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Badania nad ubiorem, historią jego przemian, symboliką i technologią jego wyko-
nania, już w XIX stuleciu wyraźnie odznaczały się na tle zagadnień poświęconych
rzemiosłu artystycznemu* 1. Kwestie te poruszali historycy, archeolodzy, etnolodzy
oraz socjolodzy, a ogromna wielowątkowość, jaką niesie ze sobą problematyka
związana z ubiorem i strojem sprawiła, że do chwili obecnej trudno jest kostiu-
mologię jednoznacznie umiejscowić w systemie nauk historycznych. Chociaż
zwraca się uwagę na jej przynależność do nauk pomocniczych historii2 albo do
historii sztuki, to nie sposób zaprzeczyć, że badania kostiumologiczne funkcjonują
na pograniczu różnych dziedzin humanistyki3. Jednak pomimo otwarcia się na
zróżnicowane dyscypliny badawcze, w kostiumologii wciąż brakuje ujednoliconych
strategii metodologicznych, co bywa często podkreślane w pracach poświęconych
problematyce ubioru, stroju oraz mody. Według Yuniya Kawamury jest to powo-
dem, dla którego jest to temat dość rzadko podejmowany przez naukowców4.

We współczesnych orientacjach i tendencjach metodologicznych badaczy
zachodnich można zauważyć dążenie do rozwoju badań nad znaczeniowymi
aspektami strojów dawnych. Warto tu przywołać stosunkowo nową publikację
Ulinki Rublack poświęconą strojom jako nośnikom tożsamości kulturowej w re-
nesansowej Europie5 czy też artykuł Janet Cox-Rearick analizującej zjawisko power

1 Dobrym przykładem jest tu klasyczna praca Łukasza Gołębiowskiego czy liczne studia etnolo-
giczne poświęcone zagadnieniom związanym z polskim strojem narodowym; zob.: Ł. Gołębiow-
ski, Ubiory w Polszczę od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza
ułożone i opisane, Kraków 1830; J. Horoszkiewicz, Strój narodowy w Polsce, Kraków 1900.

2 Temat ten został ostatnio na nowo podjęty przez Annę Sieradzką (Kostiumologia polska jako
nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013).

3 Zagadnienie interdyscyplinarności w kostiumologii zostało poruszone w ciekawej publikacji
na temat źródeł kostiumologicznych oraz sposobu ich opracowywania, zob. Fashion. Critical
and Primary Sources, red. P. McNeil, Oxford-New York 2009.

4 Y. Kawamura, Doing Research in Fashion and Dress. An Introduction to Qualitative Methods,
Oxford-New York 2011, s. 2.

5 U. Rublack, Dressing Up. Cultural Identity in Renaissance Europę, Oxford 2010.

modus
prace z historii sztuki
xiv, 2014

ANNA
WYSZYŃSKA

RECENZJE I OMÓWIENIA 267



dressing na dworach europejskich w wieku XVI6, czyli kształtowanie wizerunku
poprzez ubiór. Badania prowadzone w tym nurcie koncentrują się w znacznej
mierze na śledzeniu znaczenia stroju i jego odbioru przez współczesnych. Bez
wątpienia stanowi to kontynuację drogi wyznaczonej na początku wieku XX przez
Thorsteina Veblena i Georga Simmela7, których badania dały początek tenden-
cji do analizowania formy i funkcji stroju. Celem tych badań jest rozpatrzenie
zarówno znaczeniowych, jak i estetycznych aspektów ubioru, np. w kontekście
aktualnego w danym czasie kanonu piękna. Wykorzystywane w nich źródła są
bardzo zróżnicowane, ponieważ badacze nie ograniczają się tylko do ustalenia
kształtu czy sposobu skrojenia danego elementu stroju, lecz podejmują próby
określenia tego, jak był on odbierany i z czym kojarzony, np. czy był postrzegany
jako „rodzimy”, czy „obcy”. Ciekawym zabiegiem metodologicznym jest tu wy-
korzystywanie jako źródła pisanego tzw. leges sumptuariae, czyli praw przeciw-
zbytkowych, które często ułatwiają odczytanie informacji o pozycji społecznej
osoby noszącej dany ubiór8.

Niemniej jednak sporą popularnością cieszą się nadal metody badawcze
opierające się na przewartościowaniu jednej z trzech podstawowych grup źródeł:
materialnych, ikonograficznych czy pisanych. Kostiumolodzy pracujący w tym
nurcie dążą do syntezy lub przekrojowego ujęcia zagadnienia. Wobec wciąż
aktualnych publikacji Milli Davenport9 czy Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej10
kolejne opracowania syntetyczne mogą być postrzegane jako niewnoszące niczego
nowego. Tymczasem rewaloryzują niektóre informacje, zestawiając je z nowymi
odkryciami, co niejednokrotnie pozwala dostrzec „stare” kwestie z innej perspek-
tywy. Są one także szczególnie cenne dla studentów lub badaczy, którzy rozwijają
dopiero swoje zainteresowania w dziedzinie kostiumologii.

Wielkie syntezy - czy to obejmujące szerokie ramy czasowe, czy też dotyczące
rozległych obszarów terytorialnych - stanowią z reguły subiektywne ujęcie auto-
ra, trudne do zweryfikowania, szczególnie wtedy, gdy sugestywnie kreśli on linię
rozwoju strojów lub ich poszczególnych elementów. Z drugiej strony, opracowania
zogniskowane wokół jednego problemu badawczego - np. zmian, które zacho-
dziły na przestrzeni wieków w odniesieniu do wybranego ubioru - umożliwiają
zaakcentowanie najbardziej charakterystycznych krojów, co ułatwia czytelnikom
zrozumienie praw, jakimi rządzi się historia mody. Niestety, w wielu przypadkach
taka strategia, poprzez duże uogólnienie i uproszczenie niektórych zagadnień,
automatycznie lokuje książkę wśród publikacji popularnonaukowych, co wpływa
niekorzystnie na postrzeganie kostiumologii jako dyscypliny naukowej.

Nie ulega wątpliwości, że wciąż należy ponawiać pytanie o to, w jaki sposób
powinno się rzetelnie badać ubiór dawny. Szczególnie ten pochodzący z okresu,

6 J. Cox-Rearick, Power-dressing at the Courts ofCosimo de Medici and Franęois I. The„moda alla
spagnola” of Spanish Consorts Eleonorę dAutriche and Eleonora di Toledo, „Artibus et Historiae ’
60 (30), 2009, s. 39-70.

7 Zob. L. Taylor, Establishing Dress History, Manchester 2004, s. 44.
8 Za przykład może posłużyć praca Marii Hayward (Rich Apparel. Clothing and the Law in Henry

VIIIs England, Aldershot 2009), poświęcona ustawom przeciwzbytkowym wydanym za pano-
wania Henryka VIII.

9 M. Davenport, The Book of Costume, New York 1956.
10 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
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w odniesieniu do którego dostępne obecnie źródła są ograniczone, a każde z nich
przedstawia nieco inny obraz mody. Można spojrzeć chociażby na czternasto-
wieczne ilustracje do romansów rycerskich11. Ubiór przybiera tu skomplikowane,
niemal fantastyczne formy, wpisujące się wprawdzie w ówczesny kanon mody, ale
nigdy niespotykane w rzeczywistości. Jaki sens ma zatem bezkrytyczne przywo-
ływanie źródeł ikonograficznych, skoro nie można ich zweryfikować w oparciu
o zachowane zabytki lub opisy? Badacz często musi się zmierzyć z trudnym pyta-
niem o różnice pomiędzy strojem faktycznym a przedstawionym i zależnościami
pomiędzy nimi. Dotyczy to przede wszystkim okresu sprzed XVI stulecia. Później
bowiem popularność portretu wzrasta, a realizm przejawia się niejednokrotnie
właśnie w sposobie przedstawienia strojów, biżuterii czy dodatków. Do niektórych
przedstawień portretowych zachowały się szkice artystów, zawierające niekiedy
notatki dotyczące koloru czy rodzaju materiału12.

Źródła ikonograficzne, tak dyskusyjne w przypadku wyznaczania linii rozwo-
jowej ubiorów, nabierają dla badań historyków sztuki czy archeologów całkiem
innego znaczenia. Traktowane jako bogata baza ilustracji porównawczych13
(nie zawsze możliwych do odniesienia do konkretnych zabytków kultury mate-
rialnej) umożliwiają niekiedy odczytanie wpływów, jakim ulegał artysta. Analiza
wątków kostiumologicznych dzieła sztuki pozwala na ustalenie czy korzystał on
z obcych wzorów, skąd czerpał inspiracje, z jakim środowiskiem był związany.
Strój mógłby tu stanowić pewnego rodzaju „narzędzie” do odczytania treści
przedstawień, datowania zabytków sztuki i określenia ich proweniencji.

Strój składa się z wielu elementów, a dookreślają go często akcesoria, obuwie,
makijaż, fryzura i nakrycia głowy. To właśnie na nich skupiła się Anna Drążkowska
w swoich licznych publikacjach. Autorka z wielkim zaangażowaniem podejmuje
zagadnienia, które były dotychczas poruszane na marginesie badań nad historią
ubioru. Zwrócenie uwagi na obuwie oraz ozdoby i nakrycia głowy jest niezwykle
istotne z punktu widzenia rozwoju badań nad modą. Również fryzura, dookreś-
lając pewien kanon piękna, staje się nierozerwalnym elementem wizerunku.

Drążkowska jest archeologiem i konserwatorem zabytków archeologicznych,
a jej zainteresowania naukowo-badawcze oscylują głównie wokół kultury material-
nej późnego średniowiecza i czasów nowożytnych14. Obecnie w centrum jej prac
znajdują się zagadnienia związane z kulturą funeralną czasów nowożytnych, inter-
dyscyplinarne badanie krypt grobowych (prowadziła eksploracje krypt i działania
mające na celu wydobywanie tkanin m.in. w Gniewie, Kraśniku i Przemyślu) oraz

u Jako dobry przykład może posłużyć kodeks datowany na lata osiemdziesiąte w. XIV, ilustro-
wany w Mediolanie, obecnie przechowywany w zbiorach Bibliotheąue nationale de France,
Departement des Manuscrits, sygn. Franęais 343.

12 Wśród wielu innych zachowały się np. szkice do przedstawienia Małgorzaty Brandenbur-
skiej z Księgi wizerunków Filipa II autorstwa Lucasa Cranacha Starszego (dawniej w zbiorach
Pommersches Landesmuseum Stettin; zob. B. Januszkiewicz, Klejnoty i stroje książąt Pomorza
Zachodniego XVI-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Warszawa 1995,
s. 36) czy szkice do portretów Williama Parra i Thomasa Vauxa (zbiory Royal Collection)
autorstwa Hansa Holbeina Młodszego.

13 W ten właśnie sposób można traktować obszerną publikację Annę Hagopian van Buren, Ro-
gera S. Więcka (Illuminating Fashion. Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands
1325-1515, New York 2011).

14 Sporadycznie Autorka zajmuje się także badaniem czasów współczesnych. Brała m.in. udział
w zabezpieczaniu obiektów wydobytych ze zbiorowych mogił polskich oficerów zamordowanych
w Katyniu i Charkowie.
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studia kostiumologiczne nad odzieżą, również dziecięcą15. Prowadziła konserwację
i rekonstrukcję szat grobowych pozyskanych z badań archeologicznych. Efektem
tych prac była publikacja poświęcona odzieży grobowej w Rzeczypospolitej w XVII
i XVIII stuleciu16. Drążkowska jest także autorką i współautorką licznych artykułów
poświęconych konserwacji tkanin i ubiorów pochodzących z pochówków oraz
zabytków skórzanych odnalezionych podczas prac archeologicznych.

W swojej najnowszej publikacji Drążkowska skupiła się na ozdobach i na-
kryciach głowy oraz, konsekwentnie, na fryzurach17. Autorka przyjęła dość
rozległe ramy czasowe (X-XVIII w.) i terytorialne (ziemie w różnych okresach
należące do Polski)18. Ograniczyła się do ozdób i nakryć głów świeckich, słusznie
pomijając elementy ubioru duchowieństwa, stroje ceremonialne władców czy
uzbrojenie, których historia rządzi się innymi prawami, kładącymi mniejszy
nacisk na ich aspekt estetyczny. Co więcej, stroje liturgiczne, ceremonialne
i uzbrojenie nie podlegały bezpośrednio przemianom zachodzącym w kanonie
piękna. Drążkowska opracowała zagadnienia chronologicznie, dzieląc je kolejno
na „nakrycia głowy i fryzury” oraz „ozdoby i sposoby ozdabiania”. Istotnym do-
datkiem do książki jest słownik terminów specjalistycznych19. Jednak nie sposób
zweryfikować, czy są to własne definicje Autorki, czy też zostały tylko przez
nią przytoczone. Ciekawym uzupełnieniem jest aneks z wykrojami wybranych
nakryć głowy. Niestety, są to raczej ilustracje poglądowe20, będące w większości
przerysami z innych prac.

Trudno nie zauważyć, że rozdziały obejmujące kolejne okresy napisane są
nierówno, a niektóre problemy potraktowane bardzo ogólnie. Widoczny jest,
szczególnie w odniesieniu do wieków od X do XV, „niedobór” źródeł. Pisząc
o ozdobach, Autorka sięga po pochodzące z terenów Polski zabytki archeologiczne
(głównie kabłączki i zausznice), ale już w przypadku nakryć głowy odnosi się do
ikonografii i tekstów zachodnich. Obce nakrycia można oczywiście podejrzewać
o pewne związki z nakryciami polskimi, ale nie sposób wyznaczyć, w jakim stop-
niu te zależności występują. Z pierwszymi rozdziałami kontrastują te poświęcone
okresom późniejszym, które są bardziej konkretne. Autorka czerpie tu z większej
liczby źródeł, ukazując pewne zagadnienia wielopłaszczyznowo.

Bez wątpienia bardzo trudną kwestią, z którą Autorka musiała się zmierzyć, był
problem terminologii. Dotychczas w Polsce ukazało się jedynie kilka słowników lek-
syki odzieżowej. Co więcej, uwagę zwraca się zasadniczo na dwa z nich - autorstwa
Łukasza Gołębiowskiego21 oraz Ireny Turnau22. Pewien dodatek stanowi praca Marii 15 16 17 18 19 20 21 22

15 Zob. A. Drążkowska, Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń 2007.
16 Zob. eadem, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.
17 Zob. eadem, Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, Toruń

2012.

18 Autorka opisuje na przykład szesnasto- i siedemnastowieczne zabytki pochodzące z terenów
Szczecina (!).

19 Trudno zrozumieć, dlaczego w krótkim leksykonie poświęconym ozdobom i nakryciom głowy
Autorka zawarła definicję fortugału.

20 Daleko im do wykrojów z publikacji Janet Arnold, na podstawie których można bez problemu
skroić i uszyć ubiór dawny, zob. J. Arnold, Patterns of Fashion. The Cut and Construction of
Clothes for Men and Women c. 1560-1620, London 1985.

21 Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszczę.
22 I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane

w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.
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Borejszo, która dostarcza informacji dotyczących np. obcego pochodzenia niektó-
rych nazw czy określeń23. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zdecydowana większość
polskich publikacji z zakresu kostiumologii, w tym autorstwa Drążkowskiej, zawiera
leksykony terminów, których definicje, jeżeli zestawić je ze sobą, często nawzajem
się wykluczają. Wobec częstych niejednoznaczności, wprowadzanie terminologii
obcej (szczególnie w odniesieniu do elementów ubioru, które nie sposób uznać za
rodzime) jest niezbędne, aby wpisać strój pochodzący z terenów Polski w szerszy
kontekst europejski. Tym bardziej razi to, że Drążkowska nie posiłkuje się obcymi
słownikami terminologicznymi, chociaż korzysta z obcej ikonografii.

Publikacja Drążkowskiej liczy około dwustu ilustracji, które w przypadku tak
przekrojowej pracy, wydają się niezbędne. Część z nich stanowią zdjęcia zacho-
wanych zabytków (i te właśnie są w książce najcenniejsze) lub reprodukcje dzieł
sztuki, niestety, często sprawiające wrażenie wybranych przypadkowo. Druga
część to przerysy znalezisk archeologicznych, głównie biżuterii. Resztę stanowią
kuriozalne rysunki będące niejednokrotnie nieudolnymi kopiami ilustracji za-
wartych w innych pracach.

Autorka często odwołuje się do dwóch zagranicznych publikacji poświęconych
nakryciom głowy i fryzurom24. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego wybrała akurat
prace o charakterze popularnonaukowym. Dlaczego umieszcza opisy i kopiuje
rysunki przedstawiające fryzury i nakrycia głowy, których obecności na ziemiach
polskich nie można jednoznacznie potwierdzić? Dlaczego nie podaje pierwowzoru
dla ilustracji, ograniczając się jedynie do informacji, skąd pochodzi rysunek, na
którym jest ona wzorowana?25 Niektóre nieudolne przerysy zdają się „przekła-
mywać” obraz faktycznego nakrycia głowy. Można tu przywołać ryc. 103 (s. 136),
przedstawiającą kobietę w czepcu poduszkowym, sporządzoną na podstawie
ił. 423 zawartej w Historii ubiorów26 i porównać ją z pierwowzorem - rysunkiem
Albrechta Durera przedstawiającym mieszkankę Norymbergii, przechowywanym
obecnie w wiedeńskiej Albertinie. Innym przykładem może być to, że, ilustrując
strój szesnasto wieczny, Autorka zamieszcza dziewiętnastowieczną grafikę Franęois
Greniera, przedstawiającą Barbarę Radziwiłłównę (ryc. 134, s. 163). Na tego typu
zabiegach praca znacznie traci.

Książka Drążkowskiej to obszerna synteza, której celem, jak się wydaje, było
zebranie wszystkich dotychczasowych ustaleń naukowych dotyczących historii
nakryć głowy, ozdób i fryzur noszonych na ziemiach polskich od X do końca
XVIII stulecia. Autorka często bezkrytycznie odwołuje się do wcześniejszych prac
poświęconych historii ubioru, które same w sobie stanowią dość daleko posunię-
tą syntezę, a w przypisach stale pojawiają się te same, przekrojowe publikacje27.

23 M. Borejszo, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań 1990. Publikacja ma jednak
charakter językoznawczy, więc nacelowana jest na klasyfikację i pochodzenie terminów oraz
ich budowę słowotwórczą, a nie na modę okresu średniowiecza i renesansu.

24 Zob.: G. de Courtais, Womeńs Hats, Headdresses and Hairstyles with 453 Illustrations, Medieval to
Modern, Nowy Jork 2006; H. Amphlett, Hats. A History ofFashion in Headwear, Nowy Jork 2003.

25 Przykładem może być ryc. 3 (s. 22) - można jedynie domniemywać, że pierwowzorem były
postaci z portali katedry w Chartres.

26 Zob. M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, s. 338.
27 Zob.: ibidem; A. Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; M. Możdżyńska-Nawotka,

O modach i strojach, Wrocław 2005; F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehi-
storycznych do końca XX wieku. Warszawa 2006; G. de Courtais, Wornens Hats.
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Czytelnik, znający wymienione prace, przekonuje się, że Autorka do badań kostiu-
mologicznych nic nowego nie wnosi. Nie rozwija np. zagadnień genezy pewnych
typów nakryć głowy (choćby tak charakterystycznych dla czasów panowania
Zygmunta I męskich czepców) czy biżuterii. Do wzorów zachodnioeuropejskich
odnosi się pobieżnie, nawiązując chętniej do chaotycznie wybranych źródeł iko-
nograficznych niż materialnych, co szczególnie dziwi w przypadku archeologa.

Publikacja Drążkowskiej, chociaż nie bez zarzutu, wydaje się w pewnym
sensie przydatna. Trafnie wskazuje na niektóre źródła i metody, po które należy
sięgać, badając ubiór. Akcentuje wykorzystanie źródeł materialnych pochodzących
z pochówków czy inwentarzy mieszczańskich. Pomaga polskiej kostiumologii
wyjść z wciąż popularnych schematów metodologicznych, zgodnie z którymi
korzysta się głównie ze źródeł ikonograficznych. Autorka podkreśla konieczność
rozpatrywania stroju jako całości, ale z uwzględnieniem znaczenia jego poszcze-
gólnych elementów.

Publikacja stanowi rodzaj kompendium wiedzy na temat historii ozdób i na-
kryć głowy. Nie stawia jednak nowych hipotez badawczych i nie wykracza poza
ramy dotychczasowych opracowań kostiumologicznych. I właśnie przez to przy-
pomina o wciąż niepodjętych kierunkach badań.
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