Dopasowana do sylwetki sukienka, mocno rozszerzana ku dołowi, kojarzy się z siedemnastowiecznym szustokorem. Łódkowy dekolt podkreśla kobiecy kształt
figury. Przód sukienki jest lekko krótszy, dzięki czemu
widać falbany, którymi obszyta jest podszewka. Podszewkę z falbanami można odpiąć – w ten sposób sukienka nadaje się zarówno na dzień, jak i na wielkie
wyjścia.
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Magdalena Czuj
Suknię zaprojektowałam jeszcze przed konkursem,
lecz zmieniłam jej krój, inspirując się obrazami z czasów króla Jana III – jej dekolt jest nawiązaniem do odsłaniających ramiona dekoltów z XVII wieku.
Suknię

uszyłam

częściowo

ręcznie i częściowo maszynowo. Zadanie było niełatwe: jest
to pierwsza uszyta przeze mnie
suknia – mój krawiecki debiut.
Gdy wybierałam tkaniny, od
razu na myśl przyszły mi jedwabie, m.in. satyna i tafta. Do
obramowania dekoltu użyłam
czarnej koronki, która świetnie
komponuje się z całą suknią
i dodaje zmysłowości.
Gorset został ozdobiony złotymi ćwiekami i diamencikami,
które własnoręcznie układałam i nabijałam. Do spódnicy
wierzchniej i spodniej doszyłam czarny tiul, aby nadać sukni większej objętości. Próbowałam wyobrazić sobie, w jaki
sposób suknie szyto w XVII
wieku, dlatego użyłam sznurków i wstążek zamiast gumek,
a wykończenia zrobiłam ręcznie.
Cały ubiór szyłam na swój rozmiar, starając się, aby była to
kreacja efektowna, a jednocześnie wygodna i praktyczna.
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Izabela Mursztyn
Suknia zainspirowana została

modą

barokową.

Moją uwagę przykuło charakterystyczne dla baroku
bogactwo zdobień i dodatków,

skomplikowane

kroje i przepych tkanin.
Szczególnie zainspirował
mnie krój dekoltów, odsłaniających ramiona, obramowanych koronką albo
efektowną tkaniną.
Mój projekt jest minimalistyczną interpretacją barokowej sukni. Wszelkie
ozdobniki zostały usunięte, sylwetka jest prosta,
wręcz surowa, uwagę skupiać ma wyłącznie kolor
błyszczącej, lejącej się tkaniny.
Główny akcent położony
został na dekolcie, podkreślonym drapowaną tkaniną.
Materiały do wykonania
sukni pochodzą z różnych
źródeł, także z odzysku.
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Monika Janisz, Francuskie ekstrawagancje. Moda i obyczaje na dworze królowej Marii Kazimiery
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Wschodu. Prezentowane typy strojów, jak sugerował tytuł dzieła, starego i nowego kroju były odwzorowaniem bieżącej i dawnej mody
oraz typowych dla epoki wyobrażeń o ubiorach różnych nacji, uzupełnionych niekiedy wyobraźnią artysty; 8Łukasz Górnicki (1527–
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s. 83; 30Odsiecz Wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały
źródłowe, katalog wystawy, red. A. Franaszek, K. Kuczman, t. 1, Kraków 1990, s. 98-99, poz. 28; B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór
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s. 33–37; 40M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002, s. 48; 41B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór narodowy…,
s. 67– 68, 117, poz. kat.15; I. Turnau, History of Dress in Central and Eastern Europe…, s..43; 42J. Kochanowski, Dzieła polskie, oprac.
J. Krzyżanowski, Warszawa 1972, s. 212; zob. P. Mrozowski, op. cit., s. 253–256; 43B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór narodowy…, s.
76–82; 44Textiles from the Esterházy Treasury…, s. 21, 69–74; 45M. Bartkiewicz, op. cit., s. 154–155; 46Ibidem, s. 151–153; 47Ibidem, s. 155;
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Ibidem; 49Ibidem; zob. także E. Martyna, op. cit. w niniejszej publikacji; 50I. Turnau,
Ubiór narodowy…,
s. 44; 51M. Możdżyńska, op. cit., s. 269; M. Matuŝakaitė, op. cit., s. 154, il. 157 i 158; 52M. Matuŝakaitė, op. cit., s. 153–161; M. Bartkiewicz,
op. cit., s. 156; 53Zob. B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór narodowy…, s. 77, il. 35. Podszewka z ferezji Tarnowskiego ma długość 140
cm i tej samej długości rozpiętość rękawów o prostym kroju, niezwężających się na końcu; 54M. Matuŝakaitė, op. cit., s. 154, il. 157 i 158;
55
W opisach tych portretów w różnych publikacjach nie ma zgodności. B. Biedrońska-Słotowa w swoim opracowaniu ubiór na portrecie
Tarnowskiego opisuje jako delię, delia Ossolińskiego przez niektórych autorów opisywana była jako kontusz. Zob. B. BiedrońskaSłotowa, Polski ubiór narodowy…, s. 76, il. 34 oraz s. 116, poz. 10; 56Turnau, Ubiór narodowy…., s. 188; M. Bartkiewicz, op. cit., s. 157;
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Por. M. Zubercowa, Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku, Vydavateľstvo Osveta 1988, s. 190–193; 58I. Turnau, Ubiór
narodowy …, s. 45; 59Ibidem; 60M. Barkiewicz, op. cit., s. 147–150; 61Ibidem, s. 47; 62Ibidem, s. 47; B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór
narodowy… , s. 86–87, il. 47, s.153, poz. 42; 63M. Gutkowska-Rychlewska, En ålderdomlig polsk långrock „kontusz” i Livrustkammaren,
„The Journal of the Royal Armoury” 1968, vol. XI , nos. 10–11, s. 265– 286, il. 2; 64I. Turnau, Ubiór narodowy…, s.144; 65A. Pośpiech, Szkic
do portretu Sarmaty na podstawie wielkopolskich szlacheckich pośmiertnych inwentarzy mobiliów z drugiej połowy XVII wieku, [w:]
Ubiory w Polsce…, s. 29–35; 66J. Szyposz, Odzież szlachty w świetle Inwentarzy z XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,
XXIX, 1981, nr 3, s. 351; A. Pośpiech , op. cit., s. 28–45; I. Turnau, Ubiór narodowy…, s. 46; B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór
narodowy…, s. 91; 67A. Pośpiech , op. cit., s. 28–45; 68M. Bartkiewicz, op. cit., s. 148–149; 69Ibidem, s. 184; 70M. Matuŝakaitė, op. cit.,
s. 242–243, il. 331.
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Staropolskie określenia nazw wyrobów jubilerskich na podstawie: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–4, Warszawa
1972 (reprint z wyd. 1900–1903); 2C. Backvis, Z innej perspektywy. „Poezja” 1977, nr 5/6, s. 17–26; 3S. Czarnowski, Ozdoby złotnicze
w męskim stroju polskim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, XXXIV, 1986, nr 3, s. 477–484; 4J. Sobieski, Listy do Marysieńki,
oprac. L. Kukulski, t. 1, Warszawa 1973, s. 288; 5Inwentarz prywatnego skarbca Jana III na Zamku w Warszawie, [w:] Materiały
źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI–XVIII wieku, oprac. M. Gębarowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 150–151;
6
W. Potocki, Ogród fraszek, wyd. A. Brückner, t. 2, Lwów 1907, s. 269; 7 Zob. S. Czarnowski, op. cit., passim; 8Mikołaj Siedmiradzki
(ok. 1550–1630), jubiler, złotnik, kupiec i burmistrz lwowski, był synem kupca jubilerskiego; zdobyte dzięki licznym podróżom po
Europie zawodowe doświadczenie, a także wrodzone zdolności i kunszt jubilerski przyniosły mu sławę mistrza w oprawianiu drogich
kamieni i brylantów, zob. też J. Samek, Mikołaj Siedmiradzki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1995–1996,
s. 563; 9Wyroby jubilerskie Ormian szczególnie sobie cenił Jan III Sobieski. Na temat złotnictwa i jubilerstwa lwowskiego epoki baroku
zob. m.in.: W. Łoziński, Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach, Lwów 1889; J. Samek, Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993,
s. 30 i 37; 10Zob. K. Buczkowski, B. Marekowska, Pasy metalowe polskie i obce w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1965;
11
P. Obłoza, Biżuteria do męskiego stroju narodowego – zarys problematyki, [w:] Amulet – znak – klejnot. Biżuteria w Polsce. Materiały
z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
w Gdańsku, 6–7 marca 2003 roku, red. K. Kluczwajd, Toruń 2003, s. 69–72; 12M.in. taki zegarek określany jako „diamentowy” otrzymała
od narzeczonego Dymitra Wiśniowieckiego Teofila Zasławska, siostrzenica Sobieskiego, zob. J. Sobieski, op. cit., t. 2, s. 15; 13J. Sobieski,
op. cit., t. 1, s. 46; 14Ibidem, s. 328; 15S. Czarnowski, op. cit., s. 479–480; 16M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002,
s. 87–89; 17W. Potocki, op. cit., s. 147; 18J. Sobieski, op. cit., t. 2, s. 222; 19P. Zbylitowski, Przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600),
wyd. K. Badecki, Lwów 1910; 20Zob. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976; 21W. Potocki, op. cit., s. 174–175; 22Cyt.
za: M. Możdżyńska-Nawotka, op. cit., s. 103; 23A. Sieradzka, Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w 2. połowie XVII wieku w świetle
ikonografii portretowej, [w:] Amulet – znak – klejnot… s. 51–55; 24Ibidem; zob. też J. Evans, A History of Jewellery 1100–1870, London
1953, s. 157, il. 28; 25J. Sobieski, op. cit., t. 1, s. 316; 26Ibidem, s. 211; 27Cyt. za: Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszcze od najdawniejszych
czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane, Warszawa 1830, s. 93, 96.
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Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2009, s. 84, 87; 5M. Taszycka, Tkaniny jedwabne, [w:] Zarys historii włókiennictwa…, s. 221;
Taż, Włoskie jedwabne tkaniny…, s. 15–28; 6Terminologia z zakresu włókiennictwa za: M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa.
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of Fashion to Control the Nobility and Express Power, “Primary Source” 2014, vol. IV, iss. II, s. 21–25, http://www.indiana.edu/~psource/
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Nowożytne perypetie peruki (cz. 1), http://www.wilanow-palac.pl/nowozytne_perypetie_peruki_cz_1.html [data dostępu: 09.10.2014];
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s. 93–132; 4 Ibidem, s.104; 5 Ibidem, s. 106; 6 Ibidem; 7 Ibidem, s. 109; 8 S. Pepys, Dziennik, Warszawa 1954, s. 237; 9 M. de Winkel,
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Rzeczpospolitej, Warszawa 1991, s. 24–25; 9Ibidem, s. 24; 10Ibidem, s. 36, 38, 193; 11We Florencji staniki z taskami nie są wzmiankowane
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przedstawiono na blogu „The Alcega Projekt”: http://thealcegaproject.blogspot.com/2014_07_01_archive.html [data dostępu:
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Fashion: Englishwomen‘s dresses and their construction, t. 3: The cut and construction of clothes for men and women c. 1560–1620, New
York 1995, s. 47, 112–113; 32W modzie hiszpańskiej jeszcze w XVIII w. usztywniano gorsety w podobny sposób, przeszywając je na
fiszbinach w całości jedynie z przodu, a z tyłu tylko na środku. Pojedyncze fiszbiny dodawano też wzdłuż szwów bocznych. Nieusztywnione
były dodatkowe boczne części, jakich nie było w konstrukcji gorsetów z XVI i pocz. XVII w.; 33Voyage de Jérôme Lippomano,
Ambassadeur de Venise en France en 1577, Par Son Secrétaire, 1838, cyt. za: N. Waugh, op. cit., s. 27; 34N. Waugh, op. cit., s. 28;
35
Doskonałym przykładem jest Portret Królowej Francji Ludwiki Lotaryńskiej z ok. 1575, namalowany w stylu Françoisa Cloueta
(Museum of Fine Arts, Houston); 36„a payer of frenche bodies of Carnaccion Taffata Lyned with fustian stiched alover with whales bone“
(cyt. za: L. Costigliolo, The bodies maker, [w:] Seventeenth-Century Women’s Dress Patterns, red. S. North, J. Tiramani, London 2012,
s. 8; gorsety królowej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVI w. usztywniane były skórą, klejonką i trawą mietlicą, zob. J. Arnold,
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i opisane, Kraków 1861, s. 234; 39L. Costigliolo, From straight bodies to ..., s. 10; 40M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit., il. 622;
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R. Grześkowiak, Poeta i piersi, [w:] tenże, Amor curiosus. Szkice o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013, s.
21–26; 42H. Widacka, Dworska moda kobieca za czasów królowej Marii Kazimiery, http://wilanow-palac.pl/dworska_moda_kobieca_za_
czasow_krolowej_marii_kazimiery.html [data dostępu: 13.01.2016]. Kabatem określano w Polsce przede wszystkim męskie kaftany
z baskinką, a także wamsy oraz nieusztywniane kaftany i staniki kobiece zbliżone do męskich i noszone wraz ze spódnicą; mogły one
być zapinane na guzy, jak też podbijane futrem, np. w spisach inwentarzowych z Sandomierza z lat 1691–1696 wymieniany był kabat
„popielicami podszyty z marcypanową koroną” (cyt. za: K. Justyniarska-Chojak, Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich
województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce 2010, s. 134; 43J. Arnold, Patterns of Fashion..., s. 46; 44 N. Waugh, op. cit., s. 37;
45
Rzadko wierzchnią dekoracyjną tkaninę jedwabną przeszywano razem z pozostałymi warstwami, tak jak to było w wypadku gorsetów
noszonych pod suknią. Jeden z nielicznych przykładów kabata z widocznym przeszyciem na tkaninie wierzchniej widzimy na Portrecie
Lucii Wijbrants, drugiej żony amsterdamskiego kupca Jana Jacobszoona Hinlopen z 1667 r., autorstwa Gabriela Metsu (Minneapolis
Institute of Art); 46Seventeenth-Century Women’s Dress Patterns..., s. 58–79; zob. też: http://collections.vam.ac.uk/item/O137794/bodiceunknown/ [data dostępu: 13.01.2016]; 47http://www.museumoflondonprints.com/image/953654/unknown-a-womans-bodice-madefrom-green-silk-c-1660 [data dostępu: 13.01.2016]; 48J. Pietsch, K. Stolleis, Kölner Patrizier- und Bürgerkleidung des 17. Jahrhunderts. Die
Kostümsammlung Hüpsch im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, „Riggisberger Berichte”, t. 15, Riggisberg 2008, s. 276–287;
49
J. Arnold, A Silver Tissue Dress c. 1660, „Costume” 1965, nr 2, s. 13–15; 50Cyt za: R. Grześkowiak, op. cit., s. 30; 51Ibidem, s. 27; 52Ibidem,
s. 26; 53Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 231 (ponadto księżna otrzymała również kilka sukien bez kabatów); 54A. Drążkowska, Odzież grobowa
w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008, s. 123–124, 329; 55Ponieważ rękawy są uszyte z innej tkaniny, może to świadczyć
o tym, iż pierwotnie była to suknia z kształtem, najprawdopodobniej z lat trzydziestych XVII w., gdy modna była podniesiona talia;
została przerobiona wraz ze zmianami w modzie, być może wtedy przymarszczono spódnicę u góry na długości 15 cm, by wydłużyć
stan, upodobniając cały strój do sukni z kabatami z lat pięćdziesiątych XVII w. O długim użytkowaniu świadczą liczne naprawiane
zniszczenia; 56N. Waugh, op. cit., s. 37; 57http://www.museumoflondonprints.com/image/138416/wool-silk-and-linen-corset-17th
-century [data dostępu: 16.01.2016; 58Seventeenth-Century Women’s Dress..., s. 80–97; 59N. Waugh, op. cit., il. 13 i 21; 60Ibidem, s. 37;
L. Costigliolo, The bodies maker…; 61S. Midzio, Z dziejów rzemiosła krawieckiego w Warszawie 1339–1980, Warszawa 1980, s. 40;
62
M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit., s. 541; 63M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002, s. 110. Gotowe wyroby,
oprócz sznurówek szytych na miarę i półproduktów wymagających jedynie dopasowania do sylwetki, mieli w swojej ofercie również
angielscy gorseciarze, zob. L. Costigliolo, The bodiees maker…, s. 9; 64Dokładne uściślenie momentu pojawienia sznurówek w inwentarzach
wymaga odrębnej kompleksowej kwerendy źródeł archiwalnych; 65I. Turnau, op. cit., s. 72; 66K. Justyniarska-Chojak, op. cit., s. 135;
67
J. Łącznowolski, Nowe zwierciadło, modzie dzisiejszego stroju akomodowane, oprac. P. Borek, E. Wrona, Warszawa 2013 (Biblioteka
Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. XII, red. nauk. serii R. Grześkowiak, R. Krzywy, I. Winiarska-Górska), s. 60;
68
Ibidem, s. 78.

Ewa Orlińska-Mianowska, Koszule i „chusty białe”, czyli o siedemnastowiecznej bieliźnie
1
M. Bartkiewicz, Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków
–Gdańsk 1974, s. 187; I. Turnau, Moda i technika włókiennicza w Europie od XVI do XVIII w., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
–Łódź 1987, s. 74; 2I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 56–57; 3M. Bartkiewicz, op. cit., s. 187;
4
M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 424; 5M. Bartkiewicz, op. cit., s. 108–127; 6Ibidem;
7
I. Turnau, Moda i technika włókiennicza… , s.79–101;. 8Ibidem, s. 79; 9Ibidem, s. 105; 10M. Bartkiewicz, op. cit., s. 188; 11I. Turnau, Moda
i technika włókiennicza…, s.79–101; 12L. Baugarten, J. Watson, F. Carr, Costume Clouse-Up, Clothing Construction and Pattern 1750–
1790, New York 1999, s. 57; 13Częściowy inwentarz ruchomości króla Jana III z 1673 r., [w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki
XVI–XVIII w., oprac. M. Gębarowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 126; 14M. Bartkiewicz, op. cit., s. 192; 15Ibidem, s. 188;
16
A. Drążkowska, Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń 2007, s.179, poz. I/1; 17M. Bartkiewicz, op. cit., s. 124; 18Ibidem,
s. 187, 189, 193; 19Ibidem, s. 189–190; 20M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit., s. 429; 21M. Bartkiewicz, op. cit., 195; 22Ibidem, s. 132,
177–179; 23Ibidem, s. 179; 24Ibidem; 25Ibidem; 26Ibidem, s. 138–140.

Ewa Orlińska-Mianowska, Znalezione pod podszewką
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Elżbieta Litwiniak, Kopia kaftana Jana III Sobieskiego ze zbiorów Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie
Odsiecz Wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, katalog wystawy, red.
A. Franaszek, K. Kuczman, t. 1, Kraków 1990, s. 153–154, poz. 139. 2Wzmiankuje o tym katalog Die Costüm-Ausstellung im. k.k.
Oesterreichischen Museum 1891. Ihre wichtigsten Stücke, Vienna 1894, s. 10, poz. 34/B; zob. Textiles from the Esterházy Treasury in the
Budapest Museum of Applied Arts. Thesaurus Domus Esterhazyanae II, red. E. Pásztor, Budapest 2013, s. 84.
1

Zob. A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008; Zob. m.in. J. Pietsch, K. Stolleis, Kölner
Patrizier- und Bürgerkleidung des 17. Jahrhunderts. Die Kostümsammlung Hüpsch im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, „Riggisberger
Berichte”, t. 15, Riggisberg 2008; 3http://collections.vam.ac.uk/item/O10446/stays-and-busk-unknown/ [data dostępu: 29.01.2016];
A. Hart, S. North, Historical Fashion in Detail: The 17th and 18th Centuries, London 1998, s. 12–13, 138–139; 4Wykroje wamsów
z lat 1630‒1635, staniki gorsetowe i góra sukni z ok. 1660 r. zostały szczegółowo opisane w: J. Pietsch, K. Stolleis, op. cit.; 5Zob. J.
Bornińska, Rodzaje i kolory tkanin w XVII wieku w niniejszej publikacji; 6A. Drążkowska, op. cit., s. 67; 7Bombazyna – tkanina
półwełniana z osnową lnianą, konopną lub bawełnianą. Zob. M. Bartkiewicz, Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 117–118; 8Takie usztywnienie znajdowało się
1

w szustokorze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. SZT 2825/1 MNW). Zob. E. Orlińska-Mianowska, Modny Świat
XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
2003, s. 89, poz. II/1; 9W staniczkach osiemnastowiecznych sukien ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się od
14 do 22 fiszbin. Zob. E. Orlińska-Mianowska, op. cit., s. 61– 66, poz. I/3-9; 10W opisach wydobytych z pochówków zachowanych
fragmentów ubiorów polskich podstawowymi szwami konstrukcyjnymi są szwy okrętkowe. Zob. A. Drążkowska, op. cit., s. 65; 11S.
Krysińska, Szycie i konserwacja odzieży, Olsztyn 1976, s. 13; 12Szczegółowe opisy rodzajów tkanin i taśm stosowanych w XIX i XX
wieku do podszywania spódnic i halek, dają pewne wyobrażenie, jak mogło to wyglądać dwa wieki wcześniej. Zob. B. Sowina, M.
Możdżyńska-Nawotka, Ubiory kobiece 1840–1939, katalog zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa-Kraków
1999; 13W dziewięciu siedemnastowiecznych ubiorach grobowych opisanych przez A. Drążkowską brzegi obszyte są dekoracyjnie
plecionym sznureczkiem. Zob. A. Drążkowska, op. cit., s. 53; M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 1968, s. 449–
450; 14Bogactwo haftów i ich zastosowanie pokazują reprezentacyjne portrety, m.in. portret konny Marii Kazimiery Sobieskiej oraz
portret królewicza Jakuba Sobieskiego (oba w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie); 15J. Pietsch, K. Stolleis, op. cit.,
s. 276–287; 16Por. E. Orlińska-Mianowska, op. cit., s. 84, poz. I/42; 17Por. ibidem, s. 84, poz. I/43; 18Por. ibidem, s. 77–79, poz. I/28–33;
M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit., s. 704, il. 792; 19Zob. J. Pietsch, K. Stolleis, op. cit., s. 282, il. 254; 20F. Boucher, Historia mody.
Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003, s. 223, il. 417–422; 21Ibidem, il. 418; 22Ibidem, s. 232, il.
447; 23Zob. E. Orlińska-Mianowska, op. cit., s. 65, poz. I/7 oraz s. 74, poz. I/22; 24Sposób zbierania tkaniny w fałdki zarówno w górnej
partii spódnicy, jak i przy marszczeniu szerokich rękawów koszul był podobny; 25Por. J. Arnold, Patterns of Fashion 1. Englishwomen’s
dresses and their construction c. 1660–1860 , London 1978, s. 41; 26Zob. M. Gutkowska- Rychlewska, op. cit., s. 464, il. 549–550 oraz
s. 466, il. 553b i s. 466, il. 554; 27A. Drążkowska, op. cit., s. 53; 28Ibidem, s. 63–67; B. Biedrońska-Słotowa, Polski ubiór narodowy
zwany kontuszowym: dzieje i przemiany opracowane na podstawie zachowanych ubiorów zabytkowych i ich części oraz w świetle źródeł
ikonograficznych i literackich, Kraków 2005, s. 145–147, poz. 2–3, 5–7, 9; 29Zob. M. Davenport, The Book of Costume, vol. II, New York
1962, s. 618; M. Gutkowska- Rychlewska, op. cit., s. 481–482; 30Zob. F. Boucher, op. cit., s. 234, 238, 240, 245, 252; 31Zob. E. Litwiniak,
Rekonstrukcja kaftana Jana III Sobieskiego ze zbiorów Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Budapeszcie w niniejszej publikacji; 32Wiele
interesujących szczegółów na temat kroju siedemnastowiecznych żupanów zawartych jest w opracowaniu A. Drążkowskiej, op. cit.,
s. 53–65; sumaryczne opisy znajdują się w katalogu B. Biedrońskiej-Słotowej, op. cit., s. 145–147; 33Zob. m. in. M. Gutkowska-Rychlewska,
op. cit., s. 514–515, il. 606 b; B. Biedrońska-Słotowa, op. cit., s. 145, poz. 1; Pod wspólnym niebem. Rzeczposolita wielu narodów, wyznań,
kultur (XVI–XVIII w.), red. I Kąkolewski, M. Kopczyński, Warszawa 2012, s. 212; 34Konserwację ubioru wykonała Grażyna Barbara
Kowalska z Pracowni Konserwacji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie; 35Kaftan Jana III Sobieskiego z kolekcji Muzeum Sztuk
Dekoracyjnych w Budapeszcie ma długość 128 cm, żupan Stanisława Żółkiewskiego 140 cm, a ubiór Stanisława Daniłowicza 153 cm.
Zob. B. Biedrońska-Słotowa, op. cit., s. 145–146; 36Bryt tkaniny, z której uszyty jest żupan wraz z brzegami warsztatowymi, ma szerokość
ok. 55 cm; 37Pochodzące z eksploracji archeologicznych siedemnastowieczne żupany mają w większości podkrojone rękawy, tak jak te
przedstawione na wykrojach opracowanych przez M. Gutkowską-Rychlewską. Charakterystyczna różnica w wysokości kołnierzyka
z przodu i z tyłu pojawia się w opisach zachowanych żupanów z tego okresu. Zob. A. Drążkowska, op. cit., s. 71; M. Gutkowska
–Rychlewska, op. cit., s. 826–828; 38T. Majda, Kaftan na Bliskim Wschodzie – historia i funkcja, [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji
Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. A. Sieradzka, K. Turska,
Warszawa 1992, s. 106–111; B. Biedrońska-Słotowa, op. cit. s. 30–31, 55–56; 39Kształty zakończeń rękawów pokazane są na rysunkach
w opracowaniu A. Drążkowskiej, op. cit., s. 59– 61, il. 22–23 oraz na wykrojach u M. Gutkowskiej-Rychlewskiej, op. cit., s. 826–827;
40
A. Drążkowska, op. cit., s. 65; 41Ibidem, s. 68; M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit., s. 826, il. 20 (przód żupana); 42M. Gutkowska
–Rychlewska, op. cit., s. 823; 43L. Tompos, Wykroje węgierskich dolmanów i mente w XVII w., [w:] Ubiory w Polsce…, s.112; por. z formami
krojów zamieszczonych w: J. de Alceqa, Taylor`s Pattern Book 1589, wstęp J.L. Nevinson, Bedford 1979; 44M. Gutkowska-Rychlewska,
op. cit., s. 514, il. 606a; M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1971,
s. 78–82; 45B. Biedrońska-Słotowa, op. cit. s. 145–148; M. Gutkowska-Rychlewska, op. cit. s. 513, 514.

2

Anna Gnieciecka, Tajniki malowanej rekonstrukcji
B. Czaja-Szewczak, J. Holyoke, XVIII-wieczne tkaniny ścienne z Sypialni Króla i ich współczesne rekonstrukcje, „Wilanowski Informator
Konserwatorski” 2013, s. 29–52; 2Textiles from the Esterházy Treasury in the Budapest Museum of Applied Arts. Thesaurus Domus
Esterhazyanae II, red. E. Pásztor, Budapest 2013, s. 83–85, poz. 5.
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Zuzanna Żubka-Chmielewska, Suknia, déshabillé czy fantazja malarza? Ubiór kobiecy w angielskim portrecie XVII wieku
Kwestia ubiorów w obrazach Rembrandta została szeroko omówiona w książce Marieke de Winkel Fashion and Fancy: Dress and Meaning in Rembrandt’s Paintings, Amsterdam 2006; 2Za pomoc w powstaniu tego tekstu (konsultacja merytoryczna i przekład z jęz. francuskiego) pragnę podziękować paniom: Annie Nurzyńskiej, Annie Straszewskiej, Joannie Jastrzębskiej-Woźniak i Monice Janisz; 3Zrobił
to William Sanderson w swoim dziele Graphice z 1658 r.; zob. E.E.S. Gordenker, Anthony Van Dyck (1599–1641) and the Representation
of Dress in Seventeenth-century Portraiture, Brepols 2003; 4Ibidem; 5Pięknym przykładem są portrety królowej Henrietty Marii – portret w ujęciu frontalnym z 1639 r. ze zbiorów Royal Collection oraz portret z San Diego Muzeum of Art, a także portrety wielu innych
dam, m.in. Alice Bankes, Lady Borlase, portret Anne Killigrew, pani Kirke, portret Mary Villiers, później księżnej Richmond i Lennox,
z kuzynem Charlesem Hamiltonem jako Kupidynem; portret Anne Carr, hrabiny Bedford, portret Anne Crofts; 6A. Ribeiro, Dress and
Morality, Oxford–New York 2003, s. 74; 7M. de Winkel, op.cit., s. 53–93; 8 E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 14; 9Ibidem, s. 16; J. Ashelford, The
Art Of Dress: Clothes Through History 1500–1914, London 1996, s. 98–99; 10K. Fox, Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa 2007, passim; 11D. Brême, Portrait historié et morale du Grand Siècle, [w :] Visages du Grand Siècle: Le portrait français
sous le règne de Louis XIV, 1660–1715, katalog wystawy, Musée des Beaux-Arts w Nantes, Musée des Augustins w Tuluzie, Paris 1997,
s. 94–95; 12 E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 30 ; 13Prawie identyczny ubiór (a także upozowanie postaci) można zobaczyć na portrecie Anne
Crofts. Podobne rękawy ma m.in. suknia Katherine, hrabiny Chesterfield, na wspólnym portrecie z siostrą Lucy, hrabiną Huntingdon;
14
E.E.S. Gordenker, op.cit., s. 11, 15; 15http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/533873 [dostęp: 07.01.2016]; 16Podążając tym
tropem inspiracji, można pokusić się o interpretację futer pojawiających się w obrazach van Dycka. Choć modne i popularne były w XVII
w. futrzane narzutki i kołnierze, co widać choćby w ilustracjach Wenceslausa Hollara, to raczej zobaczymy je w zimowych ubiorach podróżnych, a nie w modzie dworskiej. Możliwe więc, że vandyckowskie futra należy znów łączyć z renesansową modą – tym razem z zibellino. Była to skóra sobola, gronostaja lub innego małego futerkowego zwierzęcia ozdobiona złotymi łapkami i pyszczkiem – modny
w XVI wieku dodatek i jednocześnie amulet płodności. Trop może być słuszny, tym bardziej że innych modnych futrzanych dodatków,
np. mufek, u van Dycka nie zobaczymy; 17M.in. portret Mary Villiers, księżnej Richmond i Lennox jako św. Agnieszki; portret Mary Hill,
Lady Killigrew; portret Dorothy Sidney; portret Lucy Percy, hrabiny Carlisle; 18M.in. portret Lucy Percy, hrabiny Carlisle; portret Beatrice, hrabiny Oxford; portret Mary Villiers, księżnej Richmond i Lennox, z karlicą Anne Shepherd Gibson; 19Też m.in. portret Alice Bankes, Lady Borlese; 20Zob. C. Jirousek, Ottoman Influences in Western Dress, [w:] Ottoman Costumes: From textile to Identity, Eren 2004;
R. Martin, H. Koda, Orientalism – Visions of the east in western dress, New York 1994; M. de Winkel, op. cit., s. 27–53; R. Orsi-Landini,
Exotic influences on European fashion, 1680–1720, [w:] A Taste for the Exotic. Foreign Influences on Early Eighteenth-Century Silk Designs,
red. A. Jolly, “Riggisberger Berichte”, t. 14, Riggisberg 2007, passim; 21Maski to typ dworskiego spektaklu łączącego w sobie elementy
śpiewu, tańca, recytacji, z niezwykłym naciskiem na znaczenie gestów i mimiki. W swojej istocie ściśle związane z kręgiem dworskim,
gdyż widownia, usadzona według aktualnej hierarchii, musiała śledzić grę aktorską oraz emocje króla – głównego widza. Także aktorzy
rekrutowali się głównie z królewskiego otoczenia – królowa, damy dworu, niekiedy sam władca. Tematyka, choć z pozoru mitologiczna
lub baśniowa, pełna była odwołań do współczesności i dworskich plotek. Jednym z ważniejszych elementów w maskach była wspaniała
scenografia i oszałamiające kostiumy (często przerabiane z rzeczywistych dworskich ubiorów, wychodzących już z mody); zob. J.R.
Brown, Historia teatru, Warszawa 2007, s. 196–204; 22E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 17–19; 23Motyw ten wykorzystał współcześnie Valentino w swojej kolekcji na jesień/zimę 2013; 24E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 17–21; 25Ibidem, s. 10; 26W wypadku rzeczywistych ubiorów
otwarcie było przesłaniane bawetem – trójkątnym, usztywnionym kawałkiem tkaniny; Van Dyck często rezygnował z bawetu na rzecz
biżuteryjnego zapięcia; 27E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 52; A. Reynolds, In fine Style: The Art of Tudor and Stuart Fashion, katalog wystawy,
Royal Collection Trust, London 2013, s. 54; 28Nie znaczy to, że o Tycjanie zapomniano; niezwykłym przykładem jest obraz przypisywany
Gerritowi van Horstowi Dama i czarnoskóry służący, ze zbiorów Royal Collection. Jest to bezpośredni cytat z obrazu Tycjana Młoda
kobieta podczas toalety, przechowywanego w Luwrze. Upozowanie kobiety i służącego, ogólna forma sukni oraz koszuli zostały zaczerpnięte z obrazu Wenecjanina, natomiast biżuteryjne zdobienie stroju pochodzi już od van Dycka; 29Diana de Marly zwraca uwagę na konotacje stroju negliżowego w portrecie ze stylizacją antyczną (zob. D. de Marly, The Establishment of Roman Dress in Seventeenth-Century
Portraiture, “The Burlington Magazine” 1975, vol. 117, nr 868, s. 451), choć wydaje się, że takiego znaczenia nabrał później, i to głównie
poza Anglią. W przedstawieniach nawiązujących do mitologii Lely, podobnie jak wcześniej van Dyck, stosuje inne rozwiązania; 30A. Reynolds, op. cit., s. 54; Ashelford, op. cit., s. 95–99; 31O ubiorze tego typu wspomina w swoim dzienniku Samuel Pepys, opisując malowanie
portretu swojej kochanki, zob. E.E.S. Gordenker, op. cit., s. 52; 32R. Orsi-Landini, op. cit., s.198; 33A. Reynolds op. cit., s. 54; 34M.in. portret
Frances Stuart, księżnej Richmond; portret królowej Katarzyny Braganza; portret Anne Digby, hrabiny Sunderland; portret Anne Hyde;
35
Portret Margaret Brooke, Lady Denham; 36M.in. portret Anne Hyde; portret Margaret Brooke, Lady Denham; 37M.in. portret Frances
Stuart, księżnej Richmond; portret królowej Katarzyny Braganza; portret Anne Digby, hrabiny Sunderland; 38Bardzo podobne rozwiązanie widać jeszcze u van Dycka, m.in. portret Mary Ruthven; 39M.in. Flora pędzla samego Tycjana; Dama z jabłkiem z warsztatu Tycjana;
40
M. Shoeser, Oriental Connections: Merchant Adventurers and the Transmission of Cultural Concepts, [w:] Fashion Prints in the Age
of Louis XIV, red. K. Norberg, S. Rosenbaum, Lubbock 2014, s. 172–174; 41M.K. Talley, Extracts from the Executors Account-Book of
Sir Peter Lely, 1679–1691: An Account of the Contents of Sir Peter’s Studio, “The Burlington Magazine” 1978, vol. 120, nr 908, s. 748;
42
K. Sharp, The Longing Country’s Darling and Desire: Aesthetics, Sex, and Politics In the England of Charles II, [w:] Politics, Transgression, and
Representation at the Court of Charles II, red. J. Marciari, A. i C. MacLeod, New Haven 2008, passim; 43G. Scott Thomson, Life in a Noble Household, Michigan 1959, s. 342; 44R. Orsi-Landini, op. cit., s. 204–209; A. Reynolds op. cit., s. 54–56; M. Shoeser, op. cit., s. 172–184; 45W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się portret Marii Ludwiki de Béthune pędzla Françoisa Desportesa; jest to bardzo późny,
z lat 90. XVII w., przykład inspiracji negliżami pomysłu Lely’ego.
1
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Słownik nazw ubiorów,
tkanin i akcesoriów mody
Justyna Bornińska, Ewa Orlińska-Mianowska, Anna Straszewska

ADAMASZEK – tkanina jedwabna, zwykle jednobarwna, w której efekt wzorzysty oparty jest na grze światła i cienia. Dekorację taką osiąga się zestawieniem w tle i wzorze błyszczącego splotu atłasowego i innego o powierzchni matowej (ryps, splot
płócienny lub rządkowy).
AKSAMIT – tkanina z okrywą włosową (tzw. runo) wytwarzaną specjalną technologią, polegającą na wprowadzeniu dodatkowych nici osnowy lub wątku, które oplatając rózgi, tworzą pętelki. Pętelki są przecinane (aksamit strzyżony) lub pozostają
nieprzecięte (aksamit pętelkowy). Wzory uzyskuje się, operując kontrastem strzyżenia runa na dwóch wysokościach (altembas) lub zestawieniem strzyżonego deseniu z pętelkowym konturem lub tłem (aksamit cyzelowany). Często występują także
tkaniny o aksamitnym wzorze wprowadzonym na gładkim tle atłasowym.
ALAMODA – dwuczęściowa suknia kobieca, wywodząca się z Francji i uważana w Polsce za niezwykle modną od lat 40. XVII
w., a przez mieszczanki noszona nawet do końca stulecia. Składała się z fałdzistej spódnicy oraz stanika z baskinką i szerokimi
rękawami, wzorowanego na ówczesnym męskim kaftanie (zob. pourpoint). Zdobiono ją pasmanterią, galonami lub wąską
metalową koronką i uzupełniano szerokim, białym koronkowym kołnierzem i mankietami. Słowem alamod (z franc. à la
mode – modny) określano przesadną elegancję w ubiorze.
ALTEMBAS – aksamit jedwabny o runie ciętym na dwóch wysokościach, przetykany nicią złotą. Najwspanialsze altembasy
powstawały w XV w. we Włoszech. W dawnej Polsce zwany także złotogłowiem.
AMAZONKA – kobiecy strój do konnej jazdy, którego nazwa pochodzi od mitycznego plemienia greckich wojowniczek;
w Polsce nazywany również kawalerką lub myśliczkiem. Przeznaczony głównie do polowania, pojawił się we francuskiej modzie dworskiej w XVII w. Składał się z szerokiej, fałdzistej spódnicy oraz góry wzorowanej na ubiorze męskim. Od końca XVII w.
był to naszywany galonami szustokor.
ANGAŻANTY – falbany z marszczonej koronki o półkolistej formie, noszone podwójnie lub potrójnie, modne od ok. 1680
i stanowiące wdzięczne wykończenie sięgających do łokcia rękawów sukni. Nazwa wywodzi się od francuskiego engageante
– wabiący, kuszący.
ATŁAS – tkanina o charakterystycznej połyskującej powierzchni. Efekt ten powstaje przez zastosowanie splotu atłasowego
– całą powierzchnię prawej strony tkaniny pokrywają długie przeploty osnowy (atłas osnowowy) lub wątku (atłas wątkowy),
całkowicie zasłaniające splatające się z nimi nici.
BACZMANGI – męskie buty z cholewkami, bez obcasów, na płaskiej podeszwie o lekko zadartych noskach, wywodzące się
z ubioru wschodniego. Noszone w XVI i XVII w. do stroju polskiego. Miały dwojakiego rodzaju cholewki: krótkie sięgające
nieco za kostkę bądź długie, z przodu nieco wyższe, zakrywające kolano. Szyto je z drogich skór, najczęściej barwionych na
żółto lub czerwono, m.in. z safianu i kurdybanu.
BARCHAN – tkanina półbawełniana o splocie płóciennym, jednostronnie drapana. W Europie drukowane barchany imitowały dekoracje tkanin szlachetniejszych: adamaszków, aksamitów i brokatów. Wykorzystywana do ocieplania ubiorów, szycia
bielizny, ubiorów domowych, dziecięcych i pościeli.
BAWET – trójkątna, bogato zdobiona wkładka maskująca gorset widoczny spod niestykających się ze sobą krawędzi otwartej
z przodu sukni wierzchniej, tzw. manteau, która stała się modna od ok. 1680.
BEFKA – kołnierz w formie dwóch wąskich, sztywnych pasów białej lnianej tkaniny, noszony pod szyją na piersiach od końca
XVII w. jako element ubioru duchownych katolickich i protestanckich.
BEKIESZA – luźne okrycie wierzchnie podszyte futrem, czasem tył bekieszy w kroju podobny był do kontusza. Ubiór obok
innych noszony w XVI i XVII w.
327

BŁAWAT – staropolska nazwa błękitnych i niebieskich jedwabnych tkanin, stosowana już w średniowieczu, później używana
także jako określenie wszelkiego rodzaju tkanin jedwabnych. Bławatnikami nazywano wytwórców i kupców wszelkich jedwabnych tkanin.
BROKAT – ogólna nazwa stosowana dla tkanin wzorzystych wykonanych z zastosowaniem nici metalowej złotej lub srebrnej.
BROKATELA – gruba i sztywna tkanina jedwabna lub półjedwabna, wzorzysta. Charakterystyczne jest zastosowanie wątku
głównego lnianego lub pogrubionego jedwabnego, który łączy się w splocie atłasowym z jedwabną osnową, tworzącą pokrycie
tła. Wzór wprowadzany jest wątkami lansującymi, przewiązanymi dodatkową osnową.
BROSZOWANIE – technika wykonania wzoru na tkaninie, wykorzystująca dodatkowe wątki, wprowadzane tylko w szerokości poszczególnych motywów.
BRYT – szerokość warsztatowa tkaniny zwana także szerzyną, mierzona od krajki do krajki, tj. między brzegami, gdzie zawracało czółenko. W Europie od średniowiecza po XVIII w. szerokość brytu jedwabnych tkanin wzorzystych wynosiła średnio
ok. 50 cm.
BUŁAWA – wschodnia broń obuchowa z osadzoną na krótkim trzonie kulistą lub gruszkowatą głowicą, nabijaną złotem lub
srebrem; często bogato zdobiona kamieniami szlachetnymi. W Polsce symbolizowała urząd i władzę wojskową hetmana.
BUZDYGAN – broń obuchowa, prawdopodobnie pochodzenia wschodniego, składająca się z dość krótkiego prostego trzonka i metalowej głowicy zbudowanej z sześciu lub większej liczby osadzonych promieniście piór. W Polsce używany był do
walki i jako oznaka szarży oficerskiej.

EGRETA – ozdoba głowy w formie wachlarzowato ułożonych sterczących piór, m.in. czaplich, osadzonych w oprawie z kosztownego metalu, a także jej biżuteryjna imitacja. Początkowo noszona do strojów wschodnich (perskich, indyjskich, tureckich), w stroju polskim została przejęta jako ozdoba kołpaków i czapek. W modzie zachodnioeuropejskiej pojawiała się
w okresie renesansu, popularna również w 2. poł. XVIII w., a także w okresie secesji i art déco. Nazwa wywodzi się z francuskiego aigrette – biała czapla.
ERMEZYN – tkanina cienka, gęsta, tkana splotem płóciennym, z wysokiej jakości przędzy jedwabnej; zazwyczaj gładka lub
mieniona (o odmiennych kolorach osnowy i wątku). Gorszej jakości ermezyny nazywano w Polsce kitajkami.
FELPA – tkanina z wysokim runem wełnianym lub bawełnianym sprasowanym w jednym kierunku, co nadawało jej połysk.
Produkowana od XVII w. we Włoszech i stamtąd sprowadzana do Polski. Stosowano ją do szycia wierzchniej odzieży, a także
podszywano nią ubiory.
FERET – drobna ozdoba biżuteryjna, najczęściej w formie rozetki, naszywana na powierzchni ubiorów w XVI i 1. poł. XVII w.
W XVI–XVIII w. także określenie niewielkiej, najczęściej złotej lub srebrnej sprzączki lub klamerki do spinania naszyjnika
lub obuwia.

BOMBAZYN – tkanina półwełniana o osnowie lnianej, czasem bawełnianej albo konopnej, rzadziej jedwabnej, z wątkiem
z wełny czesankowej. Produkowana także w Gdańsku od pocz. XVII w.

FEREZJA – strojny wierzchni ubiór polskiej szlachty, zapożyczony ze Wschodu, noszony w XVI i XVII w. Długi, zwykle
nieprzepasywany, z szerokimi dekoracyjnymi rękawami, stojącym niskim kołnierzem, zapinany na pętlice, podszyty futrem
(sobolami lub lisami) albo jedwabiem (atłasem, złotogłowiem). Uboższe wersje tego noszonego przez szlachtę na żupnie lub
dołmanie ubioru nosili też mieszczanie i służba dworska. Moda na zapięcie z pętlicami, co pokazują zachowane cenniki wojewódzkie, ustaliła się ok. 1630.

CULOTTE – wąskie spodnie do kolan, noszone wraz z pończochami zachodzącymi początkowo na ich dolną krawędź i umocowanymi za pomocą podwiązek. Pojawiły się we francuskiej modzie męskiej ok. 1670 wraz z szustokorem.

FLANELA – miękka tkanina o delikatnej puszystej powierzchni, wytwarzana z wełny, bawełny, a także z obydwu tych surowców. Gładka lub drukowana w pasy, kratkę albo drobne desenie, stosowana do szycia okryć wierzchnich i bielizny.

CWELICH – tkanina lniana, konopna lub bawełniana, droższa od drelichu, stosowana na tańszą bieliznę i odzież.

FONTANGES, fontaź – fantazyjny czepek kobiecy, wykończony z przodu koronką wzmocnioną drucianym stelażem, sterczącą do góry, układaną w rurkowate fałdy i zdobiony kolorowymi wstążkami. Modny w latach 1685–1710/1715. Nazwa wywodzi
się (tak przynajmniej głosi anegdota) od nazwiska Marie-Angélique de Fontanges, faworyty Ludwika XIV. Określano tak również modną w tym samym czasie fryzurę z loków spiętrzonych nad czołem i opadających na kark, a na skroniach ułożonych
w drobne loczki.

CYC – cienka biała i kolorowa tkanina bawełniana podobna do perkalu, drukowana w kwiaty, pasy i prążki.
CZAMARA – w XVI i XVII w. pod nazwą tą występowało długie okrycie, zwłaszcza damskie, często podbite futrem i ozdobione szamerowaniem; także okrycie męskie szyte z tkanin wschodnich, ozdabiane kosztownymi guzami i podszywane futrami.
W inwentarzach mieszczan lubelskich i krakowskich wymieniane są też „czamary do łóżka”. W XVIII i XIX w. nazwa ubioru
męskiego noszonego na żupan, o kroju podobnym do kontusza, ale z leżącym, wykładanym kołnierzem, prostymi nierozcinanymi rękawami i dwustronnym szamerowaniem przy zapięciu. Od lat 90. XVIII w. czamara była krótsza i zbliżona krojem
do surduta.
CZAPRAK (dywdyk) – podkładka pod siodło chroniąca grzbiet konia przed obcieraniem, stanowiąca element rzędu końskiego. Bogato zdobione czapraki tureckie z czasów osmańskich, wyszywane złotą i srebrną nicią stanowiły cenny łup wojenny.
CZAPRAGA, czapranga – zapona w formie guza z haczykiem, służąca jako pojedyncze zapięcie delii z krótkimi rękawami,
które umieszczano pod szyją. Pozostałych guzów, jeśli były, nie zapinano. Używana w XVI i XVII w.
CZAPRAŻKA – brosza lub srebrna pętlica do spinania ubioru.
CZUB – fryzura męska w formie bujnej kępy włosów pozostawionych nad czołem, noszona wzorem tatarskim do stroju polskiego, popularna w XVII w.
CZUCHA, czujka – płaszcz z rękawami, wykończony listwami, czasem podbity futrem i przypominający krojem delię; noszony w XVIII w.
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mente. W Polsce noszony w XVI i 1. poł. XVII w., początkowo ze względu na długość określany jako kurta, używany zamiast
żupana, później w mundurze wojskowym i liberiach hajduków.

FORTUGAŁY, verdugado – rodzaj stelażu usztywniającego i poszerzającego spódnicę, jaki pod wpływem mody hiszpańskiej
rozpowszechnił się w Europie w XVI w. i był modny do początku XVII w. Miał formę płóciennej halki z wszytymi obręczami
z wikliny lub trzciny. Określano tak również poszerzaną w ten sposób spódnicę. W Polsce fortugały występowały głównie
w modzie dworskiej, choć nieznacznie poszerzano także suknie o rodzimym charakterze.
GALON – taśma dekoracyjna, zwykle wzorzysta, tkana z nici jedwabnych, bawełnianych lub lnianych i metalowych srebrnych
bądź złotych, wzbogacana elementami z bajorka; wykorzystywana do obszywania odzieży, tkanin dekoracyjnych i mebli.
GŁOWY – zakończenia pasa kontuszowego, które były najbardziej eksponowaną jego częścią, ozdobioną doszywaną złotą
frędzlą. Głównym motywem ich dekoracji były krzaczki kwiatowe, w pasach polskich dwa, we wschodnich cztery i więcej.
GIERMAK – wierzchni, długi, prosty ubiór męski z wykładanym kołnierzem pochodzenia tureckiego, noszony w Polsce od
końca XV w. pod wpływem mody węgierskiej, głównie przez mieszczan. Szyto go najczęściej z sukna i innych wełnianych tkanin, a brzegi, mankiety i kołnierz ozdabiano lamówką w innym kolorze. Letnie, podobnie jak inne ubiory wierzchnie w Polsce,
podszywano tkaniną, natomiast zimowe futrami, w zależności od zamożności. Charakteryzowało go ozdobne szamerowane
zapięcie. W połowie XVI w. zaczął wychodzić z mody; zachował się do XVIII w. jako ubiór służby dworskiej.

DELIA – długie, rozszerzające się ku dołowi, zwykle podbite futrem męskie okrycie wierzchnie z szerokim futrzanym kołnierzem, niekiedy sięgającym do połowy pleców. Zazwyczaj obszerna, delia mogła być też górą dopasowana i poszerzana
jedynie od pasa w dół. Zapinano ją na guzy lub pętlice od pasa w górę bądź na dekoracyjną zaponę, jeśli była tylko zarzucona
na ramiona i noszona jak peleryna. Mogła mieć także bardzo długie rękawy rozszyte pod pachami, jak w strojach wschodnich
i węgierskim mente, wyłącznie o charakterze dekoracyjnym, nie zakładane, lecz zwieszone wzdłuż boków.

GIEZŁO, gzło – nazwa płóciennej białej koszuli, noszonej głównie przez kobiety, ale również mężczyzn i dzieci w Polsce od
średniowiecza do XVIII w.

DOŁMAN, dolman, dołoman – górą dopasowany, dołem rozszerzany kaftan z rękawami i kołnierzykiem-stójką, stanowiący
jedną z podstawowych części ubioru węgierskiego. W XVI w. przejęty z ubioru janczarów tureckich. W wersji reprezentacyjnej
zdobiony na całej powierzchni bogatym haftem i zapinany na dekoracyjne jubilerskie guzy. Noszony jako ubiór spodni pod

HALSZTUK – prostokątna, zwykle kwadratowa chustka, wykonana z lekkich tkanin, biała lub kolorowa, będąca poprzedniczką krawata, noszona w modzie zachodnioeuropejskiej od końca XVII w. do ok. 1860. Owijano go kilkakrotnie wokół
kołnierzyka koszuli, często wiążąc z przodu misterne węzły lub kokardy.

HAJDAWERY, szarawary – długie, szerokie spodnie pochodzenia wschodniego, krojone z kilku prostokątów miękkiej tkaniny, pierwotnie wykładane na cholewy butów; używane w Polsce przez formacje janczarskie i tatarskie. W końcu XVII w.
rozpowszechniły się w modzie cywilnej, ale noszono je wpuszczane w buty.
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JEDWAB – włókno pochodzenia zwierzęcego; najcieńsze z włókien naturalnych, miękkie, połyskliwe, elastyczne; w Chinach
znane już w III w. p.n.e. Jedwab jest wytworem gruczołów larwy motyla z rodziny prządek (Bombyx mori) i powstaje w procesie metamorfozy gąsienicy w poczwarkę, w wyniku rozwijania kokonów. Hodowla jedwabników ściśle łączy się z uprawą
morwy, jedynej rośliny, którą żywią się te owady (stąd zwane są jedwabnikami morwowymi). Larwy, dojrzewając, tworzą
wokół siebie kokon. Chcąc uzyskać z niego pełnowartościowe włókno, należy przerwać proces dojrzewania owada przed przepoczwarzeniem i naturalnym zrzuceniem osłonki. W tym celu zanurza się kokony we wrzątku, ciągnie się jedną z jego nitek
i rozplata całość, otrzymując włókno.
JUPKA, jubka, szubka, szubeczka – wierzchnie okrycie damskie, noszone w XVII i XVIII w., zarówno pasowane z wąskimi
rękawami, jak i szerokie, fałdowane na plecach, z szerszymi rękawami do łokci. Szyto je z sukna, falendyszu lub jedwabiu,
a w zależności od pory roku podszywano cienkimi tkaninami lub futrami; często jednym rodzajem futra podbijano, a innym
ozdabiano rękawy. W siedemnastowiecznych inwentarzach mieszczańskich najwięcej jest jupek czerwonych i niebieskich.
Krój jupek zmieniał się w zależności od mody.

KOPIENIAK – krótkie, luźne okrycie męskie, zapożyczone z ubiorów węgierskich, noszone w Polsce w 2. poł. XVI i 1. poł.
XVII w. Szyto je z różnych gatunków sukna, podbijano kirem, bają, rzadziej futrem, i szamerowano. W inwentarzach wymieniane są kopieniaki o różnym przeznaczeniu: podróżne, żałobne, na polowanie i na deszcz. Krój tego ubioru zachował się
w krawieckiej księdze miasta Wschowy z 1640 r.

KABAT – w XV–XVII w. kaftanik lub kurtka męska bądź kobieca z tyłu sznurowana.

KSZTAŁT, kształciczek – dopasowany usztywniany stanik bez rękawów, noszony na koszulę bądź suknię, a także cała suknia
kobieca z tego typu stanikiem i poszerzaną spódnicą, popularna w Polsce w 2. poł. XVI i na pocz. XVII w., zwłaszcza w ubiorze
dziewcząt i młodych kobiet. Kształciczek stanowił rodzimy element ówczesnej mody kobiecej, choć pod względem modelowania kobiecej sylwetki podlegał, z pewnymi uproszczeniami, modzie zachodnioeuropejskiej.

KANAFAS – lekka tania tkanina podszewkowa w prążki, lniana, bawełniana lub jedwabna.

KUBRAK – wierzchni kaftan noszony w XVII i XVIII w. na żupanie; uszyty bez wylotów, zastępował strojniejszy kontusz.

KANAK, kanaczyk – rodzaj szerokiego, ciasno otaczającego szyję naszyjnika, który nie opadał na dekolt i piersi; także kobiece
przybranie głowy w formie sznurów pereł lub kamieni szlachetnych, wywodzące się z Turcji i noszone w Polsce w XVII w.

KOLET – wojskowy kaftan, zwykle bez rękawów, odcinany w talii i poszerzany dołem, najczęściej sznurowany z przodu. Szyto
go ze skóry łosiowej, jeleniej lub wołowej. Pełnił rolę ochronną i był szczególnie popularny w okresie wojny trzydziestoletniej
(1618–1648), w Polsce wprowadzony w XVII w. przez wojska cudzoziemskiego autoramentu; przeszedł do ubioru cywilnego,
często szyto go wtedy z sukna.

JUSTAUCORPS – zob. szustokor.

KAPOTA – płaszcz męski i damski z kapturem lub ubiór męski noszony na żupanie w XVII–XIX w., zwykle z sukna, z zaszytymi rękawami, fałdami od pasa z tyłu, z przodu szamerowany. W XIX w. kapota rozpowszechniła się w ubiorach ludowych.
KARABELA – lekka szabla pochodzenia wschodniego z charakterystyczną rękojeścią w formie stylizowanej głowy orła,
w wersji reprezentacyjnej bogato inkrustowana. Prawdopodobnie wywodzi się z Turcji, skąd w końcu XVII w. rozpowszechniła się m.in. w Polsce; początkowo była importowana, później produkowana w miastach na kresach wschodnich Rzeczpospolitej; w XVIII w. chętnie noszona przez szlachtę do ubioru polskiego, zwłaszcza w wersji paradnej, bogato zdobionej srebrem,
złotem, kamieniami półszlachetnymi i kością słoniową. Stała się wtedy symbolem stanu szlacheckiego, a w XIX w. symbolem
narodowym.

KRYZA, kreza – ułożony w rurki lub zakładki sztywny biały płócienny kołnierz, otaczający szyję; noszony zarówno przez
kobiety, jak i mężczyzn; charakterystyczny dla mody hiszpańskiej 2. poł. XVI i pocz. XVII w.

KARACENA – polska paradna zbroja łuskowa, wytwarzana w XVII w. Inspirowały ją przedstawienia jeźdźców sarmackich
(m.in. na kolumnie Trajana w Rzymie), a także posągi rzymskich cesarzy. Wykonana była ze skóry, na której nitowano żelazne
łuski. Na barkach zdobiły ją wykonane z mosiądzu lub złoconego brązu groteskowe maski albo lwie głowy (jeśli zbroja miała
osłony nóg, przyczepiano je również na kolanach).

LAMELKA – nić w formie metalowej blaszki, zwykle wprowadzana wątkowo lub osnowowo przez całą powierzchnię tkaniny.

KARMAZYNY – tkaniny farbowane barwnikiem pozyskiwanym z czerwca polskiego o mocno czerwonej, intensywnej barwie z nutą błękitu. Podobny kolor mają odwłoki pluskwiaków czerwca, z których pozyskuje się barwnik.
KAWALERKA – zob. amazonka.
KAZAKINA, kazakin – damskie okrycie wełniane lub jedwabne, przypominające kaftany, podszyte futrem, z fałdami z tyłu
i długimi rękawami, noszone w XVII w.
KIEREJA – luźny, nieodcinany w talii wierzchni ubiór męski noszony w Polsce w XVI i XVII w. pod wpływem mody tureckiej.
Miała długie, górą szerokie, zwężane przy dłoniach rękawy i szamerowanie przy zapięciu. Szyto ją z sukna lub lżejszych tkanin
wełnianych i zazwyczaj podbijano futrem.
KIR – grube sukno w różnych barwach.
KITA – ozdoba z piór czaplich, strusich, rzadziej kogucich, noszona przy kołpaku, czapce lub szyszaku, oprawiona w biżuteryjną ozdobę zwaną szkofią → EGRETA.
KITAJKA – bawełniane, glansowane, cienkie i lśniące płótna wytwarzane w Chinach, a także sprowadzana z Chin cienka
jedwabna tkanina tkana splotem płóciennym. Niezbyt droga, gorsza gatunkowo od tafty, stosowana często na podszewki.
Wytwarzana także z osnową w jednym, a wątkiem w innym kolorze, dzięki czemu uzyskiwano efekt mienienia, tzw. kitajka
mieniona.
KOŁPAK – nakrycie głowy o kolistym denku i futrzanym wysokim otoku, przeciętym nad czołem i wywiniętym, rozpowszechnione w Polsce u schyłku średniowiecza pod wpływem mody wschodniej. Początkowo stożkowate, o miękkiej wysokiej
główce z wywiniętym otokiem, w końcu XVI w. niższe, obszyte szeroką futrzaną opuszką, ozdabiane szkofią. Od 1790 nazywano tak nakrycia głowy żołnierzy piechoty polskiej.
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KONTUSZ – ubiór noszony na żupanie, który przyjął się i upowszechnił w Polsce w latach 30. XVII w. Początkowo skromny,
podbity futrem, później już bardziej uroczysty, wyparł noszoną wcześniej na żupanie delię. Górą pasowany, od talii poszerzony
przez kloszowe kliny wszywane po bokach do pasa tkaniny, wyprowadzonego z kroju pleców, tzw. słupa. Późną cechą kontusza
stały się wyloty zwane łapciami, czyli rozcięte od pach po łokcie rękawy, nawiązujące do niektórych ubiorów wschodnich.
Długie rękawy zakończone mankietami o charakterystycznym kształcie wywijano, zarzucając na plecy. Długość kontusza
zmieniała się w zależności od mody i okoliczności, w jakich był noszony.

KRAJKA – brzeg tkacki zabezpieczający krawędzie wzdłuż tkaniny, gdzie nawracają wątki.
LAMA – gładka lub wzorzysta tkanina jedwabna z dodatkowym wątkiem z blaszki metalowej, prowadzonym na całej powierzchni tła.
LAMPAS – tkanina wzorzysta o skomplikowanej strukturze tkackiej, wykorzystującej kilka systemów osnów i wielobarwnych
wątków, z których część wiąże tkaninę, a pozostałe biorą udział w tworzeniu wzoru.
LANSOWANIE – technika wykonania wzoru na tkaninie, wykorzystująca dodatkowe wątki, wprowadzane przez całą szerokość tkaniny. Wątki lansujące widać na prawej stronie tkaniny wyłącznie w partiach wzoru, w partiach tła przechodzą na lewą
stronę.
LETNIK – suknia kobieca o prostym kroju, popularna w XVI i 1. poł. XVII w., mogła być lekko pasowana z długimi lub
krótkimi rękawami, bywała także luźna i bez rękawów. Szyto ją z różnego rodzaju tkanin wełnianych, jedwabnych, lnianych
i bawełnianych. Zimowe letniki ocieplano podobnie jak ubiory wierzchnie.
LISERÉ – technika wykonania wzoru na tkaninie, wykorzystująca wątki podstawowe, które w partiach deseni nie są związane
żadnym splotem tkackim i biegną luźno po prawej stronie tkaniny.
LITE TKANINY – w dawnej Polsce nazywano tak wszelkie tkaniny wykonane przy bogatym użyciu nici metalowych złotych
lub srebrnych, które nie tylko nadawały tkaninie połysk, ale także czyniły ją cięższą. Litymi określano też pasy kontuszowe,
w których nić metalowa złota lub srebrna była stosowana na całej powierzchni; w zależności od rodzaju nici tkaniny te określano mianem złotolitych lub srebrnolitych.
MANTOLET – krótka pelerynka z kapturem lub bez kaptura, noszona przez kobiety i duchownych. Od XVII w. określano tak
również krótki kobiecy płaszcz podbity futrem. Przykłady siedemnastowiecznych mantoletów kobiecych można oglądać na
słynnej Tableau z pocz. XVII w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
MANTEAU – otwarta z przodu na całej długości suknia wierzchnia, o połach zwykle niestykających się ze sobą, która pojawiła się w modzie francuskiej w latach 80. XVII w. Wczesne manteau miało rozciętą z przodu, wydłużoną w niewielki tren spódnicę, której fałdy zbierano po bokach i drapowano z tyłu; spod krótkich lejkowatych rękawów widoczne były rękawy koszuli
z koronkowymi angażantami. Otwarty przód stanika o niestykających się połach przysłaniano bawetem. W latach 1685–1715
noszono je wraz z czepkiem fontanges.
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MENTE – szamerowany na piersiach, poszerzany ku dołowi wierzchni ubiór węgierski, często podbijany futrem; miał zwykle
duży kołnierz, zakrywający ramiona i opadający na plecy oraz sięgające do łokci lub długie, dekoracyjnie zwisające rękawy.
Mente była noszona na Węgrzech od XV w.; stopniowo ulegała skróceniu (w XVIII w. sięgała już tylko bioder). W 2. poł. XVI w.
wywarła wpływ na ukształtowanie polskiej delii.
METLIK – kobiecy płaszczyk podbity futrem, noszony w XVI i XVII w.
MĘDLKOWY PAS – w XVII w. określano tak najtańszy pas tekstylny wyrobu perskiego, a w XVIII tanie pasy wyrabiane
w polskich persjarniach.
MUSZKA, mucha – na przełomie XVII i XVIII w. modna ozdoba z czarnej tafty zdobiąca bladą cerę. Służyła również ukryciu
defektów skóry bądź oznaczała miłosny przekaz dla kochanka, wyrażany przez kształt (gwiazda, serce, słońce itp.) i miejsce,
w którym była przylepiona.
MYŚLICZEK – zob. amazonka.
MORA – tkanina gładka lub wzorzysta, pokryta nieregularnym smugami odbijającymi światło inaczej niż tło tkaniny, przypominającymi słoje drzewa lub falę.
MOROWANIE – poddanie tkaniny specjalnemu prasowaniu gorącymi walcami, zgniatającymi włókna w nitkach. W efekcie
powstają smugi różnie odbijające światło.
NASUWIEŃ – inna nazwa delii.
NIĆ METALOWA – nić zbudowana z duszy (nici z przędzy jedwabnej lub innego włókna) i oplecionej wokół niej złotej lub
srebrnej blaszki.
OSNOWA – nić biegnąca wzdłuż tkaniny, splatająca się z prostopadłym do niej wątkiem.
PALATYNKA – krótka pelerynka lub szal z kosztownych futer, m.in. soboli i tumaków, służąca osłanianiu dekoltu sukni;
wprowadzona w końcu XVII w. podobno przez księżniczkę Palatynatu Reńskiego (princesse palatine) o imieniu Liselotte, żonę
księcia Orleańskiego.
PAKLAK – grube sukno krajowego wyrobu, także tkanina półwełniana na lnianej lub konopnej osnowie. Szyto z niej tanią
odzież, a z najgorszego gatunku worki na mąkę lub zboże.
PAS KONTUSZOWY – długa, wąska tkanina o określonym schemacie dekoracyjnym. Ważne akcesorium dawnego stroju
polskiego. Schemat kompozycji wzoru pasa tworzyły: dwa zakończenia zwane głowami, długa część środkowa zwana wciążem
oraz biegnące wzdłuż pasa wąskie szlaczki zwane obrzeżeniami.
PASAMONY (PASMANTERIA) – wyroby szmuklerskie, taśmy, galony, krajki, frędzle, wstążki gładkie i wzorzyste, wytwarzane metodą sprangu plecionki lub na specjalnych tabliczkach (miniaturowych krosienkach), służące do dekoracji ubiorów,
tkanin, mebli, rzędów końskich i powozów.
PODWIKA – biała, płócienna chusta zasłaniająca szyję, podbródek, boki twarzy i uszy, zawiązywana na czubku głowy lub
spięta na karku; noszona przez kobiety zamężne od średniowiecza wraz z welonem lub czepcem; w Polsce utrzymała się
w modzie aż do XVII w.
POURPOINT – w XVII w. obcisły niewatowany kaftan według mody francuskiej, często nacinany na piersiach. Miał bufiaste
rękawy z wąskich, niezszytych pasów tkaniny lub z pojedynczym rozcięciem. Był wykończony baskinką z trapezowatych tasek;
w 3. ćw. XVII w. do spodni typu rhingrave noszono krótki pourpoint bez baskiny.
POTRZEBY – wszelkie ozdoby pasmanteryjne, takie jak szamerowania, lamowania szwów ze sznureczka, galonu lub taśmy
oraz frędzle, pętlice i guziki, stosowane od XVI w. w ubiorze polskim, a także w mundurach wojskowych. Nazwa obejmowała
także obszycia patek kieszeni, kołnierza i mankietów z tkaniny odmiennej kolorystycznie lub fakturowo od tkaniny, z której
był uszyty ubiór. Taki sposób zdobienia stosowano w niektórych typach polskiego ubioru męskiego: kontuszach, czamarach,
deliach, później także w męskim ubiorze ludowym.
PSIE UCHO – na Węgrzech: psi język, wykończenie rękawa żupana i dołmana w formie zachodzącego na wierzch dłoni języka, charakterystyczne dla mody węgierskiej i polskiej w 2. poł. XVI i XVII w.; stanowiło osłonięcie dłoni pod karwaszem.
RABAT – płócienny lub koronkowy męski kołnierz zwężony na ramionach, z przodu wydłużony, zawiązywany na ozdobne
sznurki wykończone chwastami; pojawił się ok. 1650 w związku z modą długich, opadających na ramiona włosów.
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RAŃTUCH – długa, okrywająca ramiona i plecy, sięgająca nawet do ziemi prostokątna chusta z delikatnego białego płótna,
noszona w Polsce od średniowiecza do XVII w. przez kobiety zamężne na czepiec i często przykrywana kołpakiem. Pod koniec
XVII w. rańtuch uległ skróceniu i był zdobiony wzdłuż brzegów czarnym lub czerwonym haftem o motywach kwiatowych.
RAPORT WZORU – odległość, mierzona w długości i szerokości, między początkiem pierwszego i początkiem kolejnego
takiego samego motywu.
RHINGRAVE – bardzo szerokie, sięgające kolan męskie spodnie, zdobione falbanami, wstążkami i pasmanterią, popularne
w modzie francuskiej w latach 1650–1680, które według legendy miał rozpowszechnić w Paryżu ambasador holenderski Karl
Florentin, hrabia Palatynatu (Rheingraf von Salm). Były noszone wraz z krótkim, sięgającym talii kaftanem pourpoint, spod
którego wystawała delikatna biała koszula, a po 1670 również pod szustokorem.
RUBDESZAN, robdeszan, robdeszambr – męski ubiór domowy noszony od 2. poł. XVII w. na spodnie i koszulę wraz z domową jedwabną czapeczką; miał formę inspirowanego modą wschodnią szerokiego, długiego kaftana z szalowym kołnierzem,
szytego z pikowanego jedwabiu, drukowanej bawełny lub brokatów i podszywanego jedwabiem lub podbijanego futrem. Nazwa wywodzi się z francuskiego określenia robe de chambre – suknia pokojowa. W Anglii określany był jako banyan.
RYPS – gęsta tkanina jedwabna o splocie płóciennym, z charakterystycznymi żeberkami biegnącymi wzdłuż brytu, wszerz lub
skośnie, powstałymi w wyniku zastosowania pogrubionych wątków lub osnów.
SŁUP – charakterystyczny element kroju żupanów i kontuszy, który pojawił się w modzie polskiej 2. poł. XVII w. Był to wąski
prostokątny pas, stanowiący przedłużenie pleców i krojony razem z nimi bez przecięcia w talii, jednak węższy od nich. Sięgał
dolnej krawędzi ubioru, po bokach doszywano do niego skrojone kloszowo poły.
SPLOT PŁÓCIENNY – najprostszy splot tkacki, powstały z przeplatania jednej nici osnowy z jedną nicią wątku.
SPLOT RZĄDKOWY (SKOŚNY) – jeden z podstawowych splotów tkackich o charakterystycznej strukturze ukośnych prążków, powstałych w wyniku przeplatania jednej nici wątku z co najmniej dwiema nićmi osnowy, przy przesunięciu w prawo lub
w lewo w następnym rzędzie.
SPLOT TKACKI – porządek przeplatania ze sobą nici osnowy i wątku. Do podstawowych splotów należą: płócienny, skośny
i atłasowy.
SUBORNAMENT – rodzaj dekoracji na tkaninie, wywołujący wrażenie dwuwarstwowości wzoru; wzór wtórny w barwie tła
(uzyskany w adamaszku lub liseré), towarzyszący ornamentowi głównemu barwnemu (lansowanemu lub broszowanemu).
SZARAWARY – zob. hajdawery.
SZARZA, szarzyna – grube niefarbowane sukno krajowe.
SZKOFIA – ozdobna metalowa oprawa dla kity z piór (najczęściej orlich) lub ich metalowa imitacja, przypinana przy wojskowych hełmach lub kołpakach. Zwykle wykonywano ją z pozłacanego mosiądzu lub srebra i bogato zdobiono np. filigranem,
grawerunkiem, kamieniami. Wywodziła się z Turcji, w Polsce rozpowszechniła się w XVI w. za pośrednictwem Węgier .
SZUBA – luźne okrycie wierzchnie o prostym kroju, zwykle podbite futrem, z wywijanym futrzanym kołnierzem i szerokimi rękawami; noszone w Polsce przez mężczyzn i kobiety od XIV do XVII w. W XVI w. w ubiorze polskim zachowały się
wywodzące się ze średniowiecza długie szuby z szerokimi, najczęściej rozcinanymi rękawami; noszono też krótsze, szerokie
renesansowe szuby zachodnioeuropejskie.
SZUSTOKOR, justaucorps – nieodcinany w talii, górą dopasowany, długi do kolan męski ubiór wierzchni z szerokimi połami,
wywodzący się z mody francuskiej, popularny w całej Europie od ok. 1660 do poł. XVIII w.; bez kołnierza, miał wąskie, sięgające za łokieć rękawy wykończone szerokimi mankietami. Początkowo szyto go z sukna i obficie zdobiono galonami, po 1700
modne stały się haftowane wzdłuż brzegów szustokory z jedwabnych tkanin i brokatów.
TABIN – wysokogatunkowa, gęsta jedwabna tkanina tkana splotem płóciennym, po utkaniu wygniatana w słoje na specjalnych walcach. Kalandrowanie stosowano zarówno przy tkaninach gładkich, jak i wzorzystych z deseniem wytkanym techniką
broszowania. Tabiny odnotowane w krakowskich księgach kupieckich broszowane były nicią złotą lub srebrną. Często na
powierzchni tabinów stosowano cienką ciętą blaszkę. Tego typu tkanin używano w Polsce na reprezentacyjne ubiory kobiece
i męskie; wytwarzano je w Wenecji, Genui, a w skromniejszym asortymencie także we Florencji i Neapolu.
TAFTA – lekka, nieco sztywna i ścisła, szeleszcząca tkanina jedwabna, wykonana splotem płóciennym. Oprócz taft jednobarwnych wytwarzano także tafty mienione i podobnie jak ermezyny w pasy i kostkę; stosowano je głównie na podszewki
i odszycia wykańczające ubiory męskie i kobiece.
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TELEJ – okrycie męskie, różne od delii, noszone w XVI i XVII w.
TELET – tkanina jedwabna, zwykle ze złotymi lub srebrnymi nićmi.
TOCZENICA – sztywna, szeroka opaska obciągnięta złotogłowiem i bogato haftowana klejnotami, zwłaszcza perłami, noszona w Polsce od XV do pocz. XVII w. przez niezamężne dziewczęta oraz panny młode. Często przystrajano ją wianuszkiem
z żywych kwiatów, symbolizującym dziewictwo.
TUZŁUK – męskie okrycie podbite futrem i szamerowane, noszone w XVII w.
TRICORNE – trójrożny męski kapelusz filcowy o półkolistej główce i charakterystycznym rondzie przygiętym do niej z trzech
stron, często obszytym złotym lub srebrnym galonem. Wykształcił ok. 1690 z siedemnastowiecznego kapelusza z miękkim szerokim rondem, które zaczęto podwijać do góry i podpinać za pomocą tasiemek dla utrzymania kształtu. Najczęściej noszony
był po lewą pachą, aby nie zmierzwić pudrowanej peruki. Modny również w kobiecym stroju do konnej jazdy.
VESTES HUSSARONICAE – ubiory lekkiej jazdy kawalerii huzarów węgierskich z czasów króla Zygmunta Augusta. Oprócz
giermaka i delii zaliczano do nich szyte według współczesnych wzorów węgierskich: żupice (szubice), dołomany i hazuki.
WAMS – ubiór męski, krótki z przodu, na dole wycięty w szpic, lekko podwatowany i usztywniony, noszony z kamizelką i bufiastymi spodniami do pół uda w XVI i w pocz. XVII w.; szyty z sukna, atłasu i aksamitu, zdobiony wzorzystymi nacięciami,
haftem i pasmanterią.
WĄTEK – nić biegnąca wszerz tkaniny, prostopadle do osnowy i splatająca się z nią w określonym porządku.
WYLOTY KONTUSZA – rozcięte od pachy do łokcia, dekoracyjnie zarzucone na plecy szerokie rękawy kontusza; pojawiły
się w modzie na przełomie XVII i XVIII w. Wcześniej noszono kontusze z nierozcinanymi rękawami.
ZAŁUŻKA – pelerynka ze sztywnej tkaniny jedwabnej, ozdobiona galonami i koronkami, w kobiecym stroju żydowskim od
XVII w., noszona także przez Polki w tym samym okresie. Później nazywano tak osłaniające piersi wykończenie stanika w stroju kobiet żydowskich Był to prostokątny pas tkaniny w centralnej części, zwykle bogato zdobiony, z troczkami do związywania,
ozdabiany szychową pasmanterią.
ZŁOTOGŁÓW – tkanina wielowątkowa i wieloosnowowa o powierzchni obficie pokrytej nicią złotą. Analogiczna tkanina
o tle srebrnym nazywana jest srebrnogłowiem.
ŻABOT – ozdobna, zmarszczona, często koronkowa falbanka, otaczająca zapięcie koszuli na piersiach, widoczna w wycięciu
wierzchniego kaftana; pojawił się w dworskiej modzie męskiej ok. poł. XVII w. Nazwa wywodzi się z francuskiego terminu
jabot, pierwotnie oznaczającego wole ptaka.
ŻUPAN – pasowany górą, dołem rozkloszowany kaftan z kołnierzykiem-stójką, stanowiący podstawowy element ubioru polskiego; noszony od XVI w. Charakteryzowało go zapięcie od pasa w górę na biżuteryjne lub pasmanteryjne guzy i prawa poła
zachodząca na lewą. Zwężające się do dłoni rękawy wszywano z okrągłym podkrojem wokół pachy. Od końca XVII w. krojony
z tzw. słupem. Początkowo noszony jako ubiór wierzchni, również podbijany futrem. Jako ubiór spodni szyty był z lżejszych
tkanin, w tym jedwabnych, i zakładany m.in. pod delię, później pod kontusz.
ŻUPICA (jopula) – w pocz. XVI w. krótki, do pasa, ciasny ubiór z rękawami, z przodu otwarty na koszuli. Na podstawie wykrojów zamieszczanych w siedemnastowiecznych księgach krawieckich można wnioskować, że był to zbliżony do husarskiego
ubioru węgierskiego ubiór jeździecki szyty z jeleniej skóry. W tekstach literackich z XVI w. występuje jako suknia domowa,
a także długa wierzchnia suknia o charakterze reprezentacyjnym.
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