
Klasa VI  – plastyka (14 tydzień)

 Temat:   Nie szata zdobi człowieka.    

Tematem dzisiejszej lekcji jest historia strojów jakie były noszone w poszczególnych okresach 
historycznych. Dowiemy się tego z obrazów malowanych przez ówczesnych malarzy. 
Zapoznajcie się z tekstem poniżej.

24.–25. Nie szata zdobi człowieka, ale… 
jak cię widzą, tak cię piszą
Ubrani w wygodne spodnie, luźne T-shirty i sportowe buty z niedowierzaniem spoglądamy na dawne 
portrety. Niektóre stroje wyglądają, jakby trudno było w nich oddychać, nie mówiąc o poruszaniu się. 
Czy kiedyś ludzie rzeczywiście na co dzień chodzili w ubraniach, w których pozowali malarzowi? 
Zazwyczaj były to stroje reprezentacyjne, najlepsze i najbardziej kosztowne, jakie mieli. Strój 
podkreślał status uwiecznianej osoby, a niekiedy także piastowane przez nią stanowisko bądź funkcję 
społeczną – tak było w przypadku królów, hetmanów, biskupów itp.

  

Moda pomiędzy XVI a XVIII wiekiem była szczególnie uciążliwa dla kobiet, które były jednak w stanie zrobić 
wiele, by być z nią w zgodzie. Stopniowo usztywniano opinające klatkę piersiową gorsety, a rozłożyste suknie 
układano na coraz bardziej rozbudowanych stelażach (fortugałach), zrobionych z drutu, wikliny lub kości z 
podniebienia wieloryba. Poruszania się nie ułatwiał zapewne wykrochmalony na sztywno ozdobny kołnierz 
(kryza).

92. Katarzyna z Lubomirskich Ostrogska,
1597

Młodą szlachciankę uwieczniono w kosztownej sukni

ślubnej ułożonej na fortugale i pokrytej misternym

haftem o miłosnej symbolice. Wykrochmalona kryza

była wówczas dla zamożnych kobiet i mężczyzn w całej

Europie modowym hitem, dziś powiedzielibyśmy: must

have (czyt. mast hew, czyli coś, co musisz mieć).

93. Diego Velázquez (czyt. welaskez), Infantka 

Małgorzata Teresa w niebieskiej sukni, 1659

Hiszpański malarz nadworny rodziny królewskiej 

przedstawił infantkę (następczynię tronu) Małgorzatę 

Teresę w ogromnej sukni, zapewne także w gorsecie. 

Jak myślicie, ile lat mogła mieć ta dziewczynka? W 

tamtych czasach dzieci z zamożnych rodzin były 

ubierane tak samo jak dorośli.
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Niektórzy współcześni projektanci mody przyglądają się dawnym, niewygodnym, ale wytwornym ubiorom i 
szukają w nich inspiracji. Tego rodzaju moda, choć często bardzo wymyślna i zupełnie niepraktyczna, jest także
dziedziną sztuki. Projektanci i ich współpracownicy tworzą niezwykłe, często ręcznie zdobione kreacje z drogich
materiałów. Sygnowane logo danego domu mody, osiągają zawrotne ceny. Raczej nie znajdziemy ich w 
zwykłym sklepie z ubraniami.

96. Dom Mody Dior, pokazy mody jesień-zima 2007/2008
Rozłożyste suknie i nietypowe nakrycia głowy sprzed wieków fascynują współczesnych projektantów. Na 
pokazach mody możemy zobaczyć stroje wyraźnie inspirowane portretami z XVII i XVIII wieku.

94. Élisabeth Vigée-Lebrun (czyt. elizabet wiże lebrą), Portret Marii Antoniny, ok. 1778

Żona króla Ludwika XVI nie cieszyła się dobrą opinią wśród poddanych. Parę królewską 

oskarżano o trwonienie pieniędzy na przedmioty zbytku, podczas gdy lud głodował. 

Ekstrawaganckie stroje i fryzury projektowała dla królowej Rose Bertin (czyt. roz bertę), 

którą dziś nazwalibyśmy stylistką lub projektantką. Zaproponowała Marii Antoninie 

wykorzystanie w stroju królewskim piór ptasich, do tej pory stosowanych jedynie w 

przebraniach aktorów teatralnych. Jak widać, królowej spodobał się ten pomysł.

95. Guo Pei, kolekcja jesień-zima 2010/2011

Haute couture (czyt. ot kitir) to dział luksusowego krawiectwa 

zajmujący się szyciem ekskluzywnych strojów. Podobnie jak 

niegdyś na dworach królewskich i możnowładczych, teraz także 

wykonuje się je ręcznie, z wysokiej jakości tkanin. Powstają na 

specjalne zamówienie zamożnych klientów lub jako kolekcje na 

pokaz mody. Czy ta suknia coś wam przypomina?
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W wielu państwach Europy kopiowano modę francuską. Nieco inaczej wyglądały ubiory Hiszpanek. Od XVII wieku w 
niektórych regionach kobiety na uroczystości ubierały się na czarno. Głowę dekorowały ozdobną mantylką – 
charakterystycznym welonem z koronki lub delikatnej tkaniny zaczepionym na wysoko upiętym koku lub wysokim 
grzebieniu.
Zamożne damy mogły odetchnąć pełną piersią dopiero w XIX wieku, kiedy zrezygnowano z gorsetów i stelaży. Jasne 
zwiewne suknie z lekkiej tkaniny nie krępowały ciała i bardziej eksponowały ramiona i dekolt. Według niektórych były one 
zbyt swobodne, ale głosy oburzenia i krytyki zagłuszano powoływaniem się na inspiracje strojami starożytnej Grecji i 
starożytnego Rzymu.

W przeciwieństwie do hołdujących zagranicznym modom kobiet mężczyźni wybierali bardziej praktyczne ubiory,
przynajmniej przed XVIII wiekiem. Tradycyjny strój Polaka składał się z żupana (zapinanej na guziki długiej, 
dopasowanej szaty z wąskimi rękawami i niskim stojącym kołnierzem), kontusza (zakładanej na żupan szaty 
wierzchniej z rozciętymi na całej długości rękawami) lub ciepłej delii (luźnego płaszcza podbitego futrem) 
oraz kołpaka (futrzanej czapki). Elementem dekoracyjnym był pas kontuszowy, kilkakrotnie owijany wokół talii.
O zamożności właściciela świadczył materiał, z jakiego wykonano poszczególne elementy stroju. Tkaniny z 
dodatkiem jedwabnej, srebrnej lub złotej nici były znacznie droższe od wełnianych i płóciennych.

97. Francisco de Goya y Lucientes, Księżna Alba, 
1797
Hiszpania kojarzy nam się ze słońcem i kolorem, 
jednak tamtejsze kobiety z wyższych sfer wcale nie 
ubierały się kolorowo. Przyjrzyj się ubiorowi 
hiszpańskiej księżnej. Czym różni się od strojów 
francuskich?

98. François Gérard (czyt. fransua żerar), Portret 

cesarzowej Józefiny, 1801

Zwiewny strój inspirowany sztuką antyku, swobodnie 

opadające pukle włosów i delikatna biżuteria to cechy 

stylu empire (czyt. ąpir). Zwano go inaczej stylem 

cesarstwa, gdyż spopularyzowała go żona Napoleona 

Bonaparte – Józefina. Podobne luźne suknie z wysokim 

stanem znajdziemy także we współczesnych salonach 

mody ślubnej.

99. Anonim, Portret Stanisława Antoniego Szczuki, 

ok. 1740

Osoba pozująca do obrazu ubierała się w najlepsze i 

najdroższe stroje, by wyglądać elegancko i dostojnie. W

czym ty chciałbyś / chciałabyś się sportretować, gdybyś 

wiedział / wiedziała, że za pięćset lat twój wizerunek 

będzie zdobił ściany muzeum?
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Malarz Peeter Danckers de Rij (czyt. pejter dankers de rej) pochodził z Amsterdamu, ale większość życia 
spędził na terenach Rzeczypospolitej. Portretował rodzinę królewską z dynastii Wazów, a także szlachtę i 
zamożnych mieszczan. Ciekawie prezentują się zwłaszcza wizerunki bogatych mieszkańców XVII-wiecznego 
Gdańska, którzy zajmowali się handlem w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki kontaktom kupców gdańskich i 
niderlandzkich do Polski docierały wysokiej jakości tkaniny oraz charakterystyczna moda.

Ważnym elementem wyglądu stała się pod koniec XVII wieku peruka. Modę na takie nakrycie głowy wprowadził
wspominany już francuski król Ludwik XIV. Początkowo sztuczne fryzury były niewielkie, układane w pukle 
luźno opadające na ramiona. Dosyć szybko stały się symbolem powagi i autorytetu, a co za tym idzie – 
nieodłącznym elementem stroju. Robiono je z włosów ludzkich lub końskich – te drugie były tańsze, a 
jednocześnie bardziej wytrzymałe. Pod koniec XVIII wieku królowa Maria Antonina zapoczątkowała kobiecą 
modę na wysokie fantazyjne kompozycje umocowane na drucianych stelażach. Rozbudowane fryzury złożone 
były nie tylko z włosów, ale też z tiulu, piór, kamieni szlachetnych, sztucznych kwiatów, niewielkich figurek, a 
nawet… modeli statków. Do historii przeszło nakrycie głowy wdowy po admirale, w którym znalazł się model 
statku otoczony falami z tiulu. Taka koafiura (z francuskiego: coiffure, czyt. kuafir, czyli nakrycie głowy) miała 
odzwierciedlać ważne dla właścicielki zagadnienia, jej myśli i pragnienia. Inspiracją do powstania tak 
wyjątkowych fryzur mogły być nawet bieżące wydarzenia polityczne, takie jak koronacja nowego króla albo 
narodziny następcy tronu. Ani prawdziwych włosów, ani tym bardziej peruk nie myto zbyt często. By poprawić 
ich wygląd, pudrowano je, skrapiano perfumami, a niechciane insekty, takie jak wszy, zabijano specjalnymi 
małymi młoteczkami.

100. Peeter Danckers de Rij, Portret młodego mężczyzny z 

pejzażem Gdańska w tle, ok. 1640

Młody, ale zapewne bogaty gdańszczanin prezentuje się w 

najmodniejszym stroju tamtego czasu, wykonanym zgodnie z 

zaleceniami mody niderlandzkiej. Zwróć uwagę na kształt 

kołnierza, butów z ostrogami, długość spodni, a także leżące na 

stole nakrycie głowy. Spróbuj samodzielnie opisać ten strój.

101. Hyacinthe Rigaud (czyt. jasęt rigo), Ludwik 
XIV, 1701
Król Słońce, czyli Ludwik XIV, w peruce i stroju 
koronacyjnym z płaszczem podbitym gronostajem. 
Zwróć uwagę na jego spodnie i naciągnięte na nie 
pończochy z podwiązką oraz buty. A jak ubierają 
się współcześni członkowie rodzin królewskich?
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Na początku XX wieku do splendoru minionych epok nawiązywał Antoni Cierplikowski, zwany Antoine'em 
(czyt. antłanem) – wybitny fryzjer kreator pochodzący z Polski, a mieszkający w Paryżu. W swoich salonach 
piękności strzygł i czesał najbardziej znane kobiety tamtych czasów – od słynnych aktorek Hollywood po 
królowe. Fryzjerstwo podniósł do rangi sztuki. Jako pierwszy w historii ściął damskie włosy na krótko, nie bał się
eksperymentów z koloryzacją i utrwalaniem skomplikowanych, niemal rzeźbiarskich kompozycji. Organizował 
ekskluzywne pokazy strojów i fryzur, a inspirował się między innymi dziełami dawnych mistrzów malarstwa 
(Velázqueza, Botticellego) albo portretami Marii Antoniny. Wytworne kapelusze, bez których szanowane damy 
nie mogły się pokazywać publicznie, zostały zastąpione przez loki, formy kwiatowe i fantazyjne upięcia.

102. Karykatura XVII-wieczna
Moda na peruki była krytykowana przez 
zwolenników skromniejszych fryzur. W prasie 
tamtych czasów pojawiały się karykatury – 
prześmiewcze ilustracje, na których wyolbrzymiano 
wielkość i dekoracyjność fryzur.

103.  XVIII-wieczne peruki i 
skomplikowane nakrycia głowy

104. Jan Matejko, Stanisław August 
Poniatowski, 1892
Ostatni król Polski nosił mniejsze peruki z 
warkoczem z tyłu, związanym kokardą.
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105. Antoni 
Cierplikowski, 
kreacja aktorki 
Cécile Sorel (czyt. 
sesil sorel), 
fotografia w 
Muzeum 
Włókiennictwa w 
Łodzi, dział 
odzieży, XX wiek

106. Asya Kozina (czyt. asja kozina), Baroque 

paper wigs (czyt. barok pejper łigs, czyli 

barokowe peruki z papieru), 2015

Ukraińska artystka zafascynowana 

możliwościami, jakie daje zwykły papier, 

stworzyła kolekcję form wykonanych jedynie z 

tego materiału. W jednym z projektów 

zainspirowała się barokowymi perukami.
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