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Wstęp 
 
 
 
Robe en chemise (fr. „suknia-koszulka”) to pod względem 

formy najprostsza suknia, która noszona była przez kobiety 
w ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku. Współcześnie znana jest 
przede wszystkim jej wersja pierwotna z początku lat 80-tych 
XVIII wieku, tzw. chemise à la reine (fr. „koszula w stylu kró-
lowej”), szyta z białego muślinu, krojona z dwóch prostokąt-
nych, marszczonych na całej szerokości płatów tkaniny, 
o luźnych, bufiastych rękawach, i przewiązana w talii kolorową 
szarfą, stanowiąca kwintesencję prostoty i będąca zaprzeczeniem 
estetyki kojarzonej zazwyczaj z tym stuleciem. To prawdo-
podobnie dzięki prostej formie suknia ta, podlegając rozmaitym 
modyfikacjom, utrzymała się w modzie przez ponad dwadzie-
ścia lat i jako jedna z nielicznych nie tylko przetrwała okres 
Rewolucji, ale stała się symbolem nowych czasów. Tym samym 
robe en chemise, wraz z kolejnymi jej przemianami, bez wąt-
pienia uznać można za odzwierciedlenie estetyki i światopo-
glądu kolejnych okresów: najpierw schyłku ancien régime’u, 
następnie Rewolucji, a później – dyrektoriatu i konsulatu. 
Także jej kres, który datować można na rok wstąpienia na tron 
cesarski Napoleona, również stanowi rodzaj symbolu i odzwier-
ciedlenie specyfiki nowej epoki.   

A jednak suknia ta, pomimo różnorodności w kroju i bo-
gatej symboliki, w nowszej literaturze przedmiotu sprowadzana 
jest niemal wyłącznie do swojej pierwszej wersji, a więc chemise 
à la reine. Tym samym najczęściej poruszane przez badaczy 
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kwestie to jej geneza, której najczęściej dopatrują się w ubiorach 
Kreolek1 i w modzie angielskiej (przede wszystkim charaktery-
stycznych negliżach)2 oraz historia związana z jej rozpropago-
waniem, czyli wystawienie słynnego portretu Marii Antoniny 
pędzla Elisabeth Vigée-Lebrun na Salonie 1783 roku3. Także 
i opis kroju niemal zawsze bazuje w opraco-waniach na 
konstrukcji chemise à la reine (nawet, jeśli ta nazwa się nie po-
jawia, jak u Bouchera), z czego można nabrać mylnego prze-
konania, że wszystkie „suknie-koszulki” były krojone jednolicie 

                                                            
1 Por. F. Boucher, Historia mody, Warszawa 2004, s. 275; M. Możdżyńska-
Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007, 
s. 26; C. Stéphan, jako jedyna, uważa ją natomiast za następczynię robe 
volante; por. C. Stéphan, Vêtements, étiquettes et scandales à la cour, [w:] Tenue 
correcte exigée. Quand le vêtement fait scandale, red. D. Bruna, Paryż 2016, 
s. 44-45.  
2 Por. E. Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII i początku XIX wieku, 
Olszanica 2003; M. Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu …, op. cit, s. 26; 
Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku, pod. red. A. Fukai, t. I, Warszawa 
2007, s. 124. Badania nad zagadnieniem genezy robe en chemise podjęłam 
wcześniej w artykule: G. Juranek, Z antykizującego portretu na paryskie 
bulwary. O genezie robe en chemise, [w:] Sztuka stroju, strój w sztuce, red. 
M. Furmanik-Kowalska i A. Straszewska, Warszawa-Toruń 2016, s. 59-78. 
W tekście tym starałam się m.in. rozszerzyć powszechnie przyjęte wywodzenie 
robe en chemise od angielskich negliży na całą tradycję pozowania przez 
arystokratki, przede wszystkie francuskie, do antykizujących portretów 
w ubiorach bazujących na kroju koszuli spodniej.  
3 Postać Marii Antoniny pojawia się niemal w każdym opisie „sukni-koszulki”, 
różne jest natomiast podejście poszczególnych badaczy do jej wpływu na 
rozpropagowanie tego kroju oraz do efektu, który miał wywołać 
zaprezentowany na Salonie 1783 roku portret. O ile Boucher w dość la-
koniczny sposób stwierdza jedynie, że o popularności tej sukni świadczy fakt, 
że Maria Antonina zapozowała w niej do oficjalnego portretu; zob. 
F. Boucher, op. cit., s. 275; o tyle Możdżyńska-Nawotka pisze o nim w kon-
tekście skandalu; zob. M. Możdzyńska-Nawotka, Od zmierzchu …, s. 26; Jako 
o skandalu pisze o tym wydarzeniu również C. Stéphan; zob. C. Stéphan, op. 
cit., s. 44-45.  
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bez przecięcia w talii i szyte z białego muślinu4. Ostatnią 
poruszaną kwestią jest związek chemise à la reine z modą 
à l’antique, za prekursorkę której jest ona uważana5.  

Tym, co przede wszystkim zwraca uwagę w większości 
opisów i definicji robe en chemise jest traktowanie jej historii 
w sposób niezwykle wybiórczy: najpierw pojawia się ona na 
początku lat 80-tych jako „suknia pasterska”, by następnie 
powrócić ok. 1795 roku jako „suknia antykizująca”. Tym sa-
mym można doznać błędnego wrażenia, że albo na kilka lat 
zniknęła, albo – że aż do roku 1795 noszona była w niezmie-
nionej formie6.  

Osobną kwestią pozostaje jej nazewnictwo i sposób jej 
definiowania. Chociaż w jej opisach zamiennie stosowane są 
nazwy robe en chemise i chemise à la reine, oba odnoszą się 
właściwie do jednego, pierwotnego kroju. Tym samym wygląd 
tej sukni zostaje w znaczący sposób uproszczony i, niemalże 
wbrew ikonografii, sprowadzony wyłącznie do uszytej z białego 
muślinu, jednoczęściowej sukni o bufiastych rękawach, prze-
wiązanej w talii kolorową szarfą. I chociaż nie ma wątpliwości, 
że suknia o tym kroju była noszona co najmniej do roku 1789, 
wnikliwa analiza źródłowa nie pozostawia wątpliwości, że zaró-
wno pod względem kroju, jak i nazewnictwa, historia robe en 
                                                            
4 Por. M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1968, s. 630-631; M. Możdżyńska-Nawotka,  
Od zmierzchu …, s. 26. 
5 Por. E. Orlińska-Mianowska, op. cit., s. 30; Moda…, op. cit., s. 124.  
6 Wyjątek stanowi tu książka Dawna moda dziecięca pod redakcją M. Moż-
dżyńskiej-Nawotki, w której autorka wyraźnie zaznacza, że to właśnie chemise 
stała się podstawą zarówno mody okresu rewolucji, jak i dyrektoriatu, 
i konsulatu; por. Dawna moda dziecięca, red. M. Możdżyńska-Nawotka, 
Wrocław 2013, s. 57, Jako że opracowanie to nie jest jednak dedykowane 
ubiorom dorosłych kobiet, temat ten nie został bardziej rozwinięty.  
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chemise także i tutaj jest dużo bardziej różnorodna i skom-
plikowana. 

Osobną kwestią pozostaje zagadnienie fourreau, sukni 
trwale związanej z robe en chemise, współcześnie o wiele mniej 
jednak od niej znanej. Termin fourreau odnosi się zarówno do 
jednoczęściowej, wąskiej sukni, zreformowanego ubioru 
dziecięcego i, co w tym przypadku najważniejsze, do dopaso-
wanej sukni o pojedynczej spódnicy z tyłu doszytej do stanika, 
z przodu wiązanej za pomocą specjalnych sznurków. Tak jak 
robe en chemise, suknia ta miała związek z ubiorem dziecięcym 
i powstała na fali tego samego dążenia do prostoty i wygody. 
W literaturze przedmiotu pisze się jednak o niej albo niewiele, 
albo wcale7. Najczęściej nazwa ta pojawia się w kontekście 
ubioru dziecięcego, krój zaś – niemal wyłącznie rozpatrywany 
jest w kontekście mody angielskiej8. Analiza materiału 
ikonograficznego, zarówno obrazów, jak i rycin, wskazuje jed-
nak na jej ogromną popularność we Francji w latach 1775-
1795.  

W mojej pracy chciałabym skupić się więc na tych okre-
sach historii robe en chemise, które dotychczas z różnych wzglę-
dów nie budziły zainteresowania badaczy i nie doczekały się 
szerszego opracowania, a więc przede wszystkim na latach 1785-
1794. Uzupełnienie historii robe en chemise o ostatnie lata 
ancien regime’u i okres Rewolucji jest potrzebne z wielu powo-
dów. Przede wszystkim podkreśla ciągłość historii tej sukni, 

                                                            
7 Jej najobszerniejszy opis zamieścił F. Boucher w Historii mody; zob. 
F. Boucher, op. cit., s. 275.  
8 Stąd krój ten znany jest przede wszystkim pod nazwą angielską – round gown, 
której upowszechnienie związane jest bez wątpienia z faktem, że stosowana 
jest ona przez najważniejsze światowe muzea.  
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która przez prawie dwadzieścia lat nie wychodziła z mody, lecz 
ulegała stopniowym przekształceniom, które w końcu dopro-
wadziły ją do najbardziej minimalistycznej formy, jaką była 
inspirowana modą starożytnego Rzymem tunika. Ograniczenie 
się do stwierdzenia, że to chemise à la reine stanowiła jej zapo-
wiedź, nie możne być uznane za zadowalające, chociażby ze 
względu na fakt, że już pod koniec lat 80-tych XVIII wieku krój 
robe en chemise zdecydowanie różnił się od pierwowzoru i był 
całkowicie pozbawiony jego sentymentalnego ducha. Przede 
wszystkim jednak może to prowadzić do błędnego wniosku, 
że w epoce dyrektoriatu kobiety zainspirowały się ubiorem 
o zabarwieniu rojalistycznym, jakim z pewnością była „koszulka 
w stylu królowej”. 

Rozwinięcie historii „sukni-koszulki” o następne dziesięć 
lat znacząco wpływa także na sposób jej definiowania. I w tym 
przypadku sprowadzenie jej formy do jednoczęściowego kroju, 
bieli i muślinu trzeba uznać za zdecydowanie niewystarczające, 
ponieważ taka definicja odnosi się wyłącznie do pierwotnej 
wersji, czyli chemise à la reine. Natomiast w następnych latach 
ulegała ona znaczącym modyfikacjom nie tylko na poziomie 
kolorystyki, tkanin czy zdobień, ale przede wszystkim kroju – 
mowa tu o pojawieniu się ok. 1787 roku wersji z osobno kro-
jonymi, dopasowanymi plecami, o której w popularnych opra-
cowaniach zazwyczaj nawet się nie wspomina.  

Tylko całościowe spojrzenie na historię przemian robe en 
chemise jest wreszcie w stanie ukazać doniosłą rolę, którą odgry-
wała ona w tej niezwykle burzliwej epoce. To właśnie tę suknię, 
jako chyba jedyną spośród noszonych w ostatniej ćwierci XVIII 
wieku, można bowiem uznać za prawdziwy symbol przemian 
społecznych i kulturowych, które się wówczas dokonywały, a jej 
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chemise także i tutaj jest dużo bardziej różnorodna i skom-
plikowana. 

Osobną kwestią pozostaje zagadnienie fourreau, sukni 
trwale związanej z robe en chemise, współcześnie o wiele mniej 
jednak od niej znanej. Termin fourreau odnosi się zarówno do 
jednoczęściowej, wąskiej sukni, zreformowanego ubioru 
dziecięcego i, co w tym przypadku najważniejsze, do dopaso-
wanej sukni o pojedynczej spódnicy z tyłu doszytej do stanika, 
z przodu wiązanej za pomocą specjalnych sznurków. Tak jak 
robe en chemise, suknia ta miała związek z ubiorem dziecięcym 
i powstała na fali tego samego dążenia do prostoty i wygody. 
W literaturze przedmiotu pisze się jednak o niej albo niewiele, 
albo wcale7. Najczęściej nazwa ta pojawia się w kontekście 
ubioru dziecięcego, krój zaś – niemal wyłącznie rozpatrywany 
jest w kontekście mody angielskiej8. Analiza materiału 
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7 Jej najobszerniejszy opis zamieścił F. Boucher w Historii mody; zob. 
F. Boucher, op. cit., s. 275.  
8 Stąd krój ten znany jest przede wszystkim pod nazwą angielską – round gown, 
której upowszechnienie związane jest bez wątpienia z faktem, że stosowana 
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kolejne przemiany – za odzwierciedlenie tych, które miały 
miejsce w ówczesnym światopoglądzie.  

Moją pracę podzieliłam na pięć rozdziałów. W pierwszym 
opisałam kontekst kulturowy i społeczny stanowiący tło i przy-
czynę przemian, którym w kolejnych latach podlegała zarówno 
„suknia koszulka”, jak i cała ówczesna moda kobieca. W drugim 
skupiłam się na genezie robe en chemise oraz historii powstania 
i popularności jej pierwotnej wersji – chemise à la reine. Rozdział 
trzeci poświęciłam analizie robe en chemise na rycinach modo-
wych w latach 1785-1788, czwarty natomiast – genezie i prze-
mianom fourreau w latach 1784-1789. W piątym rozdziale 
spróbowałam pokazać przemiany robe en chemise i fourreau 
w okresie Rewolucji na przykładzie ówczesnych czasopism mo-
dowych oraz gwaszy Jeana-Baptiste’y Lesueura.  

Główną część mojej pracy stanowi analiza francuskich 
publikacji modowych z lat 1783-1794: Galerie des modes, 
Cabinet des modes, Magasin des modes i Journal de la mode et du 
goût. Ich wybór na główny materiał źródłowy nie jest przypad-
kowy, to właśnie one bowiem stanowią najobszerniejsze źródło 
dotyczące przemian, którym podlegały wówczas robe en chemise 
i fourreau. Ich główną wartość stanowią nie tyle publikowane 
w nich ryciny, co obszerne teksty, które pozwalają poznać ów-
czesny sposób ich postrzegania i definiowania. W przypadku 
czasopism korzystałam z oryginalnych wydań pochodzących 
z XVIII wieku, w przypadku publikacji modowej Galerie des 
modes oparłam się na zbiorczym wydaniu z 1912 roku, który 
jest najobszerniejszym dostępnym zbiorem publikowanych 
w jego ramach rycin. Analizę publikacji modowych połączyłam 
z innymi dostępnymi źródłami, przede wszystkim dziełami 
malarstwa i zachowanymi w światowych kolekcjach ubiorami, 
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by móc otrzymać jak najbardziej całościowy obraz historii tych 
sukni w latach 1783-1794.  

Ponieważ temat pracy dotyczy mody francuskiej, zdecy-
dowałam się na zachowanie francuskiej terminologii kostiumo-
logicznej. Jednocześnie zależało mi na tym, żeby stosowane 
przeze mnie terminy odpowiadały znaczeniowo temu, jak rozu-
miano je pod koniec XVIII wieku. Dlatego też mogą się one nie 
pokrywać z tymi, które pojawiają się w popularnych opraco-
waniach, przede wszystkim angielskojęzycznych (dotyczy to 
również niekiedy ich definicji). Dla zachowania logiki wywodu 
wszystkie nazwy podaję w językach oryginalnych, jedynie 
w nawiasie podając ich polski odpowiednik.  
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Rozdział 1 

Zmiany światopoglądowe 
i społeczne w latach 1780-1794 
i ich wpływ na kształtowanie 

się mody 
 
 
 
Przyczyny narodzin i upadku kultury arystokratycznej  

Chociaż usankcjonowany prawnie kres stanu szlache-
ckiego miał miejsce dopiero w 1792 roku, jego tendencje schył-
kowe dały się zauważyć daleko wcześniej, gdyż już na początku 
XVIII wieku. Co paradoksalne, zbiegło się to w czasie z naj-
większym triumfem wytworzonej przez niego kultury, która 
właśnie w tamtym okresie osiągnęła wyżyny swojego wyra-
finowania9. Narodziny kultury arystokratycznej we Francji 
miały miejsce na początku XVII wieku i stanowiły odpowiedź 
na potrzebę przedefiniowania panujących wewnątrz niej zasad 
i roli, którą miała odgrywać w społeczeństwie10. Markiza Cathe-

                                                            
9 Zjawisko to opisuje m.in. Janusz Ryba, który wskazuje na maskaradyzację 
życia obyczajowego w epoce Oświecenia jako jeden z przejawów ówczesnego 
dekadentyzmu i poczucia schyłkowości; zob. J. Ryba, Maskarady oświeconych. 
Próba opisu zjawiska, Katowice 1998.  
10 O problemach tożsamościowych ówczesnej szlachty pisała m.in. Benedetta 
Craveri: jak nie zastanawiać się nad własną klasową tożsamością, kiedy zostało 
się pozbawionym tego, co stanowiło dotąd samą jej istotę, a zatem użytku 
czynionego z broni; kiedy trzeba było zburzyć obronne mury własnych zamków; 
kiedy już nie można było dobywać miecza, aby bronić swojego honoru, kiedy 
wojna stała się zawodem, a szlachta dworska została sprowadzona do rangi 
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rine de Rambouillet, widząc regres kulturowy i obyczajowy ów-
czesnej szlachty, postanowiła przywrócić jej dawną świetność11. 
Za punkt odniesienia posłużyła jej tutaj kultura średniowiecza, 
w której kobieta, za sprawą zjawiska miłość dworskiej, odgrywała 
istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości ówczesnych 
elit, wpływając przy tym na wyrafinowanie obyczajów i rozkwit 
języka12. To właśnie markiza de Rambouillet utworzyła w swo-
im pałacu pierwszy salon, tzw. Chambre bleu, w którym groma-
dzić się miało elitarne towarzystwo, złożone przede wszystkim 
z przedstawicieli stanu szlacheckiego, by brać udział w two-
rzeniu nowej kultury opartej na esprit, galanterii, wyrafino-

                                                            
urzędników królewskich? I jak utożsamiać się nadal z racjami monarchy, który 
przestał być primus inter pares i który, zazdrosny o swoją władzę, wykluczył 
szlachtę ze sfery polityki, powierzając administrację kraju nieznanym, ambitnym 
i służalczym ludziom, którzy mieli jednak czelność sądzić, że reprezentują 
autorytet króla?; Zob. B. Craveri, Złoty wiek konwersacji, Warszawa 2009 
s. 22-23.  
11 J. Ryba, op. cit., s. 13.  
12 Pisała o tym m.in. B. Craveri: w tradycji arystokratycznego obyczaju hołd 
składany kobiecie i zarezerwowane dla niej uprzywilejowane miejsce były więc, 
w pierwszym rzędzie, ważnym sprawdzianem męskiego honoru, a zarazem 
ewidentnym znakiem społecznej odrębności. Mitologizowana, czczona, uwiel-
biana kobieta jawiła się jako niezbędny składnik szlacheckiego modelu życia i jako 
najpiękniejsze trofeum męskiej dumy.; Zob. B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 33. 
W ciekawy sposób zjawisko miłości dworskiej, w kontekście kultury 
średniowiecznej (co ciekawe X a nie XIII i XIV wieku), podsumował także 
Hippolyte Taine: W istocie widać, jak wówczas rozwija się z ogromną przesadą 
namiętność nieznana poważnej i rzymskiej starożytności, a mianowicie miłość 
rycerska i mistyczna (…). Wyróżniono w niej wytworne odcienie i sporządzono 
jej ustawę na posiedzeniu trybunałów pod prezydencją pań (…). Przestano 
uważać kobietę za stworzenie ciałem podobne do mężczyzny. Zrobiono z niej 
bóstwo. Osądzono, że mężczyzna jest aż nadto zapłacony, jeśli ma prawo ją 
uwielbiać i usługiwać jej (…). Poeci przemienili swoją kochankę w Cnotę 
nadprzyrodzoną i modlili się do niej, aby ich wiodła aż do imperium i przybytku 
Boga; zob. H. Taine, Filozofia sztuki, Gdańsk 2010, s. 50.  
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waniu i swego rodzaju teatralizacji życia13. Za nią zaś swoje sa-
lony zaczęły otwierać inne damy z wyższych sfer: pani de 
Longueville, markiza de Sablé, pani de la Fayette, madame de 
la Sabliere i – nieco później – Ninon de Lenclos. W centrum 
nowej kultury znajdowały się więc kobiety, a udział w jej two-
rzeniu mogli brać jedynie ci, którzy mieli możliwość przeby-
wania w ich salonach. Tym samym jej niezwykle intensywny 
rozwój bardzo mocno przyczynił się do szybkiego pogłębienia 
przepaści między stanem szlacheckim a resztą społeczeństwa, 
które niejako wykluczone zostało z możliwości jej doświa-
dczania i tworzenia.  

O ile jednak pierwsze ośrodki kultury arystokratycznej 
powstawały w salonach znajdujących się w Paryżu, o tyle w 2. 
poł. XVII wieku skupiły się one poza miastem, na dworze 
Ludwika XIV w Wersalu. To właśnie Wersal zaczął odgrywać 
wówczas wiodącą rolę w tworzeniu kultury i sztuki, które 
skupione były już jednak nie wokół kobiet, lecz wokół osoby 
samego Ludwika XIV, który uczynił je jednymi z głównych 
narzędzi swojej propagandy14. Wtedy też kultura arysto-
kratyczna, oparta przede wszystkim na teatralizacji każdej sfery 
życia, osiągnęła swój najwyższy poziom, najgłębsza również stała 
się przepaść między obyczajami i kulturą szlachecką a mie-
szczańską15. A jednak zarówno sposób pełnienia rządów przez 

                                                            
13 B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 51-54.  
14 P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011, s. 18-21, 28-49.  
15 Chociaż może to się wydać paradoksalne, przymusowa izolacja kultury 
towarzyskiej w Wersalu spowodowała wyświęcenie jej na styl narodowy (…). 
Przez ponad trzydzieści lat szlachta francuska żyła publicznie, pod nieubłaganym 
okiem swojego króla, grając dzień po dniu tę samą rolę w ciągle tym samym wi-
dowisku, zawierającym komplementy repertuar wykonywanych w towarzystwie 
gestów, 
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rine de Rambouillet, widząc regres kulturowy i obyczajowy ów-
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urzędników królewskich? I jak utożsamiać się nadal z racjami monarchy, który 
przestał być primus inter pares i który, zazdrosny o swoją władzę, wykluczył 
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autorytet króla?; Zob. B. Craveri, Złoty wiek konwersacji, Warszawa 2009 
s. 22-23.  
11 J. Ryba, op. cit., s. 13.  
12 Pisała o tym m.in. B. Craveri: w tradycji arystokratycznego obyczaju hołd 
składany kobiecie i zarezerwowane dla niej uprzywilejowane miejsce były więc, 
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Boga; zob. H. Taine, Filozofia sztuki, Gdańsk 2010, s. 50.  
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waniu i swego rodzaju teatralizacji życia13. Za nią zaś swoje sa-
lony zaczęły otwierać inne damy z wyższych sfer: pani de 
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la Sabliere i – nieco później – Ninon de Lenclos. W centrum 
nowej kultury znajdowały się więc kobiety, a udział w jej two-
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13 B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 51-54.  
14 P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011, s. 18-21, 28-49.  
15 Chociaż może to się wydać paradoksalne, przymusowa izolacja kultury 
towarzyskiej w Wersalu spowodowała wyświęcenie jej na styl narodowy (…). 
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dowisku, zawierającym komplementy repertuar wykonywanych w towarzystwie 
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Ludwika XIV, jak również same warunki życia panujące w Wer-
salu, przez samą arystokrację nie były odbierane w sposób pozy-
tywny16. Tym samym śmierć Ludwika XIV w 1715 roku i na-
stanie regencji Filipa Orleańskiego stanowiły powtórny triumf 
arystokracji, która, powróciwszy do Paryża, na nowo mogła 
samodzielnie decydować o kształcie własnej kultury, jak i po-
czątek jej regresu, związanego przede wszystkim z wyraźną 
utratą sensu własnego istnienia. Dekadencki nastrój, który ogar-
nął arystokrację na początku XVIII wieku i trwać miał aż do 
wybuchu rewolucji, wiązał się więc z jej rozdarciem między 
chęcią kultywowania dawnej tradycji, a nie dostrzeganiem 
w niej tego sensu, który chciał nadać jej Ludwik XIV. Ówcześni 
szlachcice nie byli już walecznymi rycerzami, lecz wydeli-

                                                            
a przyznana jej swoboda indywidualnej inicjatywy sprowadzała się do elegancji 
wykonania, będącej również jedynym sposobem, w jaki szlachcić mógł dowodzić 
własnej doskonałości. To, co przedtem było cechami wąskiej szlacheckiej elity 
poszukującej perfekcji – czystość języka, krańcowe wyrafinowanie gustu , uprzejme 
zachowanie z uśmiechem na ustach, kult pozorów – stało się oficjalnym stylem 
francuskiego dworu; zob. B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 331.  
16 zob. W. R. Newton, Wersal za fasadą przepychu, Warszawa 2015. Niechęć 
do dworu wynikała również z coraz bardziej surowych obyczajów 
nakazywanych dworzanom przez króla i jego morganatyczną małżonkę, panią 
de Maintenon (jak pisał Władysław Tomkiewicz: pod koniec panowania 
Ludwika XIV w Wersalu zapanowała nuda i hipokryzja. Dwór królewski był 
w stanie wewnętrznego buntu, niemal każdy począł marzyć o jak najszybszym 
wydostaniu się z tej „pozłacanej klatki”, by zacząć inne życie według własnych 
upodobań i stworzyć „son paradis dans ce monde”; zob. W. Tomkiewicz, Rokoko, 
Warszawa 2005, s. 16. Sam stosunek arystokratów do pobytów w Wersalu 
bardzo dobrze oddaje natomiast jedna z anegdot przytoczonych przez 
Chamforta, w których ujawnia się jednoczesna chęć otrzymania przywileju 
służby królowi, jak i niechęć do panującej na jego dworze nudy: Panna de…, 
dziewczynka dziewięcioletnia, powiadała matce, zrozpaczonej, że straciła miejsce 
na dworze: „Mamo, co tobie była za przyjemność umierać z nudów?” ; Chamfort, 
Charaktery i anegdoty; małe dialogi filozoficzne; maksymy i myśli, Warszawa 
2010, s. 104.  
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kaconymi dworzanami, których życie opierało się nie na ćwicze-
niu manewrów wojskowych, lecz sztuki dowcipnej i błyskot-
liwej konwersacji. Motorem działań arystokracji stała się uciecz-
ka przed nudą, ostatni czynnik, który był w stanie napędzić 
rozwój tworzonej przez nich kultury i sztuki. Z pragnienia 
nieustającej zabawy narodziła się sztuka i filozofia rokoka, na 
początku stanowiąca synonim lekkości i frywolności, z czasem 
– rozwiązłości i moralnego upadku17. By zapomnieć o nudzie 
i widmie śmierci, arystokracja goniła za wszelką nowością, która 
była w stanie zapewnić jej choć odrobinę rozrywki, a pogoń ta 
z każdym rokiem stawała się w swym zapamiętaniu coraz 
bardziej histeryczna. Tragizm ludzi rokoka najpewniej ukazał 
na swych obrazach Jean-Antoine Watteau, którego twórczość 
przypadła na jego najwcześniejszą fazę. Chociaż na swych 
obrazach przedstawiał wesołe i beztroskie z pozoru sceny tzw. 
fêtes galantes i fêtes champêtres, wszystkie one spowite zostały 
aurą smutku i melancholii. Postacie, chociaż zajęte flirtem lub 
tańcem, przypominają w rzeczywistości bewzładne marionetki. 
Janusz Ryba, pisząc o obrazach Watteau, zaznaczał, że postacie 
światowców, przedstawione na nich, są pozbawione autentycznej 
radości, zmęczone, brakuje im dynamizmu, odgrywają swoje role 
– kochanków, adoratorów, tancerzy, causeurów bez entuzjazmu. 
Słusznie zauważył Hauser, że Watteau: „We wszystkim przed-
stawia ukryty tragizm społeczeństwa, które ginie z powodu możli 
wości całkowitego zrealizowania swych życzeń” 18.  

                                                            
17 Poszczególne etapy kultury XVIII wieku przez pryzmat przemian 
w postrzeganiu i ukazywaniu seksualności opisał szczegółowo J. Łojek w ksią-
żce Wiek markiza de Sade: szkice z historii obyczajów i literatury we Francji 
w XVIII wieku, Warszawa 1996.  
18 J. Ryba, op. cit., s. 15.  
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Bardzo często badacze, pisząc o kulturze XVIII wieku, 
kładą nacisk na dominującą pozycję kobiety w ówczesnym śro-
dowisku arystokratycznym i, wynikające z niej, zdelikaenie 
mężczyzn19. Wraz z odrodzeniem kultury salonowej znaczenie 
odzyskała rola dam w tworzeniu sztuki, która całkowicie 
podporządkowana została ich upodobaniom estetycznym20. 
Nawet jeśli przyjąć, za Jeanem Starobinskim, że owo „pano-
wanie kobiety” w okresie rokoka było jedynie fikcyjne i miało 
na celu zwiększenie łatwości w jej uwodzeniu i następnie porzu-
caniu21, można posta-wić sobie pytanie, czy wydelikacenie 
mężczyzn i postępujący w wyższych sferach libertynizm, nie 
przyczyniły się do wewnę trznego osłabienia arystokracji22.  

Poczucie niestabilności i bezsensowności egzystencji, z któ-
rymi musiała borykać się szlachta XVIII wieku, wiązało się 
przede wszystkim z gwałtownymi przemianami, które nastę-
powały w ówczesnym społeczeństwie, przede wszystkim w coraz 
silniejszej pozycji mieszczaństwa, które, w przeciwieństwie do 

                                                            
19 M.in. B. Craveri, która poświęciła temu zagadnieniu rozdziały Pewien sposób 
życia i Córki Ewy, [w:] B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 18-50.  
20 W. Tomkiewicz, op. cit., s. 18-19.  
21 J. Starobinski, Wynalezienie wolności, Gdańsk 2010, s. 59.  
22 W zniewieścieniu arystokracji współcześni, jak Ludwik Filip widzieli jedną 
z przyczyn nieumiejętności stłumienia przez nią buntu ludu. Także Retif de 
la Bretonne tak pisał o oficerach królewskiej armii: ci oficerowie, których 
sławiono w naszych mdłych komedyjkach, jak wzlatują od uciech ku chwale, bez 
armaty, którą nie potrafią kierować, bez żołnierzy, na których czele jadą konno – 
bo nogi by ich nie niosły – ci oficerowie wyczerpani rozpustą na łonie swych 
ladacznic pójdą już tylko na hańbę i klęskę; zob. R. de la Bretonne, Noce 
paryskie, Kraków 1981, s. 148. Olympe de Gouges natomiast, w pod-
sumowaniu do swej słynnej Deklaracji praw kobiety i obywatelki, wskazywała, 
że w czasach ancient régime’u siła kobiet polegała na wykorzystywaniu słabości 
mężczyzn, wynikającej przede wszystkim z ich moralnego zepsucia; por. O. de 
Gouges, Les droits de la femme, Paris 1791, s. 12.  
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przepełnionej dekadenckimi nastrojami arystokracji, pełne było 
energii i sił witalnych. Jednocześnie pod wpływem filozofii 
oświecenia coraz wyraźniejsza stawała się bezzasadność kształtu 
francuskiego społeczeństwa, opartego na idei króla absolutnego, 
który sam jeden sprawował władzę nad całym państwem23. Tezy 
Jeana-Jacquesa Rousseau, wedle którego władza miała być 
oparta jedynie na umowie społecznej, całkowicie podważały 
wizerunek króla jako Bożego pomazańca, co bardzo mocno 
przyczyniło się do kryzysu ówczesnej władzy, pogłębianego 
jeszcze przez brak osoby silnego i zdecydowanego władcy, jakim 
był wcześniej Król Słońce – zarówno Ludwik XV, jak i jego 
wnuk Ludwik XVI prywatność coraz mocniej przedkładali nad 
reprezentacyjność i upublicznianie każdego aspektu swojego 
życia. Jednocześnie te same zasady monarchii absolutnej, które 
były w stanie spełniać swą funkcję w czasach Ludwika XIV, pod 
koniec epoki oświecenia w pełni obnażyły swoją bezzasadność 
i niewydolność24. 

Wizerunkowi monarchii zdecydowanie nie pomagały 
także głośne skandale, których echa bardzo często dobiegały 
wówczas z Wersalu do Paryża, a odpowiedzialnością za które 
obarczano często królową. W ostatnich latach przed rewolucją 
krążyły coraz liczniejsze i coraz bardziej agresywne pamflete 
i piosenki dotyczące Marii Antoniny, w których padały zarówno 
prawdziwe oskarżenia, związane przede wszystkim z nieumieję-

                                                            
23 S. Meller, Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991, s. 8-12.  
24 Jak pisał S. Meller, w tamtym czasie Francja (…) przeżywa gołym okien 
kryzys funkcjonowania machiny państwowej; przestarzałej, zardzewiałej i skom-
plikowanej. Nie jest ona na miarę nowych czasów. Rozregulowana jest większość 
jej mechanizmów, a system monarchiczny w wydaniu francuskim przestaje dawać 
gwarancję przyzwoitego i skutecznego działania, zob. tamże, s. 9.  
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Bardzo często badacze, pisząc o kulturze XVIII wieku, 
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19 M.in. B. Craveri, która poświęciła temu zagadnieniu rozdziały Pewien sposób 
życia i Córki Ewy, [w:] B. Craveri, Złoty…, op. cit., s. 18-50.  
20 W. Tomkiewicz, op. cit., s. 18-19.  
21 J. Starobinski, Wynalezienie wolności, Gdańsk 2010, s. 59.  
22 W zniewieścieniu arystokracji współcześni, jak Ludwik Filip widzieli jedną 
z przyczyn nieumiejętności stłumienia przez nią buntu ludu. Także Retif de 
la Bretonne tak pisał o oficerach królewskiej armii: ci oficerowie, których 
sławiono w naszych mdłych komedyjkach, jak wzlatują od uciech ku chwale, bez 
armaty, którą nie potrafią kierować, bez żołnierzy, na których czele jadą konno – 
bo nogi by ich nie niosły – ci oficerowie wyczerpani rozpustą na łonie swych 
ladacznic pójdą już tylko na hańbę i klęskę; zob. R. de la Bretonne, Noce 
paryskie, Kraków 1981, s. 148. Olympe de Gouges natomiast, w pod-
sumowaniu do swej słynnej Deklaracji praw kobiety i obywatelki, wskazywała, 
że w czasach ancient régime’u siła kobiet polegała na wykorzystywaniu słabości 
mężczyzn, wynikającej przede wszystkim z ich moralnego zepsucia; por. O. de 
Gouges, Les droits de la femme, Paris 1791, s. 12.  
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przepełnionej dekadenckimi nastrojami arystokracji, pełne było 
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23 S. Meller, Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991, s. 8-12.  
24 Jak pisał S. Meller, w tamtym czasie Francja (…) przeżywa gołym okien 
kryzys funkcjonowania machiny państwowej; przestarzałej, zardzewiałej i skom-
plikowanej. Nie jest ona na miarę nowych czasów. Rozregulowana jest większość 
jej mechanizmów, a system monarchiczny w wydaniu francuskim przestaje dawać 
gwarancję przyzwoitego i skutecznego działania, zob. tamże, s. 9.  
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tnością zachowania majestau królowej, jak i wyimaginowane, 
dotyczące domniemanych wydatków i skandali erotycznych25. 
Próby ratowania wizerunku, które Maria Antonina rozpoczęła 
w połowie lat 80-tych XVIII wieku, również okazały się zbyt 
późne – lud, dotąd przyzwyczajony do oskarżania o każde zło 
królewskich metres, przyczyny swojego niezadowolenia trwale 
związał z osobą królowej26. Do zburzenia jej autorytetu ostate-
cznie przyczyniły się wydarzenia związane z tzw. aferą naszyj-
nikową, toczące się w latach 1785-1786, które wydały królową 
– traktowaną już nie jako osoba publiczna, lecz prywatna – na 
pastwę nienawiści i oszczestw ze strony paryskiego ludu27.  

Zarówno za sprawą filozofii oświecenia, jak i postępu 
w dziedzinie gospodarki, przepaść między dworem i miastem 
była w 2. poł. XVIII wieku równie głęboka, jak w czasach 
Ludwika XIV, z tym jednak, że tym razem to miasto zaczynało 
odgrywać wiodącą rolę – to w tętniącym życiem, pełnym energii 
mieście tworzona była filozofia, kultura i sztuka. Jak zaznacza 
Władysław Tomkiewicz, dawniej mówiło się „la cour et la ville 
(dwór i miasto) – teraz, za regencji, a nawet za panowania 
ostatnich Ludwików będzie się mówiło „la ville et la cour: to 
przesunięcie hierarchii miało swą wymowę. Teraz dopiero, po dłu-
gotrwałej erze wersalskiej, Paryżowi przywrócona zostanie rola 
kuźni nowych pomysłów, pojęć, poglądów28. Zamknięci w Wer-

                                                            
25 B. Craveri, Maria Antonina i skandal z naszyjnikiem, Kraków 2012, s. 12-
19.  
26 B. Craveri zwraca uwagę na pozytywną stronę tego stanu rzeczy, mianowicie 
taką, że metresę w każdej chwili można było odprawić i zastąpić inną, pozycja 
królowej była natomiast niezmienna; por. B. Craveri, Kochanki i królowe, 
Warszawa 2008. s. 313-314.  
27 B. Craveri, Maria Antonina …, s. 59-60.  
28 W. Tomkiewicz, op. cit., s. 18.  
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salu arystokraci, wierzący jeszcze w możliwość istnienia 
feudalnego społeczeństwa i pełni wiary w boskie pochodzenie 
władcy, stawali się coraz bardziej oderwani od rzeczywistego 
świata i nie byli w stanie zauważyć zmian, którym podlegało 
wówczas całe francuskie społeczeństwo, w którym realną władzę 
stopniowo zdobywali przedstawiciele burżuazji, a więc przede 
wszystkim kupcy i finansiści, którzy po rewolucji staną się 
twórcami nowego, opartego na mieszczańskich zasadach 
społeczeństwa. Przez cały XVIII wiek coraz liczniejsza grupa 
mieszczan miała dostęp do wysokich stanowisk w państwie, 
coraz częściej także bogactwo mogło zapewnić jeśli nie tytuł, to 
w każdym razie pozór szlachectwa29.  

Przepaść między żyjącą w złudzeniu niepodważalności 
dawnego porządku szlachty i nowoczesnym mieszczaństwem 
ukazały dopiero zwołane w 1789 roku Stany Generalne, kiedy 
jaśniejące przepychem i licznymi odznaczeniami stroje szlachty 
i duchowieństwa skonfrontowane zostały ze skromnością 
czarnych ubiorów przedstawicieli trzeciego stanu. To, co kiedyś 
uznane zostałoby za wynik naturalnego porządku, w obliczu 
zmian światopoglądowych, które miały miejsce na przestrzeni 

                                                            
29 Jean Starobinski, podkreślał, że ówcześni bogaci mieszczanie nie dążyli do 
wytworzenia własnej kultury, lecz do jak najszybszego przejęcia kultury 
i zwyczajów arystokracji: Coraz liczniejsi przedstawiciele władzy, jaką daje 
pieniądz (przemysł, handel, finanse), pospiesznie przejmują zniekształcone formy 
porządku, który opierał się niegdyś na służbie królowi i opiece nad ludem. Zdawać 
by się mogło, że niektórzy z owych mieszczan wzbogaconych dzięki korzystnym 
inwestycjom chcą paradoksalnie rozpocząć jak najszybciej życie rozrzutne, będące 
dotąd przywilejem dworzanina, a polegające na czystej konsumpcji i paso-
żytniczym zbytku. W schyłkowym okresie feudalizmu (…) wschodząca burżuazja 
z łatwością przejmuje zabawowy styl byłych uprzywilejowanych; zob. J. Staro-
binski, Wynalezienie…, op. cit., s. 21. Wytworzenie się specyficznej kultury 
mieszczańskiej miało miejsce dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku.  
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XVIII wieku, wydało się całkowicie bezzasadne, tym bardziej, 
że wiązało się z powszechną świadomością o postępującej 
stopniowo niewydolności finansowej państwa. Jak zaznaczył 
Jean Starobinski, ważny to moment, kiedy magia przepychu 
przestaje działać na widzów, którzy nauczyli się rachować: 
rozrzutność nie budzi już pełnego szacunku zdumienia; liczy się 
wyłącznie praca włożona w budowę pałaców30. To właśnie w roku 
1789 jasna stała się więc wiodąca rola mieszczaństwa, jaką 
wywalczyło sobie ono we francuskim społeczeństwie.  

Przemiany w modzie w latach 1780-1794  

Przesunięcie centrum życia intelektualnego i kulturalnego 
z Wersalu do Paryża odegrało niezwykle istotną rolę także 
w kształtowaniu się mody, która od lat 70-tych XVIII wieku 
w dużej mierze tworzona była już nie przez dwór, ale przez 
zamieszkującą stolicę szlachtę i zdobywające coraz większe 
wpływy mieszczaństwo31. W czasie, kiedy kultura arysto-
kratyczna święciła swe największe triumfy, a więc w czasach 
panowania Ludwika XIV, moda uległa centralizacji i forma-
lizacji – określenie modny stało się niemalże synimem przymiot-
nika dworski, co oznacza, że modny ubiór zarezerwowany był 
tylko i wyłącznie dla przedstawicieli zamieszkującej Wersal 
szlachty. Wiązało się to przede wszystkim z propagandowym 
wymiarem mody, którą Ludwik XIV uczynił jednym z narzędzi 
służącym budowaniu wizerunku francuskiego dworu, w którym 

                                                            
30 J. Starobinski, 1789: Emblematy rozumu, Warszawa 1997, s. 11-12.  
31 Problem ten szczegółowo opisała J. M. Jones w Sexing la mode, w części La 
ville: clothing and consumption in a society of taste; zob. J.-M. Jones, Sexing 
la mode, London 2004, s. 71-210.  
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główną rolę odgrywały takie cechy, jak majestat, przepych 
i splendor. By to osiągnąć, musiał poddać noszone przez 
dworzan ścisłej kontroli, która wiązała się z utworzeniem ubio-
rów dworskich, tzw. grands habits, których noszenie było 
obowiązkiem każdego, kto przebywał na jego dworze32. Modny 
ubiór nierozerwalnie łączył się więc z przynależnością do dworu 
– zarówno pod względem tworzenia go, jak i noszenia. Jedno-
cześnie zaczął być wiązany ze szlacheckimi przywilejami, 
ponieważ pewne tkaniny, ozdoby i kolory zarezerwowane były 
tylko dla niewielkiej grupy osób zajmujących określone 
stanowiska33. Sytuacja ta zmieniła się, kiedy centrum życia inte-
lektualnego i towarzyskiego przeniosło się w czasach regencji 
Filipa Orleańskiego do Paryża. Moda, w ramach sprzeciwu 
wobec sztywnych ubiorów ceremonialnych noszonych na dwo-
rze Króla Słońce, uległa uproszczeniu, co znacząco przyczyniło 

                                                            
32 Jak podaje Jennifer M. Jones, w momencie, kiedy w latach 70-tych XVII 
wieku ubiory dworskie stały się bardziej formalne, w sytuacjach prywatnych 
kobiety często rezygnowały z ich noszenia na rzecz luźnych, jednoczęściowych 
robes manteaux ; zob. J. M. Jones, op. cit., s. 21-22.  
33 Saint-Simon zdawał sobie jednak sprawę z tego, że przywileje związane 
z ubiorami miały w rzeczywistości zastąpić brak możliwości rozdawania 
przywilejów rzeczywiście wartościowych. Jak pisał w swoich pamiętnikach, 
król dobrze czuł, że prawie brak mu faworów do rozdawania. Prawdziwe zastąpił 
więc urojonymi, niecąc zazdrość o różne drobne wyróżnienia (…). Nikt tak jak 
on nie potrafił budzić tyle nadziei przez te małe dowody łaski i nadać im tyle 
znaczenia (…). Wreszcie kurtka dyplomowa była także jego wynalazkiem. Była 
ona niebieska z podszewką czerwoną, wyłogami i kamizelką tegoż koloru, 
wspaniale wyszywana złotem i znacznie mniej srebrem. Ilość osób uprawnionych 
do jej noszenia była ściśle oznaczona: wchodziła w nią osoba króla, jego rodziny 
i książąt krwi; zob. Saint-Simon, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1984, s. 64. Autor 
artykułu o modzie, opublikowanego w czasopiśmie Mercure galant 
w 1678 roku, zwracał jednak uwagę, że chociaż habits zdobione złotem i sre-
brem są zakazane, wiele osób i tak je nosi, zwłaszcza tam, gdzie nie ma policji, 
zob. Mercure galant, październik 1678, s. 363-364. 
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wpływy mieszczaństwo31. W czasie, kiedy kultura arysto-
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30 J. Starobinski, 1789: Emblematy rozumu, Warszawa 1997, s. 11-12.  
31 Problem ten szczegółowo opisała J. M. Jones w Sexing la mode, w części La 
ville: clothing and consumption in a society of taste; zob. J.-M. Jones, Sexing 
la mode, London 2004, s. 71-210.  
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główną rolę odgrywały takie cechy, jak majestat, przepych 
i splendor. By to osiągnąć, musiał poddać noszone przez 
dworzan ścisłej kontroli, która wiązała się z utworzeniem ubio-
rów dworskich, tzw. grands habits, których noszenie było 
obowiązkiem każdego, kto przebywał na jego dworze32. Modny 
ubiór nierozerwalnie łączył się więc z przynależnością do dworu 
– zarówno pod względem tworzenia go, jak i noszenia. Jedno-
cześnie zaczął być wiązany ze szlacheckimi przywilejami, 
ponieważ pewne tkaniny, ozdoby i kolory zarezerwowane były 
tylko dla niewielkiej grupy osób zajmujących określone 
stanowiska33. Sytuacja ta zmieniła się, kiedy centrum życia inte-
lektualnego i towarzyskiego przeniosło się w czasach regencji 
Filipa Orleańskiego do Paryża. Moda, w ramach sprzeciwu 
wobec sztywnych ubiorów ceremonialnych noszonych na dwo-
rze Króla Słońce, uległa uproszczeniu, co znacząco przyczyniło 

                                                            
32 Jak podaje Jennifer M. Jones, w momencie, kiedy w latach 70-tych XVII 
wieku ubiory dworskie stały się bardziej formalne, w sytuacjach prywatnych 
kobiety często rezygnowały z ich noszenia na rzecz luźnych, jednoczęściowych 
robes manteaux ; zob. J. M. Jones, op. cit., s. 21-22.  
33 Saint-Simon zdawał sobie jednak sprawę z tego, że przywileje związane 
z ubiorami miały w rzeczywistości zastąpić brak możliwości rozdawania 
przywilejów rzeczywiście wartościowych. Jak pisał w swoich pamiętnikach, 
król dobrze czuł, że prawie brak mu faworów do rozdawania. Prawdziwe zastąpił 
więc urojonymi, niecąc zazdrość o różne drobne wyróżnienia (…). Nikt tak jak 
on nie potrafił budzić tyle nadziei przez te małe dowody łaski i nadać im tyle 
znaczenia (…). Wreszcie kurtka dyplomowa była także jego wynalazkiem. Była 
ona niebieska z podszewką czerwoną, wyłogami i kamizelką tegoż koloru, 
wspaniale wyszywana złotem i znacznie mniej srebrem. Ilość osób uprawnionych 
do jej noszenia była ściśle oznaczona: wchodziła w nią osoba króla, jego rodziny 
i książąt krwi; zob. Saint-Simon, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1984, s. 64. Autor 
artykułu o modzie, opublikowanego w czasopiśmie Mercure galant 
w 1678 roku, zwracał jednak uwagę, że chociaż habits zdobione złotem i sre-
brem są zakazane, wiele osób i tak je nosi, zwłaszcza tam, gdzie nie ma policji, 
zob. Mercure galant, październik 1678, s. 363-364. 
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się do jej demokratyzacji – po raz pierwszy modny ubiór stał się 
szeroko dostępny i mógł być noszony nie tylko przez kobiety 
związane z dworem. Jednocześnie po raz pierwszy za modę 
zaczęto uważać szybciej podlegające zmianom ubiory noszone 
na co dzień, w związku z czym ceremonialne grands habits 
zaczęły funkcjonować poza modą34.  

Nie można jednak mówić o postępującej prostocie już od 
czasów regencji Filipa Orelańskiego, ponieważ robe volante, 
suknia wywodząca się z XVII-wiecznych ubiorów typu desha-
billé, w czasach panowania Ludwika XV uległa dopasowaniu 
z przodu i jednocześnie znaczącej formalizacji. Tę nową wersję, 
stanowiącą kwintesencję stylu dojrzałego rokoka i świadomie 
lansowaną przez madame Pompadour, bardzo szybko zaczęto 
postrzegać jako prawdziwy symbol dobrego smaku charakte-
rystycznego jedynie dla Francuzów, co doskonale widać 
w nadanej jej nazwie – robe à la française („suknia w stylu 
francuskim”). Suknia ta była niezwykle kosztowna, a jej rozło-
żystość sprawiała, że nadawała się do noszenia jedynie na salo-
nach, była więc dostosowana do stylu życia artystokracji. 
Madame Pompadour, chociaż pochodzenia mieszczańskiego, 
tworzyła modę w duchu arystokratycznym, całkowicie rozu-
miejąc jej wagę w kontekście budowania autorytetu monarchii. 
Była to moda o charakterze klasowym, a chociaż jej noszenie 

                                                            
34 Po raz pierwszy zjawisko to nastąpiło w czasach regencji Filipa 
Orleańskiego, kiedy modny ubiór zaczął być kojarzony przede wszystkim 
z robe volante – luźną, niezobowiązującą suknią z kategorii negliży. Pro-
pagowanie ubiorów nieformalnych stało w opozycji do wcześniejszych 
zabiegów Ludwika XIV, który starał się uczynić modę zjawiskiem elitarnym, 
zarezerwowanym jedynie dla osób uprzywilejowanych; por. J. M. Jones, op. 
cit., s. 55.  
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wśród kobiet z ludu nie było ograniczone prawem, mogły ją one 
jedynie nieudolnie naśladować35.  

Mówiąc o modzie po 1775 roku bardzo często wskazuje 
się na jej coraz bardziej postępujące uproszczenie, czego sym- 
bolem miała być zmniejszająca się popularność robe à la fran 
çaise. W rzeczywistości kwestia owego dążenia do prostoty jest 
dużo bardziej skomplikowana i można ją postrzegać na dwóch 
przenikających się płaszczyznach – wizualnej i praktycznej. 
W przypadku prostoty wizualnej podkreśla się odejście od 
przepychu, które cechowało „suknię w stylu francuskim”, a więc 
uproszczenie kroju (m.in. poprzez rezygnację ze znajdującej się 
na plecach plisy czy nadających spódnicy wielkości znacznej 
objętości paniers na rzecz specjalnych poduszek, tzw. culs, które 
zamiast poszerzać ją w biodrach, wypychały ją z tyłu36), wzorów 
na tkaninach (wyrafinowane wzory roślinne, charakterystyczne 
dla lyońskich jedwabi jeszcze w czasach madame Pompadour, 
stopniowo zastępowane były przez tkaniny w pionowe pasy lub 
broszowane w drobne kwiaty) czy zdobień (rezygnacja z kosz-

                                                            
35 Pewną wskazówką w tej kwestii mogą być ryciny Daniela Chodowieckiego 
ukazujące kobiety ubrane w suknie w stylu francuskim bez paniers. Warto 
również zauważyć, że bogate panie bardzo często oddawały nienoszone przez 
siebie stroje swoim służącym – mimo ich okazałego ubioru nikt na ulicy nie 
miał wątpliwości, odnośnie ich stanu społecznego; por. L. Sterne, Podróż 
sentymentalna, Wrocław 2005, s. 64. 
36 W rzeczywistości kwestia przemian tej części bielizny, ze względu na mały 
materiał ilustracyjny i brak wzmianek w tekstach pisanych, jest trudna do 
jednoznacznego opisania. Nie wiadomo, kiedy dokładnie kobiety zaczęły 
nosić owe „poduszki” (wzmianki o nich w opisach rycin modowych pojawiają 
się wraz z samymi rycinami, a więc już od ok. połowy lat 70-tych), nie ma 
również wątpliwości, że w dalszym ciągu w użyciu był niedużej wielkości 
panier, od którego we Francji odchodzono stopniowo w latach 80-tych, dążąc 
przy tym do uzyskania innego kształtu sylwetki. Panier zniknie tam w rze-
czywistości dopiero w czasach rewolucji.  
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townych, wielowarstwowych angażantów na rzecz cienkich 
riuszek czy zastąpienie bogato haftowanego bawetu prostym 
zapięciem typu compères). Nie-miały wpływ na taki stan rzeczy 
miała również stopniowa mechanizacja przemysłu włókien-
niczego i coraz większa dostępność na rynku tkanin i gotowych 
elementów ubioru37. W rezultacie modne ubiory stały się 
wygodniejsze, tańsze i, co za tym idzie, dostępne szerszemu 
gronu odbiorców, niż to miało miejsce wcześniej. Modny 
wygląd, wcześniej dostępny jedynie szlachcie i naśladującej ją 
burżuazji, stał się dostępny również mniej zamożnym miesz-
czankom, do tego stopnia, że w ostatniej ćwierci XVIII wieku 
na podstawie samego tylko ubioru o wiele trudniej było określić 
status społeczny noszącej go osoby, niż to miało miejsce w la-
tach wcześniejszych38.  

Co ważne, pod koniec XVIII wieku mieszczanki mogły już 
nie tylko asymilować modę noszoną przez wyższe sfery, ale także 
tworzyć ją. Moda zależna była już nie tyle od zasobności portfela 
(chociaż w dalszym ciągu był to czynnik nie bez znaczenia), lecz 
przede wszystkim od gustu i fantazji poszczególnych kobiet39. 

                                                            
37 W 2. połowie XVIII wieku znacząco rozwinęła się we Francji produkcja 
bawełny, które stopniowo zaczęły zastępować w modzie jedwabie. 
Najpopularniejszą manufakturą drukowanych perkali było założone w 1761 
roku przedsiębiorstwo Christophe’a Philippe’a Oberkamfa. W dalszym ciągu 
jednak bawełna bardzo często importowana była do Francji z Wielkiej 
Brytanii. Chociaż każda suknia nieformalna i półformalna mogła być 
bawełniana, tkanina ta stała się znakiem rozpoznawczym właśnie robe en 
chemise; por. I. Turnau, Moda i technika włókiennicza W Europie od XVI do 
XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 187-189, 
198-200.  
38 J. M. Jones, op. cit., s 73-74. 
39 Widać to przede wszystkim na przykładzie kariery noszonych we włosach 
piór, aż do lat 70-tych XVIII wieku zarezerwowanych tylko dla aktorek i tan-
cerek. Kiedy Maria Antonina zaczęła ozdabiać włosy długimi, strusimi 
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Moda mieszczańska i dworska nie tylko przenikały się, lecz 
wręcz to kobiety z miasta zdobywały coraz ważniejsze miejsce 
w „świecie mód”. Zjawisko to szczegółowo opisuje Jennife 
 M. Jones, zwracając uwagę, że o ile jeszcze w pierwszej połowie 
stulecia moda tworzona była przez wysoko postawione kobiety 
jak madame Pompadour, o tyle w drugiej znalazła się w rękach 
kobiet z drobnomieszczaństwa, przede wszystkim tzw. marchan-
ches des modes, które były jednocześnie projektantkami, 
krawcowymi i stylistkami. W ten sposób mieszczański gust 
przeniknął do świata mody kobiet uprzywilejowanych40. 
Najbardziej zawrotną karierę wśród „sprzedawczyń mody” 
zrobiła Rose Bertin, która przez wiele lat odpowiedzialna była 
za garderobę zarówno królowej Marii Antoniny, jak i większości 
dam z jej otoczenia41. Również kobiety z miasta kupowały u niej 
ubiory i kapelusze.  

Do upowzechnienia mody bardzo mocno przyczyniły się 
także różnego rodzaju publikacje dokumentujące i promujące 
bieżącą modę, takie jak Galerie des modes i Cabinet des modes (po 
1786 roku ukazujący się pod nazwą Le Magasin des modes 
nouvelles françaises et anglaises). Pisane prostym językiem, były 
czytane zarówno przez kobiety z kręgów dwroskich, jak 
i te zamieszkujące miasto. W przeciwieństwie do wydawanego 
w epoce Ludwika XIV Mercure Galant, nie stosowano w nich 

                                                            
piórami, wywołała skandal, niedługo później jednak pióra stały się syno-
nimem bogactwa i luksusu.  
40, J. M. Jones, op. cit , s. 91-103. 
41 Warto w tym miejscy zwrócić uwagę na fakt, że Maria Antonina nie 
porozumiewała się z Rose Bertin za pomocą ochmistrzyni mody (dame 
d’autous), lecz odbywała z nią bezpośrednie seanse, co było całkowicie 
sprzeczne z dworską etykietą; por. O. Bernier, The Eighteenth-century woman, 
New York 1981.  
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piórami, wywołała skandal, niedługo później jednak pióra stały się syno-
nimem bogactwa i luksusu.  
40, J. M. Jones, op. cit , s. 91-103. 
41 Warto w tym miejscy zwrócić uwagę na fakt, że Maria Antonina nie 
porozumiewała się z Rose Bertin za pomocą ochmistrzyni mody (dame 
d’autous), lecz odbywała z nią bezpośrednie seanse, co było całkowicie 
sprzeczne z dworską etykietą; por. O. Bernier, The Eighteenth-century woman, 
New York 1981.  
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zazwyczaj podziałów na ubiory odpowiednie dla szlachcianki 
czy mieszczanki, lecz na ubiory dla kobiet młodych i starszych, 
z uwzględnieniem ich sylwetek oraz charakterów.  

Pod koniec XVIII wieku przemysł modowy właściwie 
w całości znalazł się w rękach kobiet: ostatnie ograniczenie – 
zakaz szycia przez nie elementów ubioru usztywnianych 
fiszbinami, a więc przede wszystkim gorsetów i stelaży – został 
zniesiony przez Anne-Roberta-Jacquesa Turgota w 1781 
roku42. Tym samym koniec XVIII wieku stał się niejako 
triumfem kobiet pochodzenia mieszczańskiego w przemyśle 
modowym43. Nawet jeśli dziś wyraźnie widać w ich projektach 
brak zrozumienia dla wymagań stawianych modzie przez 
etykietę propagandę dworu królewskiego, nie ma wątpliwości, 
że to właśnie wtedy takie przymioty i jak „gust” i „smak” po raz 
pierwszy w dziedzinie mody uzyskały ponadklasowy charakter, 
a za prawdziwe znawczynie mody uchodzić mogły już nie tylko 
arystokratki, lecz również przedsiębiorcze kobiety z ludu, które 
ubierały te pierwsze według własnego smaku44. Dążenia kobiet 
do prawa do tworzenia mody doprowadziły jednak do sytuacji, 
w której zajmowanie się modą uznano za poniżające dla 

                                                            
42 J. M. Jones, op. cit., s. 85.  
43 Warto w tym momencie przywołać stwierdzenie S. R. Steinmetza, które 
René König zamieścił w swojej książce Potęga i urok mody: w prawdziwym 
państwie stanowym moda prawie wcale się nie ujawnia, chyba tylko w łonie 
najwyższej warstwy, a więc bez śladu współzawodnictwa między stanami; jednak 
gdy ten ustrój zaczyna się rysować, moda dochodzi do głosu; zob. R. König, Potęga 
i urok mody, Warszawa 1979, s. 119. Chociaż nie można w pełni się zgodzić 
się z cytowanym zdaniem, warto zwrócić uwagę, że w ostatniej ćwierci XVIII 
wieku, a więc kiedy mieszczaństwo uzyskało wpływ na modę arystokracji, 
rzeczywiście miał miejsce kryzys i upadek państwa stanowego. 
44 Samo pojęcie „smaku” stało się wówczas niezwykle ważną kategorią 
estetyczną; zob. J. M. Jones, op. cit., s. 115-116.  
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mężczyzny. Myśliciele chętnie przystawali zresztą na zajmo-
wanie się przez kobiety ubiorami, gdyż zbiegało się to ze 
świecącą wówczas triumfy filozofią neoklasycyzmu, której 
przedstawiciele dążyli do przywrócenia kobietom i mężczyznom 
ról przypisanych im przez (antyczną) tradycję, zachwianą 
sfeminizowaną kulturą ich epoki. Całkowita niezależność ko-
biet w procesie tworzenia mody stanowiła więc według nich jed-
nocześnie swego rodzaju powrót do patriarchalnego starożyt-
nego porządku, gdzie to właśnie przypisana do sfery domowej 
kobieta zajmowała się tkaniem czy haftowaniem45. 

Próba przypisania zajęciom związanym z tworzenim mody 
i ubiorów neoklasycystycznej ideologii nie mogła zmienić faktu, 
że dla wielu z nich praca jako marchandes des modes czy gryzetki 
sprawiała, że stawały się częściowo lub całkowicie niezależne od 
swoich mężów i mogły w większym stopniu decydować o wła-
snym życiu46. „Dawny porządek”, a więc sprowadzenie kobiet 
z powrotem do przestrzeni domowej, zaczął powracać w rze-
czywistości dopiero po rewolucji, przede wszystkim za sprawą 
mizoginistycznie usposobionego Napoleona47. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że o garderobę Józefiny dbała już nie ko-
bieta, lecz mężczyzna – Louis-Hippolyte Leroy, odpowiedzialny 
przede wszystkim za stworzenie nowego stroju dworskiego48.  

                                                            
45 Tamże, s. 97-99.  
46 Tamże.  
47 Jak pisze M. Janion: w tym sensie też Cesarstwo, królestwo, jak i republika są 
początkiem prądów w stosunku do kobiet antyegalitarystycznych, które się 
zaznaczają w Kodeksie Napoleona. „Na początku XIX wieku – stwierdza Hans 
Mayer – postulat równości płci został właściwie uchylony. Imperium wycofało się 
z abstrakcyjnych tez, wybierając alternatywę cnotliwa i udomowiona żona albo 
hetera; zob. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 2009, s. 24.  
48 P. Szaradowski, Francja elegancja: z historii haute couture, Wrocław 2017, 
s. 13-14.  
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Zniesienie klasowego charakteru mody w ostatniej ćwierci 
XVIII wieku miało niezwykle doniosłe skutki dla drogi jej 
dalszego rozwoju49. Od kiedy ubiór zatracił swoją funkcję jako 
komunikatu o statusie społecznym, zaczęto poszukiwać innych 
możliwości wyrażenia za jego pomocą pewnych treści – zależ-
nych już nie od klasy, do której należała dana kobieta, lecz od 
niej samej. Tym samym ubiór miał służyć przede wszystkim 
„wyrażeniu siebie” – swojego charakteru, poglądów i zaintere-
sowań. Chociaż tego typu zabiegi pojawiały się już wcześniej50, 
tak naprawdę dopiero w ostatniej ćwierci XVIII wieku miały 
miejsce na niemal masową skalę. Każda wstążka przy sukni 
i każda fryzura nabrały wówczas symbolicznego znaczenia, za 
pomocą którego właścicielka porozumiewała się z innymi51. 
Jednocześnie moda zaczęła stanowić element kreacji – za 
pomocą ubioru kobiety wyrażały panujące w danym czasie 
poglądy filozoficzny czy społeczne i tym samym dostosowywały 
się do pożądanego ideału kobiety. W ten sposób przeważające 
w danym czasie myśli czy poglądy zaczęły niezwykle mocno 
oddziaływać na modę. Najsilniejsze wpływy miały tutaj dwa 
nurty, a więc sentymentalizm, który niezwyle silnie widoczny 
jest w modzie lat 1778-1785, oraz poglądy rewolucyjno-
republikańskie, które stały się podstawą mody w latach 1786-
                                                            
49 Klasowy charakter przywróciła modzie dopiero epoka napoleońska.  
50 Jak w przypadku madame Pompadour, która, by podkreślić swoje zaanga-
żowanie w wojnę siedmioletnią, układała muszki na swojej twarzy we wzory 
planów taktycznych francuskiej armii; zob. G. du Motier la Fayette, Mémoires, 
correspondance et manuscrits du général, t. 3, Paris 1837, s. 273.  
51 Według anegdoty pewien przebywający wówczas w Paryżu Niemiec, nie 
musiał on czytać gazet, żeby zorientować się w najważniejszych bieżących 
wydarzeniach – wystarczyło, że obejrzał fryzury chodzących po ulicy kobiet; 
zob. B. Meyer-Stabley, Kobiety, które wstrząsnęły światem mody, Poznań 2014, 
s. 18-21. 
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1795. Co ważne, sztandarową suknią obu tych okresów była 
robe en chemise, która, ulegając formalnym i ideowym 
przeobrażeniom, z symbolu kultury arystokratycznej stała się 
symbolem nowo powstałej republiki.  
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Robe en chemise 
w latach 1778-1784 

 
 
 

Sentymentalizm i maskaradyzacja życia a moda lat 1778-
1785  
 

Sentymentalizm, definiowany powszechnie jako francuski 
ruch pre-romantyczny52, związany jest przede wszystkim z po-
stacią Jeana-Jacquesa Rousseau, którego filozofia „powrotu do 
natury” natrafiła na bardzo podatny grunt w postaci znużonych 
życiem szczlachciów i coraz bardziej zaniepokojonych postępem 
cywilizacyjnym mieszczan. Sam nurt uważany jest jednak po-
wszechnie za mieszczański, wyrażający filozofię i uczucia typowe 
dla tego środowiska, w przeciwieństwie do rokoka, które zwią-
zane było ze światopoglądem i stylem życia arystokracji. Senty-
mentalizm można więc uznać za pierwszą falę wpływu kultury 
mieszczańskiej na kulturę arystokratyczną, która jednak, w prze-
ciwieństwie do tej z XIX wieku, tylko w niewielkim stopniu 
oddziałała na zmianę światopoglądu i stylu życia, widoczna była 
bowiem przede wszystkim w sferze szeroko pojętej estetyki.  

W rzeczywistości jednak sam arkadyjski mit nie stracił nic 
na aktualności od czasów renesansu i miał bardzo duży wpływ 
na kształtowanie się kultury arystokratycznej już na początku 

                                                            
52 Chociaż poza Francją sentymentalizm niezwykle popularny był również 
w Anglii czy Polsce.  
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XVII wieku. Sama idea salonów powstała pod wpływem chęci 
ucieczki od świata, nie tyle jednak ze względu na coraz szybszy 
postęp cywilizacyjny, ile ze względu na nieokrzesanie i brak 
kultury wyższych sfer. Już Chambre Bleu markizy de Ramboui-
llet stanowił „inny świat”, w którym, za sprawą dekoracji i od-
powiednich kostiumów, goście mogli poczuć się jak w arkadyj-
skim ogrodzie53. Dziełem, który najpełniej wyrażał ówczesne 
pragnienie ucieczki do sielankowego, pasterskiego świata, była 
publikowana w latach 1607-1627 Astrea Honoré d’Urfego, 
opisująca historię miłości pary arkadyjskich pasterzy, Astrei 
i Celadona. Analizując XVII-wieczną chęć ucieczki do Złotego 
Wieku, Benedetta Craveri zwraca jednocześnienie uwagę na ich 
świadomą umowność i teatralność54. Ta sama umowność 
cechowała również portrety ówczesnych arystokratek ucharak-
teryzowanych na antyczne boginie i nimfy. Chociaż niejedno-
krotnie trudno jest je dziś jednoznacznie zakwalifikować jako 
portrety „realistyczne” i „umowne”, problem ten nie istniał bez 

                                                            
53 Pisała o tym B. Craveri: pałac markizy był prawdziwym „gdzie indziej”, 
światem oddzielnym, odrębnym, innym. Jego pierwszą cechę stanowiło piękno, 
klimat był umiarkowany, wiosna wieczna, nie znano w nim innych zabaw oprócz 
rozrywki. W tym ludycznym świecie nie zwracano uwagi na różnice społeczne 
i wszyscy uczestnicy zabawy byli sobie równi, zob., B. Craveri, Złoty wiek 
konwersacji, Warszawa 2009, s. 54. I dalej, opisując tamtejsze rozrywki: 
Philippe de Cospeau, biskup Lisieux, był natomiast jedynym uprzywilejowanym 
widzem pasterskiego tableau vivant, godnego figurować w Astree. Znamienity 
prałat odwiedził Markizę de Rambouillet w jej wiejskim zamku i markiza 
zaprosiła go na przechadzkę. Mile gawędząc, dotarli do miejsca, gdzie można było 
zobaczyć na wpół ukryte między drzewami, dwa duże kamienie. Podszedłszy 
bliżej, biskup odniósł wrażenie, że widzi kobiece sylwetki podobne do nimf, 
i rzeczywiście, kiedy podszedł bliżej, zobaczył, że „Mademoiselle de Rambouillet 
i wszystkie dziewczęta z rodziny, ubrane jak nimfy, siedziały na kamieniach, 
tworząc najbardziej zachwycający spektakl na świecie”; tamże, s. 58.  
54 Tamże, s. 59.  
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wątpienia wśród ludzi baroku, a granica między portretami 
w ubiorach noszonych w realnym życiu, a tymi stylizowanymi 
na antyczne czy pasterskie, była dla nich bardzo wyraźna. Same 
kostiumy noszone przez kobiety na antykizujących portretach 
bardzo często celowo nie miały zbyt wiele wspólnego z rzeczy-
wistymi ubiorami antycznymi, co dodatkowo podkreślało ich 
teatralny i umowny charakter55.  

Ta sama umowność cechowała również uwiecznione przez 
Jeana-Antoine’a Watteau na przełomie wieków fetes champetres, 
czyli wiejskie zabawy arysotkracji. XVIII wiek przyniósł jednak 
pewne zachwianie owej granicy między prawdziwym życiem 
i maskaradą, co zaobserwować można zarówno na gruncie ów-
czesnych obyczajów, jak i ubiorów56. Jako drogę ucieczki od 
nudy, tak charakterystyczną dla XVIII-wiecznych arystokratów, 
Janusz Ryba wymienia wiejskość oraz maskaradę57. W istocie 
jednak opisana przez niego „ucieczka w sentymentalną pro-
stotę” była jedynie jedną z form maskarady, z tym, że była to 
maskarada jak gdyby utajona. Chociaż bowiem Rousseau nie 

                                                            
55 Zob. D. de Marly, The Establishment of Roman Dress in Sevententh-Century 
Portraiture, „The Burligton Magazine” 1975, nr 868, s. 442-451. Umowność 
tych antycznych stylizacji bardzo dobrze widoczna jest również w tym, że to 
właśnie kostiumy teatralne, nie pretendujące jeszcze wówczas do realizmu, 
stanowiły dla nich główną inspirację. W XVII-wiecznym teatrze aktorki 
grające postacie antyczne czy mitologiczne nosiły najczęściej powłóczyste szaty 
o bufiastych rękawach i charakterystyczne corselet – gorsety nawiązujące do 
pancerzy noszonych przez rzymskich oficerów. Tego typu kostiumy były 
charakterystyczne dla projektów Bernarda Buontalentiego, Inigo Jonesa i, co 
w tym wypadku najważniejsze, Jeana Beraina; zob. Jean Berain, 10 planches 
de costumes pour des spectacles non identifiés : maquette de costume, 1695, 
Biblioteque Nationale de France, Paryż, nr ark:/12148/btv1b84556781.  
56 Ówczesną maskaradyzację życia opisywał przede wszystkim Janusz Ryba 
w książce Maskarady oświeconych: próba opisu zjawiska, Katowice 1998.  
57 Tamże, s. 16.  



Rozdział 2 

38 

XVII wieku. Sama idea salonów powstała pod wpływem chęci 
ucieczki od świata, nie tyle jednak ze względu na coraz szybszy 
postęp cywilizacyjny, ile ze względu na nieokrzesanie i brak 
kultury wyższych sfer. Już Chambre Bleu markizy de Ramboui-
llet stanowił „inny świat”, w którym, za sprawą dekoracji i od-
powiednich kostiumów, goście mogli poczuć się jak w arkadyj-
skim ogrodzie53. Dziełem, który najpełniej wyrażał ówczesne 
pragnienie ucieczki do sielankowego, pasterskiego świata, była 
publikowana w latach 1607-1627 Astrea Honoré d’Urfego, 
opisująca historię miłości pary arkadyjskich pasterzy, Astrei 
i Celadona. Analizując XVII-wieczną chęć ucieczki do Złotego 
Wieku, Benedetta Craveri zwraca jednocześnienie uwagę na ich 
świadomą umowność i teatralność54. Ta sama umowność 
cechowała również portrety ówczesnych arystokratek ucharak-
teryzowanych na antyczne boginie i nimfy. Chociaż niejedno-
krotnie trudno jest je dziś jednoznacznie zakwalifikować jako 
portrety „realistyczne” i „umowne”, problem ten nie istniał bez 

                                                            
53 Pisała o tym B. Craveri: pałac markizy był prawdziwym „gdzie indziej”, 
światem oddzielnym, odrębnym, innym. Jego pierwszą cechę stanowiło piękno, 
klimat był umiarkowany, wiosna wieczna, nie znano w nim innych zabaw oprócz 
rozrywki. W tym ludycznym świecie nie zwracano uwagi na różnice społeczne 
i wszyscy uczestnicy zabawy byli sobie równi, zob., B. Craveri, Złoty wiek 
konwersacji, Warszawa 2009, s. 54. I dalej, opisując tamtejsze rozrywki: 
Philippe de Cospeau, biskup Lisieux, był natomiast jedynym uprzywilejowanym 
widzem pasterskiego tableau vivant, godnego figurować w Astree. Znamienity 
prałat odwiedził Markizę de Rambouillet w jej wiejskim zamku i markiza 
zaprosiła go na przechadzkę. Mile gawędząc, dotarli do miejsca, gdzie można było 
zobaczyć na wpół ukryte między drzewami, dwa duże kamienie. Podszedłszy 
bliżej, biskup odniósł wrażenie, że widzi kobiece sylwetki podobne do nimf, 
i rzeczywiście, kiedy podszedł bliżej, zobaczył, że „Mademoiselle de Rambouillet 
i wszystkie dziewczęta z rodziny, ubrane jak nimfy, siedziały na kamieniach, 
tworząc najbardziej zachwycający spektakl na świecie”; tamże, s. 58.  
54 Tamże, s. 59.  
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nawoływał do „zabawy” w pasterzy, lecz do faktycznego po-
rzucenia zdobyczy cywilizacji i życia w zgodzie z naturą, 
prawdziwe życie w prostocie nie było dla ówczesnych ludzi 
możliwe. Zamiast naśladować styl życia pasterzy, tworzyli oni 
jedynie kolejne tableau vivant. Jak pisał Ryba, arystokratyczna 
ucieczka w naturalność okazała się pozorna. Rozmiłowani w zbyt-
ku i luksusie światowcy nie potrafili już w sposób autentyczny 
zerwać z wyrafinowaniem i przepychem kultury, którą stworzyli. 
Nieefektownie wyglądające domki o słomianych dachach kryły 
w sobie luksusowe wnętrza; ich standard w niczym nie ustępował 
pałacowym wnętrzom. Oglądane przez światowców w specjalnie 
zaprojektowanych, komfortowych „wioskach” krowy – perfumo-
wano58. Nawet więc jeśli rzeczywiście pragnęli ucieczki od rze-
czywistości, ich starania były jedynie tworzeniem pozorów, 
kolejną maskaradą – ubiory tylko z pozoru były proste59, domy 
– z pozoru wiejskie. To pragnienie ucieczki było jednak na tyle 
silne, że stopniowo w 2. poł. XVIII wieku można dostrzec sta-
pianie się elementów rzeczywistości i wiejskiej maskarady, jak 
gdyby już sami światowcy nie byli w stanie odróżnić prawdy od 
fikcji.  

Bardzo dobrze zauważyć to można przede wszystkim na 
przykładzie ubiorów, które od lat 70-tych XVIII wieku z każ-
dym rokiem ukazywały coraz większe dążenie kobiet do przy-
bierania nowych tożsamości. O ile jeszcze w czasach madame de 
Pompadour najważniejszym ubiorem zamożnych kobiet była 

                                                            
58 Tamże.  
59 Warto pamiętać, że nawet bawełna, która stała się wówczas szczególnie 
popularna i którą często utożsamia się z ówczesnym dążeniem do prostoty, 
była pod koniec XVIII wieku towarem luksusowym. Ludzie niższych stanów 
nosili wówczas ubiory lniane.  
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robe à la française, a więc „suknia w stylu francuskim”, a stroje 
antykizujące, orientalizujące i pasterskie noszono przede wszy-
stkim na tematycznych portretach60 (il. 1), o tyle w 2. poł. 
XVIII wieku linia oddzielająca ubiory stylizowane na orientalne 
czy pasterskie od tych noszonych w rzeczywistości stała się tak 
cienka, że dziś w wielu przypadkach bardzo trudno określić jest, 
czy dany ubiór mógł być noszony w rzeczywistości, czy nie. Jed-
nocześnie zamożne kobiety niemal całkowicie zrezygnowały 
z robe à la française, której wyniesienie do rangi ubiorów cere-
monialnych jednocześnie wyłączyło ją z właściwego obiegu 
mody61. Arystokratki, z królową Marią Antoniną na czele, po-
szukiwały ubiorów, za pomocą których mogłyby nieustannie 
zmieniać tożsamość – dzięki nowym sukniom i kapeluszom 
stawały się więc Angielkami, Polkami, Kreolkami, Turczyn-
kami, sułtankami i bohaterkami średniowiecznych poematów. 
Najpopularniejsza w latach 70-tych XVIII wieku była robe à la 
polonaise, suknia o wyraźnie orientalizującym charakterze, 
o czym świadczy przede wszystkim fakt, że była otwarta z przo-

                                                            
60 Widać to dobrze na przykładzie portretów madame Pompadour, wcielającej 
się na poszczególnych portretach w postać Diany, (J-M Nattier, Markiza de 
Pompadour jako Diana łowczyni, 1746, pałac w Wersalu), Sułtanki (C. van 
Loo, Madame Pompadour jako sułtanka, 1747, The Musée des Arts Décoratifs, 
Paryż), czy ogrodniczki (C. van Loo, La belle jardiniere, 1754-1755, pałac 
w Wersale). Tego typu portrety, szczególnie osadzone w świecie antycznym 
lub orientalnym, pozwalały przede wszystkim na ukazywanie niczym 
nieskrępowanej zmysłowości. Czasem fakt pozowania danej kobiety do 
takiego portretu pozostawał ukryty, tak jak było w przypadku Diany po kąpieli 
F. Bouchera (1742, Luwr, Paryż).  
61 W 2. poł. XVIII wieku bardzo wyraźne stało się postrzeganie mody przede 
wszystkim w kontekście ubiorów nieformalnych i pół-formalnych, rozpoczęte 
już na początku stulecia popularnością robe volante. Ubiory formalne, 
zachowując formę charakterystyczną dla wieku XVII (uzupełnioną jedynie 
o rogówkę), w niewielkim jedynie stopniu podlegały przemianom mody.  
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du, co w późniejszych latach charakteryzować będzie wszystkie 
suknie nawiązujące do ubiorów noszonych na Wschodzie62. 
W następnych latach w modzie pojawiła się robe à la circassienne 
(„suknia w stylu czerkieskim”) oraz wywodząca się z niej63 robe 
à la turque („suknia w stylu tureckim”). Nie liczyła się przy tym 
zgodność ubioru z realiami mody danego kraju, lecz jak 
największa fantazyjność i dziwność, które miały jedynie budzić 
skojarzenia z odległymi krajami i postaciami64. Istotny jest tu 
przede wszystkim fakt znikania granicy między ubiorem 
codziennym i maskaradowym – jak można zauważyć na ów-
czesnych rycinach, kostium sułtanki niewiele różnił się od 
 

                                                            
62 Najważniejszymi cechami „sukni w stylu polskim”, poza otwarciem z przo-
du, był stanik krojony razem ze spódnicą wierzchnią, najczęściej podpinaną 
w trzy fałdy; por. K. Van Cleave, „Very Much the Taste and Various are the 
Makes”: Reconsidering the Late-Eighteenth-Century Robe à la Polonaise, 
„Dress”, 2013, nr 39, s. 1-24. To właśnie w tej sukni najczęściej portretowały 
się francuskie arystokratki w 2. poł. lat 70-tych XVIII wieku.  
63 „Suknia w stylu czerkieskim” posiadała wiele rozmaitych wariantów i jest 
niezwykle trudna do jednoznacznej definicji. Bez wątpienia jej podstawowymi 
cechami były podwójne rękawy i mocne kontrasty kolorystyczne, poza tym 
dość często podpinano jej spódnicę w trzy fałdy, tak jak to było w przypadku 
polonezki. „Suknia w stylu tureckim”, w swojej kanonicznej wersji przypo-
minała polonezkę, a więc miała otwarty przód oraz stanik i spódnicę 
wierzchnią krojone razem. Tak jak czerkieska posiadała natomiast podwójne 
rękawy oraz mocne kontrasty kolorystyczne; Por. G. Juranek, Przemiany robe 
a la circassienne i jej związek z robe à la polonaise na podstawie czasopisma 
Galerie des modes, „Fax Historica” 2015, nr 3, s. 68-92.  
64 Bardzo dobrze świadczy o tym sama robe à la polanaise, której jakikolwiek 
związek z ubiorami noszonymi w Polsce nie został nigdy udokumentowany 
(również Łukasz Gołębiowski w swoim słowniku zaznacza, że chociaż z po-
zoru suknia ta miała charakter narodowy, w rzeczywistości jednak narodziła 
się we Francji i stamtąd dopiero przedostała się do Polski; por. Ł. Gołę-
biowski, Ubiory w Polszcze: od najdawniejszych czasów noszone aż do chwil 
obecnych, Warszawa 1830, s. 213.  
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du, co w późniejszych latach charakteryzować będzie wszystkie 
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późniejszej robe à la sultane, która stanowiła rodzaj porannego 
negliżu65.  

Przełom lat 70-tych i 80-tych XVIII wieku to z kolei czas 
popularności robe à la levite, sukni nawiązującej krojem do 
ubiorów noszonych przez żydowskich kapłanów. Czas jej po-
wstania datuje się na rok 1778, wtedy też zaprezentowana zo-
stała po raz pierwszy w zbiorze rycin Galerie des modes, gdzie 
została opisana jako jeszcze jedna z owych sukien szykownych, 
zaadaptowanych z pragnienia wyzbycia się wszelkiego skrępowania 
spowodowanego ubiorem: po raz pierwszy miała pojawić się 
w kostiumach stworzonych dla aktorek Teatru Francuskiego, które 
grały w nim tragedię „Atalia”. Kostiumy te, inspirowane strojami 
Lewitów i księży, składały się z rodzaju alby ze stułą krzyżującą się 
na przedzie. Usunięto z kostiumu wszystko, co było kapłańskie, 
stułę zamieniono na pasek i wkrótce kostium ten przeistoczył się 
w modną suknię. Tak wyglądały pierwsze Lewitki. Noszono je 
najpierw pojedynczo, bez stelaży i wybrzuszeń [najprawdo-
podobniej chodzi o specjalne poduszki noszone na biodrach], 
lecz z czasem oddaliła się ona od swej oryginalnej prostoty, tak jak 
mieliśmy to okazję później zauważyć 66 (il. 2). Suknia ta spopu-

                                                            
65 Zob. Jacques-Andre Aved, Markiza de Saint-Meure, 1743, Collection 
Wildenstein oraz robe à la levantine ; zob.„Galerie des modes”, s. 158.  
66 C’est encore une de ces Robes galantes, que le desir de banner toute contrainte 
dans les vêtements, à fait adopter: la premiere idée en est dûe aux Habits créés 
pour les Actrices du Théatre Français, lorsqu’on y représenta la Tragédie d’Athalie, 
avec les Chœurs. Ces Habits, copiés sur ceux des Lévites & des Prêtres, consistaient 
dans une espece l’Aube, avec une étole qui le criosait par-devant. On retrancha de 
ce costume ce qu’il avait de Sacerdotal; l’étole fut metamorphose en ceinture, 
& bientôt il devint un Habit à la mode. Telles furent les premieres Lévites; on les 
porta d’abord unies, sans paniers ni bouffantes; mais avec le tems, elles se sont bien 
éloignées de cette simplicité originelle, ainsi qu’on aura occasion de le remarquer 
par la suite [pisownia uwspółcześniona, tłumaczenie G. J.].  
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laryzowana została przez Marię Antoninę, która nosiła ją pod-
czas swojej pierwszej ciąży w 1778 roku, stając się z czasem 
niejako symbolem nowej wizji macierzyństwa67. Łączyła ona 
w sobie orientalizującą fantazyjność (kontrastowe zestawienie 
barw) z rustykalną prostotą (jednoczęściowy, luźny krój), stano-
wiąc przy tym niejako zapowiedź sukni w pełni sentymen-
talnej, a więc robe en chemise, której krój wyraźnie bazował 
właśnie na „sukni w stylu Lewity”.  

Wpływ Elisabeth Vigée-Lebrun na popularyzację robe en 
chemise  

Za najbardziej reprezentacyjny przykład maskaradyzacji 
życia w tamtym czasie uważana jest powszechnie wybudowana 
na życzenie królowej Marii Antoniny w wersalskich ogrodach 
wioska Hameau de la reine. Chociaż już w roku 1772 Ludwik 
XVI podarował jej niewielki pałacyk Petit Trianon, z biegiem 
czasu stał się on dla spragnionej „prostego życia” królowej 
niewystarczający – potrzebowała ona miejsca, gdzie każdy 
szczegół kojarzyć się będzie z wsią, rozumianą przez nią w wy-
idealizowany, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością 
sposób. Hameau de la reine, wymyślone przez malarza Huberta 
Roberta i zaprojektowane przez Richarda Micque’a, miało za 
zadanie udawać prawdziwą wioskę, w której obowiązywały 
odpowiednio pasterskie stroje i pasterskie zajęcia, takie jak 
zbieranie jaj z kurnika, picie świeżego mleka czy urządzanie 

                                                            
67 Bardzo często to właśnie w tej sukni ukazywano w malarstwie i grafice matki 
karmiące i zajmujące się dziećmi; por. „Galerie des modes”, s. 332; Francois-
Guillaume Menageot, Kobieta karmiąca dziecko, 1783-1786, kolekcja 
prywatna.  
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wiejskich tańców. Ubiory miały być proste i swobodne, przy-
wodzące na myśl stroje noszone przez pasterzy z obrazów Bou-
chera i Fragonarda. A jednak stopnień „przebrania” różnił się 
zdecydowanie u poszczególnych kobiet. Jak zaznacza Antonia 
Fraser, przeciwnie niż Mademoiselle de Condé, która ubierała się 
w Chantilly jak chłopka, czy Madame Elisabeth, która na pokry-
wce bonbonnière kazała się sportretować w czepku dójki, Maria 
Antonina uważała, że noszony przez nią nowy, uproszczony strój 
z białego muślinu i słomkowy kapelusz są wystarczająco paster-
skie68. Owym „uproszczonym strojem z białego muślinu” była 
właśnie robe en chemise, ta sama, w której w roku 1783 Maria 
Antonina pozowała Elisabeth Vigée-Lebrun (il. 3). 

Nie wiadomo, kiedy dokładnie ów uproszczony strój poja-
wił się na dworze po raz pierwszy, prawdopodobnie miało to 
jednak miejsce dużo wcześniej przed powstaniem słynnego 
portretu królowej trzymającej różę. W podobnych sukniach – 
białych, luźnych, przewiązywanych w talii szarfą, pozowały do 
portretów angielskie arystokratki już w 1. poł. XVIII wieku. 
Chociaż charakter tych ubiorów był antykizujący, same ubiory 
wywodziły się z porannych negliży69. W połowie XVIII wieku 
miały również miejsce narodziny uproszczonego ubrania 
dziecięcego – jednoczęściowej, białej sukienki przewiązywanej 
w talii kolorową szarfą. O jego wpływie na powstanie sukni en 
chemise  najlepiej  świadczy fakt, że  w późniejszym  czasie  często 

                                                            
68A. Fraser, Maria Antonina. Podróż przez życie, Warszawa 2006, s. 266.  
69 Tego typu portret zapoczątkował Joshua Reynolds; zob. Panna Abington 
jako muza komedii, ok. 1773, Waddesdon Manor, Panna Tollemache jako 
Miranda, 1773-1774, Kenwood House, Londyn, Panna Elisabeth Carnac, 
1775, The Wallace Collection, Londyn. Często uzupełnieniem luźnej szaty 
był obramowany futrem płaszcz nawiązujący do stylistyki orientalnej; zob. 
Lady Maynard, 1759-1760, Hunterian Art Gallery, Glasgow.  
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Il. 2. R. à la Lévite, Gallerie des Modes et Costumes Français, Paryż, 
1779, Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-2009-1164 

(żródło : https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q= 
levite&p=2&ps=12&st=Objects&ii=0#/RP-P-2009-1164,12 

[dostęp: 14.08.2018]) 
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68A. Fraser, Maria Antonina. Podróż przez życie, Warszawa 2006, s. 266.  
69 Tego typu portret zapoczątkował Joshua Reynolds; zob. Panna Abington 
jako muza komedii, ok. 1773, Waddesdon Manor, Panna Tollemache jako 
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Il. 3. Malarz anonimowy (za E. Vigée-Lebrun), Portret Marii 
Antoniny w sukni chemise, po 1783 roku, National Gallery of Art, 

Waszyngton, 1960.6.41 
(żródło : https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46065.html 

[dostep: 14.08.2018]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robe en chemise w latach 1778-1784 

49 

określana była ona jako robe à l’enfant, a więc suknia w stylu 
dziecięcym. Pisząc o genezie tej sukni, nie można również 
pominąć ryciny, która w 1778 roku zamieszczona została 
w zbiorze Galerie des modes. Ukazana na niej kobieta ubrana 
była w jednoczęściową, otwartą z przodu suknię z muślinu, uka-
zującą noszoną pod spodem spódnicę spodnią, z założonym na 
wierzch krótkim żakietem caraco i przewiązaną w talii za 
pomocą kolorowej szarfy. Cały ten ubiór określony został jako 
kreolski i miał nawiązywać do tego, który nosiły wówczas 
Kreolki, czyli Francuzki mieszkające w Ameryce Południowej70. 
Co warte podkreślenia, zestaw ten nie był prezentowany jako 
ubiór codzienny, lecz maskaradowy71, prawdopodobnie więc 
pierwsze suknie w typie chemise zaczęły być noszone w śro-
dowisku dworskim nieco później, około roku 1780. W niemal 
identycznej sukni pozowała Vigée-Lebrun szwagierka królowej, 
hrabina de Provence w 1782 roku72. W modzie suknia ta 
pojawiła się jednak dopiero w roku 1784, kiedy wizerunek 
ubranej w nią Marii Antoniny zaprezentowany został w Salonie 
jako oficjalny portret królowej Francji.  

                                                            
70 O zwyczaju noszenia przez Kreolki prostych, muślinowych sukien, pisała 
m. in. E. Bruce, Napoleon i Józefina: dzieje niezwykłego mariażu, Warszawa 
1998, s. 43-44. Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie C. Weber, która 
pisała, że bezpośrednią inspiracją do powstania sukni en chemise były właśnie 
ubiory noszone przez Kreolki oraz, co ważniejsze, że pomysłodawczynią tej 
sukni była Rose Bertin. Chociaż nie ma wątpliwości, że to właśnie Bertin 
projektowała stroje królowej i innych znamienitych dam na dworze Ludwika 
XVI, nie można w tym wypadku pominąć wszystkich przesłanek przema-
wiających za silnym wpływem na jej powstanie właśnie Vigee-Lebrun; por. C. 
Weber, Queen of fashion: What Marie Antoinette wore to the Revolution, New 
York 2007, s. 148-150.  
71 Zob. „Galerie des modes”, s. 280.  
72 E. Vigée-Lebrun, Hrabina de Provence, 1782, Colnaghi & co., London.  
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Il. 3. Malarz anonimowy (za E. Vigée-Lebrun), Portret Marii 
Antoniny w sukni chemise, po 1783 roku, National Gallery of Art, 

Waszyngton, 1960.6.41 
(żródło : https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46065.html 

[dostep: 14.08.2018]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robe en chemise w latach 1778-1784 

49 

określana była ona jako robe à l’enfant, a więc suknia w stylu 
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pominąć ryciny, która w 1778 roku zamieszczona została 
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zującą noszoną pod spodem spódnicę spodnią, z założonym na 
wierzch krótkim żakietem caraco i przewiązaną w talii za 
pomocą kolorowej szarfy. Cały ten ubiór określony został jako 
kreolski i miał nawiązywać do tego, który nosiły wówczas 
Kreolki, czyli Francuzki mieszkające w Ameryce Południowej70. 
Co warte podkreślenia, zestaw ten nie był prezentowany jako 
ubiór codzienny, lecz maskaradowy71, prawdopodobnie więc 
pierwsze suknie w typie chemise zaczęły być noszone w śro-
dowisku dworskim nieco później, około roku 1780. W niemal 
identycznej sukni pozowała Vigée-Lebrun szwagierka królowej, 
hrabina de Provence w 1782 roku72. W modzie suknia ta 
pojawiła się jednak dopiero w roku 1784, kiedy wizerunek 
ubranej w nią Marii Antoniny zaprezentowany został w Salonie 
jako oficjalny portret królowej Francji.  

                                                            
70 O zwyczaju noszenia przez Kreolki prostych, muślinowych sukien, pisała 
m. in. E. Bruce, Napoleon i Józefina: dzieje niezwykłego mariażu, Warszawa 
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wiających za silnym wpływem na jej powstanie właśnie Vigee-Lebrun; por. C. 
Weber, Queen of fashion: What Marie Antoinette wore to the Revolution, New 
York 2007, s. 148-150.  
71 Zob. „Galerie des modes”, s. 280.  
72 E. Vigée-Lebrun, Hrabina de Provence, 1782, Colnaghi & co., London.  
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Portret Marii Antoniny w sukni chemise znany jest przede 
wszystkim z niezwykłego poruszenia, jakie wywołał po wysta-
wieniu go na Salonie w 1784, którego obszerny (i bodajże je-
dyny) opis pozostawił Bachaumont w słynnych Memoires secrets. 
W przeciwieństwie do wzmianki Vigée-Lebrun, jest on całkowi-
cie bezstronny, najprawdopodobniej więc oddaje on wydarzenia 
dokładnie tak, jak miały miejsce w rzeczywistości: Madame le 
Brun wystawiła trzy portrety rodziny królewskiej – Królowej, 
Monsieur i Madame. Dwie księżniczki ubrane są w chemise, ubiór 
wymyślony niedawno przez kobiety. Wielu ludzi uznało za nie-
właściwe, że publicznie zaprezentowano tak znakomite osoby 
w strojach zarezerwowanych dla ich prywatnych apartamentów. 
Można się więc domyślić, że autorka dostała na to przyzwolenie 
i nie dopuściła się sama podobnej swobody. W każdym razie, Jej 
Wysokość wygląda bardzo dobrze, postać jej cechuje żywość i swo-
boda, ta swoboda, którą przedkłada nad przymus reprezenta-
cyjności, lecz która nie stanowi wcale przeszkody dla szlachetności 
jej roli. Kilku krytyków uznało, że szyja jej jest odrobinę zbyt 
wysmukła, co stanowi niewielki błąd w rysunku: co do reszty, 
portret ten ceniono za świeżość twarzy oraz postawę pełną elegancji, 
a jednocześnie naturalności. Interesuje on nawet tych, którzy na 
pierwszy rzut oka nie rozpoznali w nim królowej73. Dopiero 

                                                            
73 Madame Le Brun a exposé trios portraits de la famille royale, ceux de la Reine, 
de Monsieur, de Madame. Les deux princesses sont en chemise, costume imaginé 
depuis peu par les femmes. Bien des gens ont trouvé déplacé qu’on offrit en public 
ces augustes personnages sous un vêtement reserve pour l’intérieur de leur palais; il 
est à présumer que l’auteur a été autorisé et n’auroit pas pris d’elle – même une 
pareille liberté. Qoui qu’il en soit, Sa Majesté est très bien; elle a cet air leste et 
délibéré; cette aisance qu’elle préfère à la gêne de la representation, et qui chez elle 
ne fait point tort à la noblesse de son rôle. Quelques critiques lui trouvent le cou 
trop élancé; ce seroit une petite faute de dessin: du reste, beaucoup de fraîcheur, 
dans la figure, d’élégance dans le maintien, de naturel dans l’attitude, sont aimer 
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w przypisie do tego fragmentu zaznacza, że odkąd zostało to 
napisane, poczucie nieprzyzwoitości tego stroju, szczególnie w przy-
padku królowej, stało się całkowicie jasne i przyniosło odgórny 
nakaz wycofania tego obrazu74. 

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że cała ta 
sytuacja, często określana mianem natychmiastowego skandalu, 
nie jest aż tak łatwa w ocenie. Jak zaznacza Bachaumont, 
z początku podziwiano portret królowej, dodając, że chwalony 
był on nawet przez tych, którzy jej nie rozpoznali. Jest to uwaga 
niezwykle istotna. To właśnie w niej tkwi największy błąd 
owego portretu, stanowiący prawdziwe zaprzeczenie królewskiej 
propagandy, okres rozkwitu przeżywającej w czasach panowania 
Ludwika XIV, lecz kontynuowanej przez jego następców75. 
Oficjalne wizerunki króla (lecz również królowej) miały służyć 
jego gloryfikacji, olśniewaniu wspaniałością i majestatem. 
Zgodnie z tymi założeniami nie trzeba było znać rysów twarzy 
króla, wystarczyło spojrzeć na jego ubiór i towarzyszące mu 
atrybuty, by móc go rozpoznać. Dlatego też władca pozować 
miał w stroju reprezentacyjnym, w takim również chcieli 
oglądać go jego poddani – na portretach to właśnie ubiór był 
tym, który najpełniej odróżniał osobę władcy od ludu, pod-
kreślał jego władzę i budował jego autorytet. Indywidualny gust 

                                                            
ce portrait; il intéresse même ceux qui, au premier coup d’œil, n’y reconnoîtroient 
pas la reine ; Cyt. za: L. P. de Bachaumont, M-F. Pidansat de Mairobert, B-
F-J. Mouffle d’Angerville, Mémoires secrets pour servir a l'histoire de la 
république des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’a nos jours, t. 24, 
s. 9-10. 
74 Depuis que ceci est écrit, on a sait sentir apparemment l’indécence de ce costume, 
surtout pour la reine, et il est venu des ordres supérieurs de retirer ce tableau, 
tamże, s. 9. 
75 Propagandowy charakter sztuki czasów Ludwika XIV szczegółowo opisuje: 
P. Burke, op. cit.  
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i preferencje nie powinny były w żaden sposób wpływać na 
sposób ukazywania monarchy i jego rodziny. Jak pisał w 1768 
roku Louis Antoine de Caraccioli, dwory są niewolnikami 
etykiety, a możni są niewolnikami dworu76. Niemal całkowita 
rezygnacja z intymności, uważana za konieczną przez Ludwika 
XIV, nie spotkała się jednak z aprobatą następnych władców 
i w życiu dworskim można zobaczyć stopniowe powiększanie 
sfery prywatnej, której apogeum przypadło na panowanie Lud-
wika XVI.  

To prawdopodobnie z tego właśnie powodu, nie zważając 
na propagandową wagę reprezentacyjnych portretów, Maria 
Antonina zgodziła się pozować do oficjalnego portretu w sukni 
nieformalnej77. Przyczyna poruszenia nie leżała więc w samej 
sukni, co w osobie, która ją prezentowała: pozując w stroju, 
w którym powinni móc oglądać ją jedynie najbliżsi i który nosić 
mogła każda inna kobieta, także mieszczanka, monarchini 
niejako dawała ludowi do zrozumienia, że jest ona taką samą 
osobą jak wszyscy, niczym się nie różni się od innych kobiet. 
Wbrew pozorom, nie dopro-wadziło to do przychylniejszego 
spojrzenia na królową, lecz dało przyzwolenie na traktowanie jej 
tak jak wszystkich, a więc także ocenianie jej i osądzanie78.  

                                                            
76 Les cours sont esclaves de l’étiquette, & les Grands sont esclaves des Cours; cyt. 
za: Ch. Stéphan, op.cit., s. 42. 
77 O niemożności zrozumienia przez nią sensu francuskiego ceremoniału 
pisała już madame de Campan w swoich wspomnieniach; por. Mémoires de 
Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, Paris 
1999, s. 53; Także B. Craveri wspomina o znaczących różnicach we fran-
cuskiej i habsburskiej kulturze dworskiej; por. B. Craveri, Maria Antonina 
i skandal z naszyjnikiem, Kraków 2012, s. 13.  
78 Zwraca na to uwagę B. Craveri w kontekście słynnej afery naszyjnikowej, 
kiedy Maria Antonina, biorąc udział w procesie, również dała się zobaczyć 

Robe en chemise w latach 1778-1784 

53 

Na miejsce osławionego portretu zawieszono nowy o po-
dobnej formie, również autorstwa Elisabeth Vigée-Lebrun, lecz 
ukazujący królową ubraną w suknię półformalną (il. 4)79. Sama 
malarka nie zgadzała się z negatywną oceną portretu i nie do-
strzegała w fakcie sportretowania Marii Antoniny muślinowej 
sukni nic niestosownego. Chociaż jak nikt inny potrafiła oddać 
czar i piękno portretowanych przez siebie kobiet, nie ma 
wątpliwości, że zbyt zapatrzona we własne gust i estetykę, nie 
zdawała sobie sprawy ze społecznego oddziaływania portretów 
osób związanych z władcą. Chociaż traktowała Marię Antoninę 
z szacunkiem należnym królowej, widziała w niej przede 
wszystkim kobietę, dlatego też na portretach zamiast majestatu 
chciała oddawać jej piękno80. Jeszcze przed 1784 roku malowała 
wiele jej portretów. Te w strojach prostszych przeznaczone były 
jednak nie do publicznego wystawienia, lecz jako podarunki dla 
przyjaciół królowej81. Portret z różą był pierwszym, na którym 
w codziennej sukni pozowała ona do portretu oficjalnego. Jak 
wspominała malarka, [portret] przedstawia ją w słomkowym 
kapeluszu i sukni z białego muślinu, której rękawy są plisowane 
w poprzek, ale dość obcisłe; kiedy portret został wystawiony na 
Salonie, złośliwcy nie omieszkali oświadczyć, że królowa pozowała 
w koszuli, bowiem był to rok 1786 i Maria Antonina zaczynała 
być celem oszczerstw82.  

                                                            
ludowi jako zwyczajna kobieta nie znajdująca się ponad prawem; por. tamże, 
s. 17-19.  
79 Maria Antonina z różą,1783, Palais deVersailles. Prawdopodobnie była to 
robe à la polonaise z opuszczoną spódnicą wierzchnią; por. Ch. Stéphan, 
op. cit., s. 48.  
80 E. Vigée-Lebrun, Wspomnienia, Warszawa 1977, s. 49.  
81 Tamże, s. 55.  
82 Tamże.  
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ludowi jako zwyczajna kobieta nie znajdująca się ponad prawem; por. tamże, 
s. 17-19.  
79 Maria Antonina z różą,1783, Palais deVersailles. Prawdopodobnie była to 
robe à la polonaise z opuszczoną spódnicą wierzchnią; por. Ch. Stéphan, 
op. cit., s. 48.  
80 E. Vigée-Lebrun, Wspomnienia, Warszawa 1977, s. 49.  
81 Tamże, s. 55.  
82 Tamże.  
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W tym miejscu warto zastanowić się, jaki był wkład ma-
larki w sam proces tworzenia i propagowania tej sukni wśród 
arystokratek. Istotna wydaje się tu informacja, że jeszcze w 1778 
roku suknia w tym stylu określona została jako kostium 
maskaradowy, a więc przebranie. Mniej więcej w tym samym 
czasie suknia o bliźniaczo podobnym kroju zaczyna pojawiać się 
na sentymentalnych portretach artystki jako element „stylizacji 
pasterskiej”83. W tej samej sukni, białej, jednoczęściowej, o re-
gulowanym dekolcie z kołnierzykiem i długimi rękawami, 
przedstawiła siebie na autoportrecie z 1781 roku (il. 5)84, me-
tresę Ludwika XV – madame du Barry (il. 6)85, przyjaciółkę 
królowej – Yolande de Polignac86, jej szwagierkę madame Eli-
sabeth oraz polską arystokratkę Elżbietę Lubomirską87. Suknia 
pozostała ta sama, zmianie ulegały jedynie głębokość dekoltu 
(który był regulowany) i kolor oraz wysokość umieszczenia 
szarfy (na niektórych portretach została ona umieszczona 
w talii, na innych nieco poniżej biustu). Tym, co rzuca się 
w oczy przede wszystkim, jest jej demokratyczność. Ta prosta, 
biała sukienka nie jest symbolem arystokratycznego po-
chodzenia  –  w  końcu  poza  arystokratkami  sportretowała  się 

                                                            
83 O tym, że były to pasterskie stylizacje, świadczą przede wszystkim proste, 
słomkowe kapelusze zdobiące głowy niemal wszystkich pozujących kobiet. Na 
stylizację wskazuje również (prawdopodobny) brak gorsetu i oraz, w przy-
padku niektórych, podniesione talia. To też odróżnia białe suknie z wcześniej-
szych portretów Vigée-Lebrun od tego przedstawiającego królową, która bez 
wątpienia nosi pod suknią tradycyjną sznurówkę.  
84 E. Vigée-Lebrun, Portret madame du Barry, 1781, Philadelphia Museum of 
Art. 
85 Tenże, Księżna de Polignac, 1782, Château de Versailles. 
86 Tenże, Portret Elżbiety Burbon, 1782, Château de Versailles.  
87 Tenże, Portret Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskiej, 1782, kolekcja pry-
watna. 
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Il. 4. E. Vigée-Lebrun, Portret Marii Antoniny z różą, 1783, 
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, Wersal, AC 1948

(źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_Antoinette_ 
Adult4.jpg [dostep:14.08.2018] 
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Il. 5. E. Vigée-Lebrun, Autoportret, 1781, 
Kimbell Art Museum, Fort Worth  ACK 1949.02 

(żródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89 
lisabeth_Vig%C3%A9e-Lebrun_-_selfportrait_ 

(Kimbell_Art_Museum,_1781-2).jpg [dostep: 14.08.2018]) 

Robe en chemise w latach 1778-1784 

57 

Il. 6. . E. Vigée-Lebrun, Portret madame du Barry, 1781, 
Philadelphia Museum of Art, 1984-137-1  

(źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madame_ 
Dubarry1.jpg [dostep: 14.08.2018]) 
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w niej sama artystka. Pozostaje pytanie, kto tak naprawdę 
naśladował kogo – czy to mieszczanka pretendowała do arysto-
kratycznej mody, czy arystokratki naśladowały mieszczankę88.  

Odpowiedzi na to pytanie udziela sama malarka, która na 
kartkach swoich Wspomnień przyznała się do stylizowania 
swoich klientek: strój noszony wówczas przez kobiety budził we 
mnie odrazę, dlatego też starałam się za wszelką cenę uczynić go 
bardziej malowniczym i byłam zachwycona, gdy uzyskawszy 
zaufanie modelek, mogłam je drapować wedle swojego gustu. Nie 
noszono jeszcze wtedy szali; ale ja narzucałam szerokie zawoje, 
lekko spowijające postać, dzięki którym pragnęłam naśladować 
piękny styl draperii u Raphaela i Dominiquina89. Malarka 
wspomina tu jedynie o szalach, można jednak domyślać się, 
że cały ich strój bazował na jej własnym poczuciu estetyki i, być 
może, na strojach, które sama nosiła. Jak zaznacza we Wspo-
mnieniach: ogromnie mało wydawałam na ubranie (...). Nosiłam 
wyłącznie białe suknie z muślinu albo z batystu, a strojne toalety 
sprawiałam sobie jedynie na seanse malarskie w Wersalu. Fryzura 
nic mnie nie kosztowała, układałam włosy sama, a najczęściej 
zawiązywałam na głowie chusteczkę z muślinu, jak to można 
zobaczyć na moich portretach (...), wyjąwszy portret, który jest 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo tam ukostiumowana 
jestem na modłę grecką90. Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądały 
owe białe suknie z muślinu lub batystu, warto jednak zwrócić 
uwagę, że na autoportretach ukazywała się wyłącznie w różnych 

                                                            
88 G. Juranek, Z antykizującego portretu na paryskie bulwary. O genezie robe en 
chemise, [w:] Sztuka stroju, strój w sztuce, red. M. Furmanik-Kowalska 
i A. Straszewska, Warszawa-Toruń 2016, s. 59-78. 
89 E. Vigee-Lebrun, Wspomnienia …, op. cit. s. 49. 
90 Tamże, s. 77. 
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wariantach „sukni-koszulki”. Być może więc suknia, która dla 
niej była ubiorem codziennym, posłużyła jej jako inspiracja do 
stworzenia sielskiego kostiumu dla kobiet z wyższych sfer. 

Fakt, że malarz stylizował swoje modelki, nie był wówczas 
jednak niczym szczególnym, w XVIII wieku słynął z tego 
chociażby Joshua Reynolds. A jednak stroje z jego portretów 
celowo miały odróżniać się od tych noszonych na co dzień, by 
nadać portretowi rysu ponadczasowości91. Stylizacja antykizu-
jąca czy pasterska zawsze posiadała charakter umowny. W przy-
padku sielskiej stylizacji zaproponowanej przez Vigée-Lebrun 
było jednak inaczej, ponieważ z portretów przeszła ona do 
rzeczywistej mody – najpierw noszona przez Marię Antoninę 
jako element pasterskiej konwencji w jej Hamaeu de la Reine, 
w ciągu kilku lat stała się codziennym ubiorem kobiet wszy-
stkich stanów – od księżnych po sprzedawczynie i aktorki.  

W tym miejscu warto w szczegółowy sposób przyjrzeć się 
krojowi chemise à la reine. Często określany jako rewolucyjny 
właściwie nie wnosił on, poza zastosowaniem lekkich materia-
łów typu len i bawełna, nic nowego do ówczesnej mody – bu-
dowa tej sukni w dużej mierze powtarzała bowiem krój omó-
wionej wcześniej robe à lévite. Najwięcej informacji na temat jej 
kroju czerpać można z, prawdopodobnie jedynej zachowanej do 
naszych czasów, chemises à la reine, znajdującej się w zbiorach 
Manchester City Gallery, datowanej na lata 1783-179092. 
Warto podkreślić, że w Wielkiej Brytanii suknie te stały się mo-

                                                            
91 O zjawisku portretów antykizujących pisała szerzej M. Możdżyńska-
Nawotka, Od zmierzchu do świtu: historia mody balowej, Wrocław 2007, s. 45-
50.  
92 Suknia ta stała się podstawą wykroju sporządzonego później przez 
N. Waugh.  
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dne niemal w tym samym czasie, co we Francji, spopula-
ryzowane przez księżnę Devonshire i Mary Robinson, którym 
Maria Antonina osobiście wysłała jej dwa egzemplarze93. 
Chemise z Manchester City Gallery uszyta została z gładkiego, 
bawełnianego muślinu w kolorze białym. Krojona była z dwóch 
części, przedniej i tylnej, które następnie zostały ze sobą zszyte, 
a w dwóch miejscach – w talii i tuż pod piersiami – wszyte 
zostały sznureczki mające regulować jej szerokość. Taki sam 
sznureczek wszyty został również przy linii dekoltu – w przy-
padku sukni Marii Antoniny, prawdopodobnie był on jedy-
nym94. Przód spódnicy pozostał rozcięty. Dodatkowo do sukni 
doszyto bufiaste rękawy oraz podwójny kołnierz. Na portrecie 
królowej najważniejszym ozdobnym elementem była średniej 
szerokości szarfa.  

Chociaż poruszenie związane z portretem przyczyniło się 
do pogorszenia wizerunku Marii Antoniny w oczach ludu, do-
prowadziło jednocześnie do popularyzacji samej chemise, o czym 
najlepiej świadczą ryciny publikowane na łamach Galerie des 
modes w 1784-1785. Dzięki Wspomnieniom Vigée-Lebrun 
wiadomo, że określenie „koszula” zostało użyte do niej w sposób 
początkowo pejoratywny, wskazując niestosowność pozowania 
w niej przez królową, jednak bardzo szybko zaczęło być 
stosowane w sposób całkowicie neutralny. Skojarzenie z koszu-
lą, noszoną przez ówczesne kobiety w roli bielizny dziennej 

                                                            
93 W ten sposób popularność robe en chemise tłumaczą autorzy opisu tej sukni 
na stronie Manchester City Galleries; por. http://manchesterartgallery.org/ 
collections/search/collection/?id=1947.1714.  
94 Prawdopodobnie suknia królowej, podobnie jak inne wczesne chemises, nie 
była ściągana sznureczkiem pod piersiami, nie wiadomo natomiast, czy taki 
sznureczek nie znajdował się w talii.  
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i nocnej oraz jako odzież do kąpieli, nie było w żaden sposób 
nieuzasadnione, bowiem robe en chemise krojona była w podo-
bny sposób – w swojej oryginalnej wersji, znanej z portretu 
królowej, była jednoczęściowa, otwarta z przodu95, o dekolcie 
ściąganym sznureczkiem i bufiastych rękawach, przewiązana 
w talii kolorową szarfą. Co bardzo ważne, tył krojony był w spo-
sób analogiczny, a więc plecy nie były doszywane osobno do 
spódnicy96. Ten model powtarzają trzy suknie na wspomnia-
nych wcześniej rycinach z lat 1784-1785, wszystkie określane 
jako chemises à la reine („koszule w stylu królowej”)97. Najpraw-
dopodobniej nie chodziło tu o ukazanie trzech różnych sukien, 
lecz tej samej z trzech różnych stron – z przodu, z boku i z tyłu98. 

                                                            
95 Otwarte z przody były jednak wyłącznie koszule noszone podczas kąpieli; 
por. M. Campan, Mémoires sur la vie de Marie-Antoinette, reine de France et 
de Navarre: suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, 
de Louis XV et de Louis XVI, Paris 1849.  
96 Identyczny krój, uzupełniony jedynie o poprzeczne marszczenia na staniku, 
powtarza znajdująca się w zbiorach Manchester Art Gallery. Na jej podstawie 
opracowany został wykrój sukni chemise, opublikowany przez Norah Waugh 
w The cut of women’s clothes, London 1968.  
97 Jako że do wszystkich trzech zachowały się jedynie podpisy umieszczone 
bezpośrednio na rycinach, warto je przywołać, są to bowiem jedyne 
zachowane teoretyczne informacje na temat chemise à la reine: „chemise à la 
reine o rękawach podpiętych, dekolt ozdobiony falbaną (chemise à la reine, 
à manches attachees, la gorge garnis d’une fraize; zob. „Galerie des modes”, 
s. 411, „chemise à la reine otwarta z przodu jak lewitka” (chemise à la ouverte 
par le bas comme une Levite; zob. „Galerie des modes”, s. 143. W przypadku 
trzeciej odnotowane zostało jedynie, że jest to chemise à la reine widziana 
z tyłu, z paskiem z czarnego aksamitu (la ceinture est de velour noir); „Galerie 
des modes”, s. 413.  
98 Zabieg taki pojawił się w „Galerie des modes” już wcześniej, w przypadku 
pierwszych rycin ukazujących robe à la Turque, co zostało zaznaczone 
w dołączonym do nich tekście; por. „Galerie des modes”, s. 276, 309, 311. 
W zbiorowym wydaniu „Galerie des modes” z 1912 roku tekstów tych 
w przypadku wszystkich trzech chemises à la reine brakuje.  
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93 W ten sposób popularność robe en chemise tłumaczą autorzy opisu tej sukni 
na stronie Manchester City Galleries; por. http://manchesterartgallery.org/ 
collections/search/collection/?id=1947.1714.  
94 Prawdopodobnie suknia królowej, podobnie jak inne wczesne chemises, nie 
była ściągana sznureczkiem pod piersiami, nie wiadomo natomiast, czy taki 
sznureczek nie znajdował się w talii.  
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i nocnej oraz jako odzież do kąpieli, nie było w żaden sposób 
nieuzasadnione, bowiem robe en chemise krojona była w podo-
bny sposób – w swojej oryginalnej wersji, znanej z portretu 
królowej, była jednoczęściowa, otwarta z przodu95, o dekolcie 
ściąganym sznureczkiem i bufiastych rękawach, przewiązana 
w talii kolorową szarfą. Co bardzo ważne, tył krojony był w spo-
sób analogiczny, a więc plecy nie były doszywane osobno do 
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jako chemises à la reine („koszule w stylu królowej”)97. Najpraw-
dopodobniej nie chodziło tu o ukazanie trzech różnych sukien, 
lecz tej samej z trzech różnych stron – z przodu, z boku i z tyłu98. 

                                                            
95 Otwarte z przody były jednak wyłącznie koszule noszone podczas kąpieli; 
por. M. Campan, Mémoires sur la vie de Marie-Antoinette, reine de France et 
de Navarre: suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, 
de Louis XV et de Louis XVI, Paris 1849.  
96 Identyczny krój, uzupełniony jedynie o poprzeczne marszczenia na staniku, 
powtarza znajdująca się w zbiorach Manchester Art Gallery. Na jej podstawie 
opracowany został wykrój sukni chemise, opublikowany przez Norah Waugh 
w The cut of women’s clothes, London 1968.  
97 Jako że do wszystkich trzech zachowały się jedynie podpisy umieszczone 
bezpośrednio na rycinach, warto je przywołać, są to bowiem jedyne 
zachowane teoretyczne informacje na temat chemise à la reine: „chemise à la 
reine o rękawach podpiętych, dekolt ozdobiony falbaną (chemise à la reine, 
à manches attachees, la gorge garnis d’une fraize; zob. „Galerie des modes”, 
s. 411, „chemise à la reine otwarta z przodu jak lewitka” (chemise à la ouverte 
par le bas comme une Levite; zob. „Galerie des modes”, s. 143. W przypadku 
trzeciej odnotowane zostało jedynie, że jest to chemise à la reine widziana 
z tyłu, z paskiem z czarnego aksamitu (la ceinture est de velour noir); „Galerie 
des modes”, s. 413.  
98 Zabieg taki pojawił się w „Galerie des modes” już wcześniej, w przypadku 
pierwszych rycin ukazujących robe à la Turque, co zostało zaznaczone 
w dołączonym do nich tekście; por. „Galerie des modes”, s. 276, 309, 311. 
W zbiorowym wydaniu „Galerie des modes” z 1912 roku tekstów tych 
w przypadku wszystkich trzech chemises à la reine brakuje.  



Rozdział 2 

62 

Fakt ten wskazywałby tym samym na przykładanie przez au-
torów do nowego rodzaju negliżu szczególnej wagi99.  

W 1784 roku zaprezentowano w Galerie des modes również 
inny rodzaj tej sukni, noszonej na rycinie przez dame de qualité. 
Wedle opisu znajdującego się pod rysunkiem, ubrana jest ona 
w „negliż (…) stanowiący rodzaj koszuli z lekkiej jedwabnej 
tkaniny”100. Suknia ta, o nieco mniej niż poprzednia pasterskim 
charakterze, posiada długie, bufiaste rękawy i pojedynczą 
spódnicę. Ze względu na fichu i fartuszek nie można niestety 
powiedzieć nic konkretnego na temat jej kroju, który prawdo-
podobnie jednak powtarzał ten znany z chemise à la reine. 
Szczególnie istotny jest tutaj jednak fakt, że samo to określenie 
nie pojawia się. Suknia ta jest po prostu „rodzajem koszuli”, co 
oznacza, że nazwa „koszula w stylu królowej” od początku uży-
wana była tylko i wyłącznie w stosunku do sukni bezpośrednio 
powtarzających model z obrazu Vigée-Lebrun, uzupełnionych 
o słomkowy pasterski kapelusz. W codziennym użyciu nawet 
w stosunku do samej chemise à la reine istniało wiele innych 
nazw, o których można dowiedzieć się głównie z pamiętników 
i dzienników z epoki. Jak wynika z zeznań Nicole Leguay 
d’Oliva, która właśnie tę suknię miała na sobie na spotkaniu 
z kardynałem de Rohan, podczas którego udawała królową, 

                                                            
99 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie trzy suknie są, 
w przeciwieństwie do tej z portretu królowej, kolorowe. W rzeczywistości 
kolory sukien na rycinach – o ile nie wynikały z umieszczonego pod ilustracją 
tekstu – nie powinny podlegać analizie, ponieważ każda ręcznie kolorowana 
rycina istniała w kilku, lub nawet kilkunastu wariantach kolorystycznych 
[zatem kolor mógł służyć jedynie uatrakcyjnieniu czarnobiałej ryciny]. 
W rzeczywistości nie ma dowodów na to, że chemise à la reine, a więc 
pierwotna wersja sukni en chemise, była szyta w kolorze innym niż biały.  
100 Negligé (…) une espèce de chemise de petite étoffe de soie, s. 409.  
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chemise znana była również pod nazwą robe à l’enfant (suknia 
dziecięca) oraz robe en Gaule (w stylu Galii)101.  

W latach 1784-1785 powstało wiele portretów, na których 
kobiety noszą suknie bezpośrednio naśladujące krój chemise à la 
reine, również pędzla samej Elisabeth Vigee-Lebrun102. Wśród 
nich uwagę zwraca przede wszystkim portret żony malarza 
Dmitrija Lewickiego, Nataszy, datowany na rok 1783103. Nata-
sza pozuje ubrana w chemise à la reine uszytej z bardzo cienkie-
go muślinu, noszonej na sukni w kolorze żółtym, z charak-
terystycznym kołnierzem, szarfą w talii i bufiastymi rękawami. 
Najbardziej interesująca jest tu data powstania tego portretu – 
nie wiadomo, czy malarz zainspirował się wystawionym w tym 
samym roku portretem królowej Francji, czy też suknię tę jego 
żona nosiła już wcześniej. Bardziej prawdopodobna jest tutaj 
zdecydowanie wersja pierwsza, wskazująca jednocześnie na 
niezwykle szybką i międzynarodową karierę „koszuli w stylu 
królowej”, która, mimo sielskiego charakteru typowego dla 
środowiska arystokratycznego, niemal natychmiast, chociaż 

                                                            
101„Pani de la Motte, rzekoma hrabina de Valois, zajmuje się moją toaletą; 
chce mnie ubrać osobiście i to właśnie ona mnie ubiera. Wkładam białą suknię 
z nakrapianego muślinu. Była to, jeśli dobrze pamiętam, robe à l’enfant lub en 
Gaule, rodzaj ubrania znanego przede wszystkim pod nazwą chemise”; zob. 
Memoire pour la Demoiselle Le-Guay-d’Oliva, fille mineure, emancipee d’age, 
accusee (etc.), 1786, s. 15.  
102 E. Vigée-Lebrun, Księżna de Polignac, 1783, Waddesdon Manor; 
Księżniczka de Lamballe, ok. 1783, kolekcja prywatna. Na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj rysunek Jacquesa-Louisa Davida z 1784 roku, który w niemal 
identycznej sukni (lecz o prostych rękawach) przedstawił młodą dziewczynę 
mieszczańskiego pochodzenia; zob. J.-L. David, Jeanne-Suzanne Sedaine, 
Luwr, Paryż.  
103 Galeria Sztuki w Czelabińsku.  
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w zmienionej formie, zaadaptowana została również przez 
kobiety pochodzenia mieszczańskiego.  

W tym miejscu jednak trzeba zauważyć, że sama królowa 
nigdy więcej już się w tej sukni nie sportretowała, co wynikało 
z tego, że w 1784 roku postanowiła powrócić do bardziej trady-
cyjnych i zachowawczych ubiorów, przede wszystkim robe à la 
française. Pośród sukien, z których zrezygnowała, odpowiednich 
wyłącznie dla kobiet młodych (a więc poniżej 30 roku życia) 
królowa, oprócz chemise, wymienić miała żakiety typu pierrots 
oraz redingoty, lewitki, poloneski, oraz suknie tureckie i czer-
kieskie, a także stosowane jako ozdoby fryzur pióra i kwiaty. 
Obowiązkiem noszenia „sukien w stylu francuskich” podczas 
oficjalnych wizyt miały zostać objęte wszystkie księżniczki104. 
Decyzja ta, o ile rzeczywiście miała miejsce105, była wyraźną 
próbą przywrócenia monarchini zszarganego autorytetu i jedno-
cześnie stanowiła swego rodzaju oficjalne odwrócenie się 

                                                            
104 Sa Majesté a envoyé chercher mademoiselle Bertin, sa marchande des modes et 
lui a dit qu’au mois de novembre elle aurait trente ans; que personne ne l’en 
avertirait vraisemblablement, que son projet était de réformer de sa parure les 
agrémens qui ne pouvaient aller qu’avec d’une extrême jeunesse, qu’en consequence 
elle ne portera plus des plumes ni des fleurs. On sait aussi que l’étiquette pour ses 
robes est changée: que la reine ne veut plus de pierrots, ni de chemises, ni de redin-
gotes, ni de polonaises, ni de lévites, ni de robes à la turque, ni de circassiennes; 
qu’il est question de reprendre les robes graves et à plis; que les princesses ont été 
invitées de proscrire toutes les autres pour les visites de cérémonie. L. P. de Bach-
aumont, J. Toussaint Merle Mémoires historiques, littéraires, politiques, anecdo-
tiques critiques de Bachaumont: ou choix d'anecdotes historiques ... : Extrait des 
Mémoires secrets de la république des lettres, t. 3, Paris 1809, s. 260. 
105 Fakt, że na żadnym portrecie powstałym po 1784 roku królowa nie ma na 
sobie sukni w stylu francuskim, pozuje natomiast ubrana w suknię w stylu 
tureckim sugeruje, że albo wycofała się ona ze swego postanowienia, albo 
nigdy nie miało ono miejsca i była to jedynie plotka.  
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królowej, uważanej wcześniej za autorytet w kwestii ubioru, od 
świata mody.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na dalsze losy „koszuli 
w stylu królowej”. Z pewnością za istotny należy uznać fakt, 
że w publikacjach modowych zarówno krój ten, jak i nazwa, 
znikają niemal całkowicie – w latach 1785-1789 dwa razy tylko 
pojawiają się suknie określone jako chemise à la reine, z tym, 
że posiadają już nieco inny krój niż ten, który prezentowała 
królowa. Warto jednak pamiętać o tym, że Cabinet des modes 
i Magasin des modes posiadały jawnie pro-mieszczański charak-
ter i nie były przychylne arystokracji i arystokratycznej modzie. 
Chociaż czasopisma te nie popularyzowały mody wywodzącej 
się z dworskich kręgów, suknia w tej formie noszona była we 
Francji przynajmniej do rewolucji, a poza nią co najmniej do 
roku 1795. Z francuskich portretów powstałych po 1785 roku 
warto przywołać przede wszystkim Portret państwa Lavoisier 
Jacquesa-Louisa Davida z 1788 roku106, czy portret Marie-
Françoise Dumesnil autorstwa Marie-Victoire Lemoine. W obu 
przypadkach suknie te nie posiadają już jednak pasterskiego 
charakteru, zaznaczonego na portrecie Marii Antoniny poprzez 
słomkowy kapelusz.  

Bardzo duża ilość portretów ukazujących kobiety ubrane 
w chemises à la reine pochodzi z Wysp Brytyjskich, gdzie wyraź-
nie zastąpiła ona stosowany wcześniej przez malarzy ubiór anty-
kizujący, co widać m.in. w malarstwie George’a Romneya107. 
Suknia ta pojawia się również w malarstwie duńskiego malarza 

                                                            
106 Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.  
107 G. Romney, Anne Rodbard, pani Blackburne, 1787-1788, kolekcja pry-
watna; Pani Billington jako św. Cecylia, 1787-1788; Pani Mark Currie, 1789, 
Tate Britain Gallery, Londyn.  
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nigdy nie miało ono miejsca i była to jedynie plotka.  
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królowej, uważanej wcześniej za autorytet w kwestii ubioru, od 
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Bardzo duża ilość portretów ukazujących kobiety ubrane 
w chemises à la reine pochodzi z Wysp Brytyjskich, gdzie wyraź-
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106 Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.  
107 G. Romney, Anne Rodbard, pani Blackburne, 1787-1788, kolekcja pry-
watna; Pani Billington jako św. Cecylia, 1787-1788; Pani Mark Currie, 1789, 
Tate Britain Gallery, Londyn.  
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Jensa Juela: w chemises à la reine namalował on najpierw w 1787 
roku duńską księżniczkę Luizę Augustę108, a następnie w 1790 
roku księżnę Zofię Fryderykę109. Warto zwrócić również uwagę 
na portret Anny Charlotty Doroty, księżnej Kurlandii pędzla 
Marcello Bacciarellego, namalowany w roku 1795110, który 
wyraźnie świadczy o popularności tej sukni jeszcze w połowie 
lat 90-tych XVIII wieku, kiedy we Francji moda wyglądała już 
zupełnie inaczej.  
 

                                                            
108 Frederiksborg, Hillerød.  
109 Miejsce przechowywania.  
110 Pałac w Łazienkach, Warszawa.  
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Zmiany w modzie kobiecej po 1785 roku  

Modę lat 80-tych XVIII wieku omawia się zazwyczaj 
w sposób syntetyczny, to znaczy wskazując te typy ubiorów, 
które były noszone przez całe dziesięciolecie. W dekadzie tej 
moda zmieniała się jednak we Francji w sposób bardzo gwał-
towny, co sprawiło, że charakter ubiorów noszonych w jej po-
czątkach był już zupełnie inny niż tych noszonych w pierwszym 
roku rewolucji. O ile jeszcze w latach 1780-1784 bardzo dużą 
rolę w kreowaniu mody odgrywała królowa i dwór (co widać 
w popularności takich sukni jak robe à la lévite i chemise à la 
reine, bezpośrednio związanych z osobą Marii Antoniny), o tyle 
w późniejszych latach to gust mieszczański zaczął odgrywać naj-
ważniejszą rolę na rynku mody. W głównej mierze wynikało to 
z coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu monarchii i rodzą-
cych się nastrojów rewolucyjnych, w dużej mierze wynikających 
z nękających francuski lud biedy i głodu. Za symboliczny mo-
ment wkroczenia w nową epokę można uznać premierę Wesela 
Figara 27 kwietnia 1784 roku, sztuki, o której sam Georges 
Danton mówił, że Figaro zabił szlachtę111.  

                                                            
111 T. Boy-Żeleński, Wstęp, [w:] P. A. C. de Beaumarchais, Wesele Figara, 
przeł. i wstęp Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1959.  
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W świecie mody rok 1785 również stanowi pewien prze-
łom – to właśnie wtedy, 15 listopada, pojawiło się we Francji 
pierwsze czasopismo poświęcone modzie, Cabinet des modes, ou 
Les modes nouvelles, od 1786 wydawany pod nazwą Le Magasin 
des modes nouvelles françaises et anglaise112. Interesujące jest, 
że to właśnie w latach głębokiego kryzysu ekonomicznego og-
romną poczytnością zaczął cieszyć się magazyn poświęcony 
modzie, dodatkom i wystrojowi wnętrz. Z pewnością po części 
wynikało to z faktu, że prezentowane w nim ubiory były 
dostosowane zarówno do mieszczańskiego gustu, jak i portfela, 
a te noszone wyłącznie przez arystokrację, przede wszystkim 
habits de cour, nie były w nim publikowane. Także jednak 
w tych nieformalnych i półformalnych zaszły znaczące zmiany 
w porównaniu chociażby do wcześniejszej Galerie des modes: 
propagowane były ubiory skromne, szyte z niedrogich mate-
riałów. Jak tłumaczyli we wstępie do pierwszego numeru twórcy 
Cabinet des modes, działo się tak, ponieważ same Francuzki nie 
uważały pustego przepychu za elegancję. Wręcz przeciwnie, 
dzięki posiadaniu wrodzonego smaku, potrafiły ubrać się mod-
nie i elegancko przy pomocy najtańszych i najprostszych mate-
riałów113. Zdanie to doskonale oddaje naturę mody lat 80-tych 

                                                            
112 Był to dwutygodnik, wydawany każdego 1. i 15. dnia miesiąca. Każdy 
numer podzielony był na dwie części – opisową oraz ilustracyjną. Każdo-
razowo prezentowane były trzy ryciny ukazujące ubiory damskie, męskie lub 
dziecięce, a także fryzury, nakrycia głowy, elementy wyposażenia (świeczniki, 
łóżka), czy modele karet. 
113 Qu’on ne nous objecte pas que le Peuple de l’Europe qui possède le numéraire 
le plus considérable est simplement vêtu : nous répondrions que, dans certains 
jours, les femmes de ce Peuple sont couvertes par les perles & de diamants ; que les 
hommes portrent sur leur haut-de-chausse & sur leur pourpoint un nombre inifini 
de boutons d’argent massif, & même d’or. C’est le goût qui manque à cette Nation, 
& non pas ce qu’on appele luxe. Ce goût, le Français le possède au plus haut degré ; 
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XVIII wieku, która po szaleństwach poprzedniej dekady, wido-
cznych w dużej ilości detali zdobiących suknie czy charaktery-
stycznych, niebotycznie wysokich perukach, wyraźnie uspokaja 
się i dąży do maksymalnego uproszczenia114. Coraz widoczniej-
szy staje się również wpływ zarówno ubiorów angielskich, za-
równo kobiecych, jak i męskich, w których wygodę zdecy-
dowanie przedkłada się nad dekoracyjność. O ile jeszcze na 
początku dekady Francuzki chętnie nosiły suknie à la polonaise 
czy à la circasienne, bogato zdobione pasmanterią i obficie dra-
powane z tyłu, o tyle po 1785 roku obie te suknie właściwie 
przestają pojawiać się na obrazach czy rycinach.  

Jak zaznacza autor tekstu pierwszego numeru Cabinet des 
modes115, w roku 1785, poza sukniami i fourreaux w stylu Le-
wity, nosi się również te à l’anglaise, à la turque, à la janséniste116 
i à la circassienne. W rzeczywistości jednak, jak widać to po 
samych rycinach publikowanych na łamach czasopisma, druga 
połowa dekady zdominowana była, oprócz sukien w stylu 

                                                            
il fait, avec l’étoffe la plus simple, la gaze la plus légère, faire de ajustements, dont 
la valeur n’a point de proportion avec le prix de la matière dont ils sont composés/ 
żeby nie zarzucono nam, że lud Europy, który posiada największy majątek jest 
najprościej ubrany, odpowiemy, że w niektórych dniach kobiety z tego ludu są 
pokryte perłami i diamentami, że mężczyźni noszą na swych spodniach i kaf-
tanach niezliczoną ilość guzików z masywnego srebra, jak również ze złota. Jest 
to smak, którego brakuje tej nacji i nie to, co nazywamy luksusem. Smak ten 
Francuzi posiedli w najwyższym stopniu; trzeba, za pomocą najprostszej tkaniny 
i najdelikatniejszej gazy, zrozumieć, że wartości nie mierzy się ceną materiałów, 
z którego dana rzecz została wykonana, zob. „Cabinet des modes”, nr 1, 15 
listopada 1785, s. 5-6.  
114 Dążenie do maksymalnego uproszczenia ubiorów zakończy się dopiero 
w latach 1795-1800 wraz z modą antykizującą. 
115„Cabinet des modes”, nr 1, 15 listopada 1785, s. 7.  
116 Niestety nie wiadomo, jak wyglądała „suknia w stylu jansenistki”. Brak 
innych wzmianek o niej sugeruje, że była ona w modzie jedynie przejściowo.  
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angielskim i tureckim, przez robe en chemise i wywodzącą się 
z męskiej mody suknię-płaszcz zwaną redingote. Dużą popular-
nością cieszyły się również żakiety – caraco oraz pierrots, które 
najbardziej interesujące formy przybiorą jednak dopiero w 1789 
roku.  

Warto jednak zaznaczyć, że chociaż dążenie do prostoty 
i swego rodzaju surowości jest bardzo widoczne w noszonych 
po 1785 roku ubiorach, zupełnie inaczej przedstawia się kwestia 
nakryć głowy, które właśnie w 2. połowie lat 80-tych przybrały 
największe rozmiary i zyskały najbardziej fantazyjne zdobienia. 
Z upodobaniem dekorowano je wstążkami, piórami i kwiatami. 
Również i moda na kapelusze była jednak we Francji wyrazem 
fascynacji modą angielską, na gruncie której rozpropagowane 
zostały przez słynną księżnę Georgianę Cavendish117. Inaczej 
rzec miała się z fantazyjnymi czepcami, również bardzo popular-
nymi w tamtym okresie, a które stanowiły element mody 
rodzimej.  

Robe en chemise na rycinach publikowanych na łamach 
Galerie des modes  

Rok 1785 okazał się również przełomowy dla samej robe 
en chemise. O ile w latach 1783-1784 istniała ona właściwie 
w jednym rodzaju, tj. chemise à la reine, o tyle już w 1785 zaczy-
nają pojawiać się liczne wariacje na jej temat, widoczne zarówno 
na rycinach modowych, jak i w malarstwie portretowym. Ze 
względu na charakteryzujące ją niuanse, dużo więcej informacji 
na jej temat przynoszą jednak publikowane na łamach czaso-
pism modowych ryciny, które poza materiałem ikonogra-

                                                            
117 O. Bernier, The Eighteenth-century woman, New York 1981, s. 110.  
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ficznym dostarczają również konkretnych, często bardzo szcze-
gółowych opisów danej sukni. To dzięki rycinom możemy 
poznać nazwy poszczególnych typów chemises oraz te cechy, 
które ówcześni uważali dla niej za charakterystyczne. Jedno-
cześnie dowiadujemy się, które suknie były uznawane za 
chemise, a które, mimo wyraźnych podobieństw, stanowiły jed-
nak odrębny rodzaj ubioru. Dopiero wiedza zawarta w czaso-
pismach modowych pozwala więc na merytoryczne przestudio-
wanie przedstawień robe en chemise w malarstwie.  

W Galerie des modes jako pierwsza po 1784 roku zaprezen-
towana została chemise à la Floricourt118 – jednoczęściowa, prze-
pasana w talii szarfą, o bufiastych rękawach dwukrotnie prze-
wiązanych wstążkami, bez dekoltu, który ukryty jest pod falba-
niastym kołnierzem. Na 1/3 wysokości spódnicy doszyta została 
falbana ozdobiona kokardami i girlandą ze wstążki. Nie zacho-
wał się niestety oryginalny opis, zastąpiony przez wydawcę zbio-
rowego wydania Galerie des modes z 1912 roku fragmentem listu 
Rose Bertin do baronowej Benkendorff z 3 sierpnia 1784 roku, 
w którym opisuje ona pewną suknię wraz z jej ceną wynoszącą 
220 liwrów. Opis ten wyraźnie zdaje się odpowiadać właśnie 
chemise à la Floricourt: szeroka robe en chemise z lnianego, 
kropkowanego batystu, ozdobiona na całej długości przodu lnem 
obramowanym koronką, plisami obramowanymi koronką – dwo-
ma wokół dekoltu i dwoma u dołu rękawów, spódnicą z angielskiej, 
liliowej tafty, ukrytą pod lnianą koszulą, ozdobioną na dole, 
z dwóch stron, obramowaniem z koronki i liliowymi wstążkami 
ciągnącymi się przez całą długość przedniej i tylnej części sukni119.  

                                                            
 118„Galerie des modes”, t. 3, s. 67.  
119 Une grande robe en chemise de linon batiste brochée à pois, une garniture le 
long des devants en linon à jour bordé d’un pied de dentelle, deux rangs de plis au 
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najbardziej interesujące formy przybiorą jednak dopiero w 1789 
roku.  
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po 1785 roku ubiorach, zupełnie inaczej przedstawia się kwestia 
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największe rozmiary i zyskały najbardziej fantazyjne zdobienia. 
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Robe en chemise na rycinach publikowanych na łamach 
Galerie des modes  

Rok 1785 okazał się również przełomowy dla samej robe 
en chemise. O ile w latach 1783-1784 istniała ona właściwie 
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117 O. Bernier, The Eighteenth-century woman, New York 1981, s. 110.  
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ficznym dostarczają również konkretnych, często bardzo szcze-
gółowych opisów danej sukni. To dzięki rycinom możemy 
poznać nazwy poszczególnych typów chemises oraz te cechy, 
które ówcześni uważali dla niej za charakterystyczne. Jedno-
cześnie dowiadujemy się, które suknie były uznawane za 
chemise, a które, mimo wyraźnych podobieństw, stanowiły jed-
nak odrębny rodzaj ubioru. Dopiero wiedza zawarta w czaso-
pismach modowych pozwala więc na merytoryczne przestudio-
wanie przedstawień robe en chemise w malarstwie.  
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towana została chemise à la Floricourt118 – jednoczęściowa, prze-
pasana w talii szarfą, o bufiastych rękawach dwukrotnie prze-
wiązanych wstążkami, bez dekoltu, który ukryty jest pod falba-
niastym kołnierzem. Na 1/3 wysokości spódnicy doszyta została 
falbana ozdobiona kokardami i girlandą ze wstążki. Nie zacho-
wał się niestety oryginalny opis, zastąpiony przez wydawcę zbio-
rowego wydania Galerie des modes z 1912 roku fragmentem listu 
Rose Bertin do baronowej Benkendorff z 3 sierpnia 1784 roku, 
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220 liwrów. Opis ten wyraźnie zdaje się odpowiadać właśnie 
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ma wokół dekoltu i dwoma u dołu rękawów, spódnicą z angielskiej, 
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z dwóch stron, obramowaniem z koronki i liliowymi wstążkami 
ciągnącymi się przez całą długość przedniej i tylnej części sukni119.  

                                                            
 118„Galerie des modes”, t. 3, s. 67.  
119 Une grande robe en chemise de linon batiste brochée à pois, une garniture le 
long des devants en linon à jour bordé d’un pied de dentelle, deux rangs de plis au 
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Z tego samego roku pochodzi również rycina ukazująca 
kolejną, i ostatnią, jeśli chodzi o publikacje dotyczące bieżącej 
mody, chemise à la reine120. Gdyby nie podpis umieszczony pod 
ryciną, suknia ta byłaby jednak właściwie nierozpoznawalna, 
przede wszystkim z powodu obszernej chusty, w którą owinięta 
jest nosząca ją postać. Suknia ta jest dość luźna, noszona na tzw. 
cul wypychającym spódnicę z tyłu, z charakterystyczną falbaną 
przyszytą u dołu i rękawami ¾ zakończonymi falbanką. Opis 
znajdujący się pod spodem skupia się jedynie na szarfie: 
w tygrysi wzór, zawiązanej w „węzeł miłości”121. Także i tutaj 
robe en chemise ukazana została jako poranna suknia spacerowa.  

W tym samym roku w Galerie des modes zaprezentowano 
również inny rodzaj sukni chemise, tym razem pod nazwą chemi-
se à la Jesus, a więc „koszula w stylu Jezusa”122. Ta również 
w podstawowej formie bazowała na klasycznej „koszuli w stylu 
królowej”, jedyną różnicę stanowiły rękawy – luźne, zakończo-
ne u dołu podwójnymi mankietami123. Krój tej sukni wyraźnie 
nawiązuje do tych sukien, w których w latach 1781-1782 
Vigée-Lebrun sportretowała siebie, madame du Barry i madame 

                                                            
collet et deux au bas des manches, le tout bordé de dentelle, un jupon de taffetas 
anglais lilas, couvert d’une chemise de linon, avec une garniture au bas bordée des 
deux côtés d’un pied de dentelle, des rubans lilas passes le long des devants de la 
robe et dans toutes les coulisses, zob. Tamże, s. 66.  
120 Tamże, s. 85.  
121 Tamże.  
122 Tamże, s. 91. Sama nazwa niestety pozostaje tutaj zagadką, prawdopo-
dobnie miało to związek ze skojarzeniem kroju tej sukni z prostymi tunikami 
noszonymi w czasach Chrystusa.  
123 (…) chemise à la reine, garnie, avec une ceinture tigrée et nouée en rolette 
d’amour, zob. tamże.  
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Elisabeth, a w 1784 roku – hrabinę de Cérès124. Trudno jest 
jednak jednoznacznie stwierdzić, czy suknia ta rzeczywiście była 
już noszona ok. 1781 roku, czy też pojawiła się w modzie 
dopiero około 1784-1785 roku właśnie pod wpływem sukni 
znanych z portretów Vigée-Lebrun125. Tak jak było w przy-
padku poprzedniej chemise, tak i tutaj oryginalny opis nie za-
chował się do naszych czasów.  

Kolejna tego typu suknia zaprezentowana została w Galerie 
des modes w 1786 roku126. Nie miała już, tak jak poprzednie, 
konkretnej nazwy, lecz została określona prostu ogólnym 
terminem jako robe en chemise127. Sam rysunek jest niestety dość 
nieczytelny ze względu na pozę postaci i bardzo trudno jest 
w sposób jednoznaczny określić fason noszonej przez nią sukni. 
Z pewnością posiadała luźne rękawy zmarszczone w okolicy 
łokci dla osiągnięcia efektu podwójnych bufek i zakończone 
podwójnymi mankietami. Góra sukni jest całkowicie przesło-
nięta obszerną chustą, zwraca jednak uwagę niemal całkowity 
brak ozdób, np. szarfy umiejscowionej w talii. Można przypusz-
czać, że suknia ta była całkowicie luźna, a efekt poprzecznych 
marszczeń uzyskany został przez podwinięcie sukni z tyłu128.  

                                                            
124 Portret hrabiny de Cérès (Kobieta składająca list), 1784, Toledo Museum of 
Art, Toledo (Ohio, USA). 
125 Jest bardzo prawdopodobne, że suknie o tym kroju nosiła już wcześniej 
sama malarka, do mody zaś weszły dopiero w 2. połowie dziesięciolecia.  
126 „Galerie des modes”, t. 4, s. 27.  
127 Po 1786 roku wyraźnie widać zresztą, pomimo dużej różnorodności 
krojów, zarzucenie nadawania sukniom en chemise konkretnych nazw. 
128 Taki luźny krój sugeruje określenie du matin, wskazujące, że jest to ubiór 
nieformalny, noszony przed południem. Analogiczny krój posiada deshabillee 
z roku 1779, będący jednakże jedynie rodzajem luźnej narzutki czy szlafroka 
(mantelet au lever), por. „Galerie des modes”, t. 2, s. 31.  
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Jako robe en chemise określona została również ostatnia 
w tym zbiorze suknia-koszulka zaprezentowana w roku 1787129. 
Jej krój nie różnił się znacząco od tych ukazywanych poprzednio 
– luźna, o dość dużym dekolcie wykończonym podwójnym koł-
nierzem, długich, obszernych rękawach zebranych przy łokciu 
za pomocą wstążek, przewiązana w talii szarfą, z prostą spódnicą 
ozdobioną u dołu marszczoną riuszką. Uszyta była z białego 
batystu i ozdobiona pasmanterią w kolorze różowym130.  

Jeśli przyjrzeć się wszystkim sukniom-koszulkom prezen-
towanym na łamach Galerie des modes, z łatwością można zau-
ważyć, że, począwszy od chemise à la Floricourt, ich ogólny krój 
pozostaje właściwie niezmienny i różnią się one jedynie w nie-
znacznych detalach – wszystkie są jednoczęściowe, krojone 
w ten sam sposób z przodu i z tyłu, niewielkie dekolty są obra-
mowane kołnierzami, a luźne, długie rękawy zakończone 
mankietami i przewiązywane przy łokciach za pomocą wstążek. 
Warto zauważyć, że pod tym względem znacząco odbiegają one 
od zaprezentowanej w 1784 roku chemise à la reine, która posia-
dała dużo obszerniejszy dekolt i bufiaste rękawy, była ponadto 
ubiorem wyraźnie stylizowanym na pasterski. Wszystkie kolejne 
były już po prostu ubiorami nieformalnymi lub półformalnymi, 
bez wyraźnie maskaradowego charakteru, który nadawałby im 
charakter elitarny.  

                                                            
129 Tamże, t. 4, s. 51.  
130 Tamże.  
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Robe en chemise na rycinach publikowanych na łamach 
Cabinet des modes  

W Cabinet des modes pierwsze suknie-koszule zaczynają 
być prezentowane dopiero od roku 1786. I tak w numerze z 15 
lutego na pierwszej planszy ukazana została kobieta w negliżu, 
w nowej robe en chemise131 (il. 7). Jej krój znacząco odbiega od 
tego, które miały te prezentowane w Galerie des modes. Zgodnie 
z opisem, posiadała ona podwójny kołnierz i szeroką falbanę 
z indyjskiej tafty w ciepłym, liliowym kolorze, ponadto była 
zamknięta z przodu, a zamiast szarfy posiadała wszytą powyżej 
talii wstążkę132. W przeciwieństwie do wcześniej omówionych 
chemises133 była więc uszyta już nie z muślinu czy innego 
lekkiego bawełnianego lub lnianego materiału, lecz z jedwabnej 
tafty, w dodatku już nie białej, lecz liliowej. Fakt ten doskonale 
pokazuje bardzo istotną kwestię związaną z robe en chemise, 
mianowicie zmiany w doborze tkanin i kolorystyce w zależności 
od pory roku. Jak można zaobserwować na przykładzie rycin 
prezentowanych na łamach Cabinet des modes i jego późniejszej 
wersji Magasin des modes, oba te czynniki zmieniały się wraz 
z kolejnymi sezonami. I tak wiosną i latem chemises szyte były 
z tkanin bawełnianych lub lnianych w jasnych kolorach, jesienią 
i zimą zaś z tafty, najczęściej w kolorach ciemniejszych lub 
bardziej intensywnych.  

                                                            
131 (…) une femme en négligé, en nouvelle robe en chemise, zob. „Cabinet des 
modes”, nr 7, 15 lutego 1786.  
132 Chemise à deux collers, & large falbala de taffetas des Indes lila tendre (...) La 
chemise est fermée pardevant, avec un nœud de ruban queue de Serin; zob. tamże, 
s. 2.  
133 Przynajmniej tych, przy których mieliśmy do czynienia z opisem użytych 
tkanin.  
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W opisie nie wspomniano niestety nic o innych szcze-
gółach jej budowy, przede wszystkim kroju stanika, który wyda-
je się bardziej dopasowany, co może wskazywać na fakt, że suk-
nia ta posiadała osobno krojone, wąskie plecy134. Uwagę zwra-
cają również rękawy – wąskie i sięgające łokci.  

Następna chemise pojawia się w Cabinet des modes w nu-
merze z 15 marca tego samego roku135 (il. 8). Jej opis poprzedza 
obszerny wstęp dotyczący samego zjawiska tworzenia mody – 
autorzy czasopisma deklarują, że to nie oni są twórcami mody, 
lecz kobiety obdarzone smakiem136. Po raz kolejny więc pod-
kreślone zostało przewodnictwo kobiet w dziedzinie mody, tak 
charakterystyczne dla ostatnich dekad XVIII wieku. Jedną 
z nich miała być Céphise, której wejście do Teatru Francuskiego 
w trakcie spektaklu sprawiło, że na jeden moment wzrok całej 
widoczni miał zwrócić się wyłącznie na nią, a to ze względu na 
strój, w który była ubrana. Kobiety z zazdrością i zachwytem 
miały spoglądać zarówno na jej fantazyjne nakrycie głowy, jak 
i na noszoną przez nią suknię. Sama Céphise była niezwykle 
szczęśliwa z powodu blasku, który roztaczała jej suknia. Rzeczy-

                                                            
134 Nie wiadomo dokładnie, kiedy suknie krojone w ten sposób pojawiły się 
po raz pierwszy – na pewno było to po roku 1785, ale ich szczególna po-
pularność przypada na lata 1787-1795. Tego typu krój powtarzają dwie 
zachowane robes en chemises, znajdujące się w zbiorach Musée de la Toile de 
Jouy i Kent State University Museum, obie datowane na 2. połowę lat 80-
tych XVIII wieku. Obie, tak jak suknia prezentowana na rycinie, posiadają 
także wąskie rękawy, różnią się jednak od niej brakiem kołnierza oraz 
charakterystycznymi, poziomowymi marszczeniami. Ze względu na to, 
że chemise krojone w ten sposób były szczególnie popularne w czasach rewo-
lucji, bardziej szczegółowo opisane zostaną w rozdziale poświęconym modzie 
po 1789 roku.  
135„Cabinet des modes”, nr 9, 15 marca 1786.  
136 Tamże, s. 1-2.  
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wiście, ta robe en chemise z białego, cienkiego materiału w kropecz-
ki w kolorze cytryny, z brzegami obszytymi czarną wstążką, wspa-
niale kontrastowała z kaszkietem w stylu Bellony, wyróżniającym 
się swoimi olśniewającymi kolorami. Była ona ściśnięta szerokim, 
czarnym paskiem, związanym z tyłu na kokardę137. Sam krój tej 
sukni nie różni się właściwie niczym od tego znanego z Galerie 
des modes – identycznie krojona z przodu i z tyłu, o luźnych rę-
kawach sięgających nadgarstków. Najważniejszy jest tu jednak 
fakt, że robe en chemise po raz pierwszy nie pojawia się jako 
suknia nieformalna, lecz półformalna (parure), odpowiednia na 
wieczorne wyjście do teatru.  

Następna rycina ukazująca robe en chemise opublikowana 
została w numerze z 15 kwietnia 1786 roku138 (il. 9). Suknia ta 
była luźna z przodu i z tyłu, o wąskich rękawach sięgających 
łokci. Opisana została jako robe en chemise z muślinu, na dole 
wycięta w kształt zygzaka i obramowana czarną wstążką. Pod 
przezroczystą suknią nosi ona [postać na rycinie] spódnicę spodnią 
[jupon] i usztywniany stanik [corset]139 z różowej tafty. Suknia 
jest przepasana szerokim paskiem z czarnego jedwabiu140. Po raz 
pier-wszy właściwie zwrócono tu uwagę na elementy, które 
nosiło się pod suknią en chemise, w tym wypadku – usztywniany 

                                                            
137 Céphise étoit encore joyeuse de l’éclat qui lui donnoit sa Robe. En effet, cette 
Robe en chemise do Folard blanc, à mouches couleur citron, et bordée en entier 
d’un Ruban noir, tranchoit assez bien avec le Casque à la Bellone, divesifié de 
tant de couleurs resplendissantes. Elle étoit serrée d’une large ceinture noire, 
formant en nœud par derrière ; zob. tamże, s. 2-3.  
138 Tamże, nr 11, 15 kwietnia 1786.  
139 Termin ten może prawdopodobnie oznaczać również lekką sznurówkę.  
140 Robe en chemise de mousseline, festonnée dans le bas et bordée d’un ruban noir. 
Sous cette robe transparente, elle porte un Jupon et en Corset de taffetas couleur de 
rose. La robe est serrée par une ceinture d’un large velours noir ; zob. tamże, 
s. 3.  
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Il. 7.Robe en chemise, "Cabinet des modes", Paryż, 15 lutego 
1786,  Rijksmuseum, Amsterdam, BI-1959-529-7 

(źródło :https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BI-1959-529-7 
[dostęp : 14.08.2018] 
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Il. 8. Robe en chemise, "Cabinet des modes", Paryż, 15 marca 
1786, Rijksmuseum, Amsterdam, BI-1959-529-13 

(źródło : https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BI-
1959-529-13 [dostęp: 14,08.2018]) 
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Il. 9. Robe en chemise, "Cabinet des modes", Paryż, 15 
kwietnia 1786, Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-2009-2182 
(źródło : https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-

2009-2182 [dostęp: 14.08.2018]) 
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stanik i spódnicę spodnią. Różowy kolor tych elementów kon-
trastował z bielą samej chemise141. Obecność kolorowej sukni 
noszonej pod suknią en chemise można dostrzec na wielu por-
tretach, obrazach rodzajowych142 oraz rycinach, co wskazuje, 
że był to wówczas zabieg niezwykle popularny. Funkcję ubioru 
spodniego mogła pełnić suknia typu fourreau, żakiet caraco lub, 
tak jak w tym przypadku, usztywniony stanik.  

W numerze z 1 czerwca 1786 roku robe en chemise ukazała 
się w Cabinet des modes na zbiorowej rycinie z czterema propo-
zycjami nakryć głowy143. Opisana jako robe en chemise z muś-
linu, wyraźnie bazowała na kroju chemise à la reine. Różniła się 
jednak od niej brakiem dekoltu i kołnierzem-kryzą w stylu Hen-
ryka IV 144, stanowiącym wyraźne nawiązanie do popularnej 
wówczas mody renesansu.  

Robe en chemise na rycinach publikowanych na łamach 
Magasin des Modes Nouvelles Française et Anglaises 

W roku 1787 zmieniono nazwę czasopisma Cabinet des 
modes na Magasin des Modes Nouvelles Française et Anglaises145. 
Zgodnie z tytułem, prezentowano tam już nie tylko modę fran-
cuską, ale i angielską (a dokładnie – ubiory noszone przez 

                                                            
141 M. Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu …, s. 27.  
142 Zob. M. Garnier, Lekcja muzyki (Młoda muzyczka), 1788 (Christie’s); 
Marguerite Gérard, Kobieta siedząca w parku, lata 90-te XVIII wieku 
(Christie’s); malarz niemiecki, Portret nieznanej rodziny we wnętrzu, ok. 1795, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.  
143„Cabinet des modes” nr 14, 1 czerwca 1786.  
144 Tamże, s. 8.  
145 Poza nazwą zmieniły się również ryciny, które pozbawione zostały 
znajdującego się pod spodem opisu. Natomiast układ czasopisma (po trzy 
plansze w każdym numerze) pozostał ten sam.  
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Angielki przebywające w Paryżu), co doskonale pokazuje 
zwiększający się w latach 80-tych XVIII wieku wpływ mody 
angielskiej na francuską. To także na tych rycinach da się zau-
ważyć zjawisko tzw. maskulinizacji kobiecych ubiorów, wido-
cznych przede wszystkim w popularności przejętej z mody 
męskiej sukni-płaszcza, tzw. redingote146 oraz dominacji nawią-
zującej do kroju męskich habits długich, wąskich rękawów en 
amadis147. To również po 1787 roku na rycinach można zauwa-
żyć znacząco zmianę w ukazywaniu samych kobiet. Znikają fry-
wolne pozy i kokieteria, kobiety stoją wyprostowane i pełne 
powagi. Od roku 1787 ich pozy stają się dynamiczne, jak gdyby 
kreowane były na postacie z antycznych tragedii.  

Pierwsze suknie-koszule zaprezentowano w tym piśmie 
w numerze z 20 lutego 1787148, na rycinie ukazującej dwie An-
gielki. Obie kobiety, ukazane jedynie do linii talii, noszą robes 
en chemises uszyte z tafty kolejno w kolorach ciemnobrązowym 
i zielonym. Obie miały być przewiązane w talii za pomocą szarfy 
i dodatkowo mieć przewiązane wstążkami rękawy. Tak jak było 
w przypadku sukni en chemise z 15 lutego 1786 roku, tak i tutaj 
obie suknie uszyte były nie z muślinu, lecz z kolorowej tafty. Ze 
względu na to, że obie ryciny pochodzą z lutego, fakt można 
tłumaczyć tym, że zimą kobiety z zasady rezygnowały z noszenia 
sukien szytych z cienkich tkanin149. Jednocześnie obie wyraźnie 

                                                            
146 Por. F. Boucher, Historia mody, Warszawa 2003, s. 270; Możdżyńska-
Nawotka, Od zmierzchu …, s. 26.  
147 Por. „Galerie des modes”, t. 1, s. 121.  
148„ Magasin des Modes Nouvelles Française et Anglaises”, nr 10, 20 lutego 
1787.  
149 Również madame Campan zaznacza, że Maria Antonina tylko latem nosiła 
białe suknie z perkalu lub muślinu, por. M. Campan, Mémoires sur la vie privée 
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nawiązywały krojem do sukni znanej z portretu Marii Anto-
niny, co widać m.in. w obecności kołnierza i bufiastych ręka-
wów. Krój tych sukien był luźny, prawdopodobnie były one 
krojone w ten sam sposób z przodu i z tyłu, bez dopasowania 
na plecach. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, 
że mimo iż po 1786 pojawiają się jeszcze na rycinach suknie na-
wiązujące krojem do pierwowzoru, w samej nazwie ani razu nie 
pada określenie „w stylu królowej”, co doskonale pokazuje 
swego rodzaju odcięcie się świata mody od osoby Marii Anto-
niny. 

W ten sam sposób, a więc w formie popiersia, ukazane 
zostały dwie Angielki na rycinie drugiej z 10 marca 1787 
roku150. Pierwsza z nich nosi robe en chemise z ciemnozielonej 
satyny, z rękawami przewiązanymi pośrodku wstążką z różowej 
satyny151, druga natomiast ubrana jest suknię w stylu an-
gielskim. Chemise noszona przez pierwszą z kobiet powtarza 
krój tych zaprezentowanych w numerze z lutego. Jej dekolt jest 
dość duży, ale osłonięty za pomocą fichu (tzw. fichu-chemise). 
Interesujące jest, że w obu przypadkach suknia en chemise 
prezentowana jest jako suknia o angielskim rodowodzie, prze-
jęta jedynie przez Francuzki152.  

                                                            
de Marie-Antoinette; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de 
Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, t. 1, Paryż 1823, s. 290.  
150 „Magasin des modes”, nr 12, 10 marca 1787.  
151 (…) d’une robe en chemise de satin gros vert, & dont les manches sont liées au 
milieu par un ruban satin rose, surmonté d’un large ruban à l’Arc-en-Ciel ; zob. 
tamże, s. 3.  
152 Na koniec opisu z numeru 10 sam autor zadaje retoryczne pytanie: czyż nie 
tak noszą się nasze damy od pewnego czasu?; zob. „Magasin des modes”, nr 10, 
s. 6.  
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146 Por. F. Boucher, Historia mody, Warszawa 2003, s. 270; Możdżyńska-
Nawotka, Od zmierzchu …, s. 26.  
147 Por. „Galerie des modes”, t. 1, s. 121.  
148„ Magasin des Modes Nouvelles Française et Anglaises”, nr 10, 20 lutego 
1787.  
149 Również madame Campan zaznacza, że Maria Antonina tylko latem nosiła 
białe suknie z perkalu lub muślinu, por. M. Campan, Mémoires sur la vie privée 
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nawiązywały krojem do sukni znanej z portretu Marii Anto-
niny, co widać m.in. w obecności kołnierza i bufiastych ręka-
wów. Krój tych sukien był luźny, prawdopodobnie były one 
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de Marie-Antoinette; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de 
Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, t. 1, Paryż 1823, s. 290.  
150 „Magasin des modes”, nr 12, 10 marca 1787.  
151 (…) d’une robe en chemise de satin gros vert, & dont les manches sont liées au 
milieu par un ruban satin rose, surmonté d’un large ruban à l’Arc-en-Ciel ; zob. 
tamże, s. 3.  
152 Na koniec opisu z numeru 10 sam autor zadaje retoryczne pytanie: czyż nie 
tak noszą się nasze damy od pewnego czasu?; zob. „Magasin des modes”, nr 10, 
s. 6.  
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Po ciemnozielonej chemise następuje znacząca przerwa 
w prezentowaniu tego rodzaju sukni – w następnych miesiącach 
na rycinach ukazywane będą przede wszystkim suknie w stylu 
angielskim i tureckim, redingotes oraz żakiety typu pierrot. 
Następna chemise zaprezentowana została dopiero w numerze 
36, z 10 listopada 1787 roku153. Po raz pierwszy w tym czaso-
piśmie nadana jej została specjalna nazwa, mianowicie chemise 
à la vestale („koszula w stylu westalki”)154. Jak podkreślają 
autorzy, był to zupełnie nowy typ sukni-koszuli155. Zgodnie 
z opisem była to chemise (…) z białego, gładkiego muślinu, noszo-
na na prześwitującej, zielonej halce. Zawiązana jest pod podbród-
kiem i stopniowo otwiera się, poszerzając się aż do paska, co pozwa-
la widzieć stanik w kolorze zielonego jabłka. Znajduje się ona po-
wyżej paska zrobionego z szerokiej wstążki w kolorze polnych 
maków156. Suknia ta od poprzednich chemise różni się diame-
tralnie, przede wszystkim z powodu „otwarcia” stanika na 
kształt odwróconej litery „V”, co wcześniej charakterystyczne 
było dla sukien w stylu tureckim. Jednocześnie pozbawiona jest 

                                                            
153 Tamże, nr 36, 10 listopada 1787.  
154 Nie wiadomo, do czego miała odnosić się ta nazwa. Autorzy sugerują 
inspirację kostiumem teatralnym Westalki; tamże, s. 4. Nazwa ta z pewnością 
doskonale oddaje fascynację rzymską kulturą, która szczególnie rozkwitła 
w czasach pre- i rewolucyjnych.  
155 Il nous serait trop difficile de dire à qui due la mode des nouvelles chemises 
figurée dans la Planche 1re : nous nous exemptorons de cette obligation. Très-
certainement elle est due à une femme de beaucoup de goût / „Byłoby dla nas zbyt 
trudne powiedzieć, kto wymyślił modę na nowe chemise, zobrazowaną na 
1 planszy: my zwalniamy się z tego obowiązku. Najpewniej została wymyślona 
przez kobietę obdarzoną dużą ilością dobrego smaku”; tamże.  
156 La chemise (…) est de mousseline blanche unie, mise sur un jupon transparent 
vert. Elle se noue sous le menton, s’entr’ouvre progressivement en s’élargissant 
jusqu’à la ceinture, et laisse voir un corsage vert-pomme. Elle est liée en dessus par 
une ceinture faite d’un large ruban coquelicot ; tamże.  
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dekoltu i wykończona kołnierzykiem w postaci niewielkiej stój-
ki. Rękawy są wąskie, ¾, zakończone falbankami. Bardzo trud-
no jest cokolwiek powiedzieć na temat jej konstrukcji, trudno 
jest również znaleźć jakąkolwiek analogię na portretach z tam-
tego okresu.  

Inny typ sukni-koszulki zaprezentowano już w numerze 
z 30 listopada 1787 roku157 (il. 10). Na jej przykładzie bardzo 
dobrze widać uniwersalność robe en chemise, która w tym 
przypadku stała się elementem stylizacji w duchu chinoiserie. 
Zarówno kapelusz, jak i kołnierz były w stylu chińskim. Jak 
jednak zaznacza sam autor, kołnierz ten był wyraźnie 
inspirowany nie Chinami, lecz dawną modą francuską, a więc, 
jak to było w przypadku kilku poprzednich chemises, po prostu 
kryzami158. Sama suknia była jednoczęściowa, bez zaznaczonego 
otwarcia z przodu, z dość luźną górą, przewiązana w talii szeroką 
szarfą, o krótkich, wąskich rękawach sięgających powyżej łokcia 
i za-kończonych falbanką, spod których wystawały rękawy 
ubioru spodniego. Jak informuje opis, ukazana na rycinie 
kobieta ubrana jest w chemise z białego muślinu, z podwójną, 
bardzo długą falbaną; jako zwieńczenie czterech plis średniej 
wielkości obiegających ją wkoło, znajdują się cztery, umieszczone 
w pewnej odległości wstążki. Rękawy koszuli, o długości trzech 
palców poniżej ramion, ozdobione są mankietami z jednolitej gazy. 
Pod spodem nosi usztywniany stanik (corset) z satyny w kolorze 

                                                            
157 „Magasin des modes”, nr 2, 30 listopada 1787.  
158 Tamże, s. 2-3. Warto zauważyć, że zasłaniająca szyję, ale jednocześnie 
miękko opadająca na ramiona forma kołnierza nawiązuje raczej do kryz 
noszonych przez mężczyzn. 
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polnego maku, ozdobiony rękawami z tej samej satyny sięgającymi 
łokci159. 
Suknię o nieco podobnym kroju do tej z 10 listopada 1787 roku 
zaprezentowano w numerze z 30 kwietnia następnego roku160. 
Opisana została jako suknia z lnu w kropki, obramowana 
frędzlami z białego jedwabiu, zwieńczona kołnierzykiem z żółtej 
gazy w stylu Henryka IV i ozdobiona podwójnymi mankietami 
z gazy. Pod suknią spódnica i stanik z rękawami z żółtego 
pekinu. Spódnica jest ozdobiona frędzlami z białego jed-
wabiu161. Jako że w jej opisie nie pada jednak samo określenie 
chemise, można przypuszczać, że była to suknia, która przejęła 
od niej jedynie niektóre cechy, widoczne chociażby przez 
analogię z suknią z numeru 36. Od tamtej odróżniało ją jednak 
wyraźnie  otwarcie  spódnicy  z  przodu  (jak  w sukniach  angiel-
skich czy tureckich) oraz, być może, sposób krojenia pleców. 
Suknia ta była jednocześnie jedyną o kroju zbliżonym do  
 

 

                                                            
159 Elle est vêtue d’une chemise de mousseline blanche unie, à double falbalas très-
long, surmonté de quatre plis moyens, tournant tout autour, figurant quatre 
rubans et placés à des distances. Les manches de cette chemise, finisant à trois doigts 
au-dessous des épaules , sont garnies de manchettes de gaze unie, découpées. Elle 
est vêtue, sous cette chemise, d’un corset de satin couleur coquelicot, garni de 
manches de pareil satin, qui ne descendent que jusqu’au coude ; tamże, s. 2-3.  
160„Magasin des modes”, nr 17, 30 kwietnia 1788.  
161 (…) robe de linon à points, bordée d’une frange de soie blanche, surmontée 
d’une colerette à la Henri IV, de gaze jaune, & garnie de manchettes de gaze unie, 
à double rang, découpées . Sous cette robe, un jupon & corset à manches de Pekin 
jaune. Le jupon est garni d’une frange de soie blanche ; zob. tamże, s. 4.  
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Il. 10. Robe en chemise, "Magasin des Modes Nouvelles 
Françaises et Anglaises", Paryż, 30 listopada 1787, 

Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-2009-1283 
(źródło :https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-

P-2009-1283 [dostęp : 14.08.2018]) 
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Il. 11. Englischen Rocke, "Journal des Luxus und der Moden", 
Weimar, wrzesień 1786,  Rijksmuseum, Amsterdam, 

BI-1967-1159A-27 
(źródło: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BI-1967-

1159A-27 [dostęp: 14.08.2018]) 
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chemise, która została opublikowana w Magasin des modes 
w roku 1788162. 

Robe en chemise na rycinach publikowanych na łamach 
Journal des luxus und der moden  

Przy omawianiu robe en chemise w 2. połowie lat 80-tych 
XVIII wieku nie sposób pominąć niemieckiego czasopisma 
Journal des Luxus und der Moden, wydawanego w Weimarze od 
roku 1786163. W czasopiśmie tym regularnie prezentowane były 
stroje męskie i damskie, pochodzące z Francji, Anglii i – co 
niespotykane w czasopismach francuskich – Włoch, jedno-
cześnie ich sporą część obejmowały właśnie suknie-koszulki. 
Pomimo wspólnej nazwy znacząco różniły się jednak one od 
tych publikowanych w czasopismach francuskich, przede 
wszystkim sporej ze względu na sporą różnorodność, dużo lepiej 
oddającą sytuację znaną chociażby z ówczesnych portretów, na 
których robe en chemise bardzo często pojawia się w wariantach 
właściwie nie znajdujących analogii na francuskich rycinach164. 
Tym, co przede wszystkim zwraca uwagę na rycinach ukazu-

                                                            
162 Nie oznacza to jednak, że nie pojawiały się pojedyncze elementy 
wywodzące się z tej sukni, jak bufiaste rękawy w sukni z broszowanej satyny 
zaprezentowanej w grudniu 1788 roku, które określone zostały jako 
wywodzące się z robe en chemise („Magasin des modes”, nr 3, 21 grudnia 
1788).  
163 W pierwszym roku jeszcze pod nazwą „Journal der Moden”.  
164 Warto jednak zwrócić uwagę na jedną z rycin opublikowanych w Galerie 
des modes 1787 roku, na której ukazana została robe à la Marguerite 
o historyzującej formie wyraźnie nawiązującej do renesansu. Jest ona nie-
zwykle skomplikowana, a jej stanik sprawia wrażenia podwójnego, 
z noszonym na wierzchu corselet. Niestety, w podpisie znajdującym się pod 
ryciną brak dokładniejszych informacji na ten temat; zob. „Galerie des 
modes”, t. 3, s. 95.  
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o historyzującej formie wyraźnie nawiązującej do renesansu. Jest ona nie-
zwykle skomplikowana, a jej stanik sprawia wrażenia podwójnego, 
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jących robe en chemise z lat 1786-1789, jest bardzo częsta obec-
ność, zamiast przepasującej talię szarfy, tzw. corselet, a więc swe-
go rodzaju gorsetu kończącego się tuż pod biustem, przypomi-
nającego te, w których na przełomie XVII i XVIII wieku 
pozowały arystokratki na antykizujących portretach165 (il. 11). 
Pierwsza taka suknia zaprezentowana została we wrześniowym 
numerze z 1766 roku. Chociaż w samym opisie nie została ona 
opisana jako robe en chemise166, sama rycina właściwie nie pozo-
stawia co do tego faktu żadnych wątpliwości – suknia jest 
jednoczęściowa, o bufiastych rękawach i kilkuwarstwowym 
kołnierzu delikatnie odsłaniającym szyję. Tak jak to było 
w przypadku mody francuskiej, tak i ta była uszyta z muślinu, 
ze spodem z różowej tafty167. Jej sielankowy charakter, przy-
wodzący na myśl portret Marii Antoniny z 1783 roku, prze-
łamany został właśnie za pomocą corselet spiętego z przodu przy 
pomocy pięciu sprzączek. W numerze tym poświęcono jed-
nocześnie całą część „nowej modzie na corselet”168, która miała 
wywodzić się z Francji. Wedle zawartego tam opisu corselets 
miały dzielić się na pełne (taki właśnie miała nosić kobieta na 
zaprezentowanej rycinie) i połowiczne. Jednocześnie pełne mia-

                                                            
165 Zob. Pierre Mignard, Portret Olympe Mancini jako Diany, ok. 1700, 
Muzeum Narodowe w Sztokholmie; Nicolas de Largilliere, Portret nieznanej 
kobiety jako Diany, ok. 1710, The Bowes Museum, Barnard Castle; Nicolas 
de Largilliere, Portret Marii Luizy Elżbiety Orleańskiej jako Flory, ok. 1712, 
Rijksmuseum, Amsterdam.  
166 Opisana została po prostu jako englischen Rocke, a więc „suknia angielska”; 
zob. „Journal der Moden”, s. 341. Warto zwrócić uwagę na fakt, że także 
i tutaj podkreślona została proweniencja angielska.  
167 Eine Dame in einem Englischen Rocke von Musseline mit Rosa Taft Unterlegt; 
tamże.  
168 Tamże, s. 315-317. 
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ły być usztywniane za pomocą kilku fiszbin, połowiczne zaś 
fiszbin pozbawione169.  

Podobna, lecz bardziej strojna suknia zaprezentowana była 
w grudniowym numerze z 1786 roku; określona została jako 
suknia balowa dla młodych dam. Również uszyta z muślinu, 
posiadała sięgające łokci bufiaste rękawy, suto marszczony sta-
nik i dekolt szczelnie zasłonięty chustą. Spódnica wierzchnia zo-
stała podpięta do góry za pomocą wstążek, odsłaniając spódnicę 
spodnią. Dodatkowo suknia ta posiadała krótkie, wycięte 
w ząbki rękawy wierzchnie. Uwagę zwraca jednak charaktery-
styczna część wierzchnia, corselet, kształtem jeszcze bardziej 
zbliżony do tych znanych z antykizujących portretów. Z przodu 
gładki, pozbawiony zapięcia, u góry i u dołu przechodzący 
w szpic. Tak jak w przypadku poprzedniej sukni, tak i tutaj nie 
pada jednak sama nazwa robe en chemise.  

                                                            
169 Warto w tym miejscu przywołać rycinę zaprezentowaną w styczniowym 
numerze z 1788, na którym ukazana została kobieta ubrana w prostą, 
jednoczęściową suknię o sięgających łokciach, bufiastych rękawach i staniku 
do połowy zakrytym przez corselet. Jak zaznaczono w samym opisie, był to 
ubiór Rzymianek, noszony przez nie w Komedii lub podczas spacerów po 
Corso. Co ważne, autor zaznaczył, że był to ich ubiór narodowy (por. „Journal 
des Luxus und der Moden”, styczeń 1788, s. 23-25). W podobnych strojach, 
składających się z muślinowej sukni o bufiastych rękawach i falbaniastym 
kołnierzu, z noszonymi na nich corselets (tym razem jednak dużo wyższych 
i, prawdopodobnie, na ramiączkach) ukazane zostały również dwie Rzymianki 
w numerze z kwietnia 1788 roku. Także i tam ich ubrania określone zostały 
jako „narodowe”; zob. „Journal des Luxus und der Moden”, kwiecień 1788, 
s. 152. Nie ma wątpliwości, że zakładanie na koszulę krojonych osobno, 
ozdobnych gorsecików lub staników było charakterystycznym elementem 
wielu strojów narodowych w Europie. Chociaż autorzy nie wspominają o tym 
we wspomnianej uprzednio części poświęconej modzie na corselets, taka 
interpretacja znacząco zmieniłaby sposób zapatrywania się na ich genezę. Taka 
„ludowa” proweniencja dobrze wpisywałaby się zresztą w pasterski charakter 
samej robe en chemise.  



Rozdział 3 

90 

jących robe en chemise z lat 1786-1789, jest bardzo częsta obec-
ność, zamiast przepasującej talię szarfy, tzw. corselet, a więc swe-
go rodzaju gorsetu kończącego się tuż pod biustem, przypomi-
nającego te, w których na przełomie XVII i XVIII wieku 
pozowały arystokratki na antykizujących portretach165 (il. 11). 
Pierwsza taka suknia zaprezentowana została we wrześniowym 
numerze z 1766 roku. Chociaż w samym opisie nie została ona 
opisana jako robe en chemise166, sama rycina właściwie nie pozo-
stawia co do tego faktu żadnych wątpliwości – suknia jest 
jednoczęściowa, o bufiastych rękawach i kilkuwarstwowym 
kołnierzu delikatnie odsłaniającym szyję. Tak jak to było 
w przypadku mody francuskiej, tak i ta była uszyta z muślinu, 
ze spodem z różowej tafty167. Jej sielankowy charakter, przy-
wodzący na myśl portret Marii Antoniny z 1783 roku, prze-
łamany został właśnie za pomocą corselet spiętego z przodu przy 
pomocy pięciu sprzączek. W numerze tym poświęcono jed-
nocześnie całą część „nowej modzie na corselet”168, która miała 
wywodzić się z Francji. Wedle zawartego tam opisu corselets 
miały dzielić się na pełne (taki właśnie miała nosić kobieta na 
zaprezentowanej rycinie) i połowiczne. Jednocześnie pełne mia-

                                                            
165 Zob. Pierre Mignard, Portret Olympe Mancini jako Diany, ok. 1700, 
Muzeum Narodowe w Sztokholmie; Nicolas de Largilliere, Portret nieznanej 
kobiety jako Diany, ok. 1710, The Bowes Museum, Barnard Castle; Nicolas 
de Largilliere, Portret Marii Luizy Elżbiety Orleańskiej jako Flory, ok. 1712, 
Rijksmuseum, Amsterdam.  
166 Opisana została po prostu jako englischen Rocke, a więc „suknia angielska”; 
zob. „Journal der Moden”, s. 341. Warto zwrócić uwagę na fakt, że także 
i tutaj podkreślona została proweniencja angielska.  
167 Eine Dame in einem Englischen Rocke von Musseline mit Rosa Taft Unterlegt; 
tamże.  
168 Tamże, s. 315-317. 

Robe en chemise na rycinach modowych … 

91 

ły być usztywniane za pomocą kilku fiszbin, połowiczne zaś 
fiszbin pozbawione169.  

Podobna, lecz bardziej strojna suknia zaprezentowana była 
w grudniowym numerze z 1786 roku; określona została jako 
suknia balowa dla młodych dam. Również uszyta z muślinu, 
posiadała sięgające łokci bufiaste rękawy, suto marszczony sta-
nik i dekolt szczelnie zasłonięty chustą. Spódnica wierzchnia zo-
stała podpięta do góry za pomocą wstążek, odsłaniając spódnicę 
spodnią. Dodatkowo suknia ta posiadała krótkie, wycięte 
w ząbki rękawy wierzchnie. Uwagę zwraca jednak charaktery-
styczna część wierzchnia, corselet, kształtem jeszcze bardziej 
zbliżony do tych znanych z antykizujących portretów. Z przodu 
gładki, pozbawiony zapięcia, u góry i u dołu przechodzący 
w szpic. Tak jak w przypadku poprzedniej sukni, tak i tutaj nie 
pada jednak sama nazwa robe en chemise.  

                                                            
169 Warto w tym miejscu przywołać rycinę zaprezentowaną w styczniowym 
numerze z 1788, na którym ukazana została kobieta ubrana w prostą, 
jednoczęściową suknię o sięgających łokciach, bufiastych rękawach i staniku 
do połowy zakrytym przez corselet. Jak zaznaczono w samym opisie, był to 
ubiór Rzymianek, noszony przez nie w Komedii lub podczas spacerów po 
Corso. Co ważne, autor zaznaczył, że był to ich ubiór narodowy (por. „Journal 
des Luxus und der Moden”, styczeń 1788, s. 23-25). W podobnych strojach, 
składających się z muślinowej sukni o bufiastych rękawach i falbaniastym 
kołnierzu, z noszonymi na nich corselets (tym razem jednak dużo wyższych 
i, prawdopodobnie, na ramiączkach) ukazane zostały również dwie Rzymianki 
w numerze z kwietnia 1788 roku. Także i tam ich ubrania określone zostały 
jako „narodowe”; zob. „Journal des Luxus und der Moden”, kwiecień 1788, 
s. 152. Nie ma wątpliwości, że zakładanie na koszulę krojonych osobno, 
ozdobnych gorsecików lub staników było charakterystycznym elementem 
wielu strojów narodowych w Europie. Chociaż autorzy nie wspominają o tym 
we wspomnianej uprzednio części poświęconej modzie na corselets, taka 
interpretacja znacząco zmieniłaby sposób zapatrywania się na ich genezę. Taka 
„ludowa” proweniencja dobrze wpisywałaby się zresztą w pasterski charakter 
samej robe en chemise.  



Rozdział 3 

92 

Podobnie było w przypadku sukni zaprezentowanej w lip-
cu 1788 roku, która, opisana jako noszona przez Paryżanki robe 
à gorge anglaise170, jest łudząco podobna do sukni zaprezen-
towanej w Magasin des modes z 30 kwietnia 1788 roku171. Od 
swojej francuskiej poprzedniczki różniło ją właściwie wyłącznie 
ukształtowanie sylwetki: mianowicie wyraźnie zaznaczony 
biust, wskazujący, że kobieta na rycinie musiała nosić pod spo-
dem zupełnie inny typ sznurówki – najprawdopodobniej posia-
dający osobno wszywane miseczki172. Fakt, że od roku 1788 
roku rysunki kobiet o wyraźnie zaznaczonych piersiach będą 
regularnie przeplatać się z tymi o piersiach spłaszczonych za 
pomocą klasycznej sznurówki, świadczy o tym, że odchodzenie 
od niej stawało się po 1788 roku coraz częstsze, apogeum 
osiągając w czasie rewolucji173.  

Jak widać na przykładzie powyższych rycin, w latach 1786-
1788 w Journal des Luxus und der Moden, pojawiają się suknie 
wyraźnie bazujące na kroju sukni-koszulki, w przypadku żadnej 
z nich nie pada jednak sama nazwa robe en chemise. Chociaż 
w większości powtarzają kroje francuskie, jedynym odróżnia-
jącym je elementem jest corselet, który, paradoksalnie, opisywa-
ny jest w kontekście mody francuskiej. Co ważne, ilość tego 
typu sukien znacząco wzrośnie w 1789 roku, po raz pierwszy 
                                                            
170 „Journal des Luxus und der Moden”, s. 286.  
171 „Magasin des modes”, nr 17, 30 kwietnia 1788. Warto przypomnieć, 
że w jej przypadku również nie padło określenie robe en chemise.  
172 Tego typu sznurówkę, niestety o nieustalonym pochodzeniu, można 
zobaczyć w zbiorach MET Museum w Nowym Jorku, nr inw. C.I.41.94. 
Inna, datowana już na lata 90-te XVIII wieku, znajduje się w zbiorach 
muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie (nr. T.237-1983). 
173 Nie było więc tak, jak można przeczytać w niektórych opracowaniach, 
że odchodzenie od sznurówek zapoczątkowane zostało dopiero w czasie 
trwania rewolucji, a więc po 1789 roku.  
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również zacznie być wtedy używana w stosunku do nich nazwa 
robe en chemise. Jako że sytuacja ta miała miejsce jednak już po 
wybuchu rewolucji we Francji, zostaną one opisane w dalszym 
rozdziale.  
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Fourreau w latach 1784-1789 
 
 
 

Równolegle z robe en chemise popularność zdobyła we 
Francji fourreau, a więc suknia „mocno dopasowana”174. Cho-
ciaż z pozoru powinna stać raczej w opozycji do luźnej robe en 
chemise, w rzeczywistości wywodziła się z tego samego nurtu 
i pełniła tę samą funkcję. Suknia ta w przeciwieństwie do „ko-
szulki”, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy, 
którzy w opracowaniach najczęściej piszą o niej albo zdaw-
kowo, albo wcale. Najbardziej obszerny wydaje się opis Fran-
çois Bouchera, który w swojej „Historii mody” określił jej poja-
wienie się jako reakcję przeciwko tyranii gorsetu na fiszbinach. 
Była to jednoczęściowa suknia z luźnym stanikiem sznurowanym z 
tyłu i jednolitą spódnicą. Podobne stroje były już od połowy stulecia 
noszone przez dzieci. Z racji wygody, a także z powodu higieny, do 
której przykładano coraz większą wagę, szybko przyjęła się ona 
także wśród dorosłych kobiet, na trwałe wchodząc w użycie około 
1781 roku175. Wskazuje jednocześnie na fakt, że suknia ta naj-
prawdopodobniej narodziła się w Anglii i stamtąd dopiero przy-
była do Francji176.  

                                                            
174 Samo słowo fourreau dosłownie oznacza „pochwę miecza”. Współcześnie 
nazwa ta oznacza jednoczęściową suknię, która mocno opina ciało i tym sa-
mym naśladuje jego naturalną budowę. W XVIII wieku oznaczała po prostu 
suknię dopasowaną na plecach i z jednoczęściową spódnicą.  
175 F. Boucher, Historia mody, Warszawa 2003, s. 275.  
176 Tamże, s. 276.  
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W połowie XVIII stulecia ubiory dziecięce, wcześniej na-
śladujące ubiory dorosłych, uległy zainspirowanej przez filozofię 
Rousseau reformie177. Od tamtej pory najmłodsze dzieci ubie-
rane były w jednoczęściowe, najczęściej białe sukienki pozba-
wione gorsetów, wiązane na plecach i przewiązywane w talii 
szarfą178. Starsze dziewczynki, oprócz fourreau, nosiły także suk-
nie podobne krojem do tych noszonych przez dorosłe kobiety, 
a więc poloneski, lewitki czy suknie oparte na kroju robe de 
cour179, chłopcy natomiast od lat od lat 70. XVIII wieku ubie-
rani byli w matelot, czyli tzw. „strój marynarski” składający się 
ze spodni i bluzy przewiązanych szarfą180. Należy tutaj jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że chociaż obie sukienki noszone przez 

                                                            
177 Por. Dawna moda dziecięca, red. M. Możdżyńska-Nawotka, Wrocław 
2013, s. 55-58. Pamięć o Rousseau jako prawdziwym „wyzwolicielu” dzieci 
była żywa jeszcze w latach 80-tych XVIII wieku, o czym doskonale świadczy 
jeden z opisów zamieszczonych w Galeries des modes obok ryciny ukazującej 
dziecięce ubiory, w którym wysławiany jest on jako ten, który oddał dzieciom 
prawo do dzieciństwa i wolności, por. „Galerie des modes”, t. 2, s. 137; Warto 
jednak podkreślić, że ubiory noszone prze dzieci, chociaż bazowały na ubio-
rach noszonych przez dorosłych, nie naśladowały bezpośrednio ówczesnej 
mody. W większości bazowały na konstrukcji sukni siedemnastowiecznej, 
a więc składały się z usztywnionego, sznurowanego z tyłu stanika i osobno 
krojonej spódnicy. O wiele rzadziej spotkać można przedstawienia dzieci 
ubranych np. w robe à la française, jak w przypadku obrazu: R. Tiercelin, 
Portret dziecka, 1752, kolekcja prywatna.  
178 Tego typu krój można zobaczyć na ówczesnych obrazach, zob. George 
Romney, Portret Anne Barbary Russell z synem, ok. 1788, kolekcja prywatna; 
William Beechey, Rodzina Oddie, 1789, North Carolina Museum of Art.  
179 Suknie te, chociaż krojone w ten sam sposób, co suknie dworskie, noszone 
były jako suknie odświętne, np. na niedzielną mszę; por. J. M. Roland, Pa-
miętniki, Warszawa 1976, s. 47.  
180 W Polsce znany jest on także pod nazwą angielską – skeleton suit, por. 
M. Możdżyńska-Nawotka, Pochwała kostiumu, czyli geneza mody dziecięcej, 
[w:] Strój – zwierciadło kultury, red. M. Furmanik-Kowalska, J. Wasilewska, 
Warszawa-Toruń 2013, s. 57-65.  
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dziewczynki w młodszym i starszym wieku nazywane są najczę-
ściej tak samo, zdecydowanie różniły się jednak krojem. Te no-
szone przez najmłodsze dzieci powtarzały właściwie krój póź-
niejszej robe en chemise, jedyna różnica polegała na wiązaniu, 
które w przypadku tej drugiej znajdowało się z przodu. Warto 
przy tym zauważyć, że sama robe en chemise określana była czę-
sto jako robe à l’enfant181, podczas gdy w tym samym czasie su-
kienki dziecinne figurowały niekiedy pod nazwą chemise182, obie 
zaś nazywane bywały czasem blouse183. Ubiory noszone przez 
dziewczynki nieco starsze, określane w publikacjach modowych 
wyłącznie jako fourreau, krojone były już nieco inaczej. Bardziej 
dopasowane, posiadały osobno krojony stanik i spódnicę, które 
zszywane były ze sobą jedynie po bokach i z tyłu, tam też naj-
częściej znajdowało się ich zapięcie184. Warto także zwrócić 
uwagę na opis fourreau w numerze Cabinet des modes z 1 lutego 
1786, w którym autor wskazuje, że nosząca ją dziewczynka ma 
pod spodem corset i jupon185, z tym, że trudno określić, czy corset 
miał być usztywniany fiszbinami, czy posiadał jedynie usztyw-
niającą bryklę186.  

                                                            
181 Sama fourreau noszona przez dorosłe kobiety również mogła być obdarzana 
przydomkiem à l’enfant, por. „Galerie des modes”, t. 4, s. 141.  
182 Tamże, t. 3, s. 169.  
183 Por. E. Vigée-Lebrun, Wspomnienia, Warszawa 1977, s. 71-73, „Galerie 
des modes”, t. 2, s. 136 ; Nazwa ta jest prawdopodobnie pochodzenia angiel-
skiego.  
184 Zob. sukienka dziecięca, Wielka Brytania, ok. 1740, MET Museum, Nowy 
Jork, nr inw. 1990.24; sukienka dziecięca, prawdopodobnie USA, 1780-
1830, Henry Ford Museum of American Innovation; sukienka dziecięca, Da-
nia, nr inw. W.1138, Nationalmuseen, Kopenhaga.  
185 „Cabinet des modes”, nr 6, 1 lutego 1786. 
186 Por. P. Jaubert, Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers, contenant 
l'histoire, la description, la police des fabriques et manufactures de France et des 
pays étrangers, t. 4, Lyon 1801, s. 181.  
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Przez niemal cały XVIII wiek suknie o podobnym kroju 
noszone były w Anglii również przez dorosłe kobiety187. Nazy-
wane były round gown i składały się z osobno krojonego stani-
ka i pojedynczej spódnicy, która wiązana była pod stanikiem za 
pomocą sznureczków w taki sposób, by sprawiać wrażenie sukni 
jednolitej. Plecy przechodziły bezpośrednio w spódnicę za po-
mocą charakterystycznych, układanych fałd, co nosiło nazwę en 
fourreau188. Ich zapięcie, w przeciwieństwie do dziecięcych four-
reaux, zawsze umiejscowione było jednak z przodu189. Z przodu 
znajdowało się również zapięcie fourreaux noszonych przez do-
rosłe kobiety190. W Anglii i Ameryce ich szczególna popularność 
przypada na lata 70-te i 80-te XVIII wieku, we Francji nato-
miast na lata 80-te. Jest więc bardzo prawdopodobne, że to wła-
śnie na fali jej popularności na Wyspach Brytyjskich suknia ta 
przejęta została przez Francuzki. Niestety, brak jej zachowanych 
przykładów we Francji nie pozwala jednoznacznie określić, na 

                                                            
187 Jednoczęściowe suknie pojawiały się tam już w pierwszej ćwierci XVIII 
wieku jako ewolucja mantui, z tym, że spódnica była w nich doszywana do 
sukni zarówno z przodu, jak i z tyłu (por. suknia, Wielka Brytania, ok. 1725, 
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, nr inw. C.I.64.14; suknia, 
ok. 1743, Victoria and Albert Museum, Londyn, nr inw. T.344-1960,); round 
gown, rozumiana jako suknia o spódnicy wiązanej z przodu pod stanikiem za 
pomocą sznureczków, pojawiła się prawdopodobnie ok. lat 40-tych XVIII 
wieku, a więc wtedy, kiedy popularność zdobyły także dopasowane suknie 
o otwartej spódnicy (por. suknia, Anglia, 1743-1750, Museum of London, 
nr inw. A7567).  
188 Por. M. Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody ba-
lowej, Wrocław 2007, s. 24. 
189 Zob. suknia, Wielka Brytania, ok. 1775-1785, MET Museum, Nowy Jork, 
nr inw. 2009.300.1340; suknia, USA, ok. 1774, MET Museum, Nowy Jork, 
nr inw. 26.38a; suknia, USA, ok. 1775, MET Museum, Nowy Jork, nr inw. 
1994.406a-c. 
190 Por. E. Vigée-Lebrun, Portret pani Dugazon jako „Nina”, 1787, kolekcja 
prywatna.  
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ile była ona przejęciem kroju round gown, na ile zaś jej modyfi-
kacją. O prawdopodobieństwie modyfikacji świadczy przede 
wszystkim przykład robe à l’anglaise, która różniła się od angiel-
skiego oryginału usztywnianym fiszbinami stanikiem, bardziej 
dopasowanymi plecami i osobno krojoną, mocno marszczoną 
spódnicą. Ze względu na ten sam czas pojawienia się obu suk-
ni w modzie angielskiej, można przypuszczać, że w ten sam spo-
sób krojona była fourreau.  

Chociaż w większości zachowane suknie o tym kroju są po-
chodzenia angielskiego lub amerykańskiego, jest ona jedną z 
najczęściej spotykanych sukien we francuskiej ikonografii w la-
tach 1784-1795, co niewątpliwie świadczy o dużej popularno-
ści, którą musiała cieszyć się tam w tamtym okresie. Wśród za-
chowanych sukni na uwagę zasługuje obiekt ze zbiorów Metro-
politan Museum of Art w nowym Jorku (il. 12)191. Doskonale 
oddaje on charakter sukien znanych przede wszystkim z obra-
zów i rycin. Pod względem tkaniny znacząco różni się także od 
przykładów z Wysp – uszyta została z jasnego, półprzezroczy-
stego materiału (ang. mull), przywodzącego na myśl robe en che-
mise.  

W publikacjach modowych termin fourreau pojawia się 
stosunkowo często, nie zawsze jednak odpowiada tej definicji 
sukni fourreau, która z pozoru wydawałaby się słuszna, a która 

                                                            
191 Ok. 1785, nr 17.107.6a,b.  
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191 Ok. 1785, nr 17.107.6a,b.  
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Il. 12. Suknia, Francja, Metropolitan Museum of Art, 
Nowy Jork, 17.107.6a,b 

 (źródło: https://metmuseum.org/art/collection/search 
/90485 [dostęp: 14.08.2018]) 
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zakładała jej pochodzenie od angielskiej round gown. Poza do-
pasowanymi sukniami o jednowarstwowej spódnicy określenie 
to się stosowane jest bowiem także w przypadku sukni w stylu 
angielskim oraz zestawu z caraco. Nie ma wątpliwości, że odpo-
wiedzialny za taki stan rzeczy jest po prostu fakt, że samo słowo 
fourreau może oznaczać zarówno samodzielny rodzaj ubioru, jak 
i suknię o dopasowanym staniku – bez względu na krój. Warto 
zwrócić uwagę na rozróżnienie stosowane przez autorów Cabi-
net des modes, którzy uznali fourreau za osobny, obok robe, ro-
dzaj ubioru. Oba mogły występować jednocześnie w tych sa-
mych podtypach:à l’Anglaise, à la Turque, à la Janséniste, à la 
Circassienne etc.192. Za kryterium podziału służyła wyłącznie 
ilość spódnic – w XVIII wieku za „prawdziwą suknię” uzna-
wano jedynie tę, która składała się ze spódnicy wierzchniej od-
słaniającej spódnicę spodnią193.  

W Galerie des modes suknia ta po raz pierwszy została za-
prezentowana w 1784 roku pod nazwą fourreau d’Agnès194. Bar-
dzo trudno opisać jej krój na podstawie samej ilustracji, ponie-
waż ukazana na niej postać znajduje się w pozycji siedzącej, tak, 
że prawie cały stanik jest zasłonięty. Z pewnością jednak była to 
suknia o pojedynczej spódnicy, dopasowanym staniku i dłu-
gich, wąskich rękawach. Umieszczony pod ilustracją tekst wy-
raźnie wskazuje na jej negliżowy charakter – ukazana na ilustra-
cji dziewczyna miała być w niedbałym negliżu składającym się z 

                                                            
192 Por. „Cabinet des modes”, nr 1, 15 listopada 1785. Podział ten, szczególnie 
w późniejszych latach, nie był stosowany zbyt rygorystycznie i fourreau także 
określana była jako rodzaj sukni.  
193 Dlatego też zarówno fourreau, jak i robe en chemise, bywały nazywane fausse 
robe, a więc „fałszywą suknią”, por. F. Boucher, op. cit., s. 275.  
194 „Galerie des modes”, t. 3., s. 29.  
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prostej Fourreau d’Agnès, rękawów en amadis, potrójnego fichu, 
kołnierza ze wstążki i okrągłego czepka195.  

Zupełnie inaczej prezentują się jednak suknie z dwóch ko-
lejnych rycin, opublikowanych jeszcze w tym samym roku196. 
W obu przypadkach mamy do czynienia z sukniami o dopaso-
wanych stanikach i otwartej spódnicy wierzchniej, ukazującej 
spódnicę spodnią. Jak widać na drugiej z rycin, jej tył był kro-
jony jak w klasycznej robe à l’anglaise, a więc z oddzielną, mocno 
marszczoną spódnicą. Obie określone zostały jako robes en four-
reau, z pewnością więc mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy 
słowo fourreau oznacza po prostu dopasowany stanik197.  

Zdecydowanie trudniejsze do wyjaśnienia jest zastosowa-
nie terminu fourreau do sukni ukazanych w zeszycie 46198 i 49199 
Galerie des modes z 1786 roku. Ukazane na nich kobiety, ubrane 
prawie identyczne, noszą caraco z baskiną, otwartą spódnicą 
wierzchnią oraz spódnicą spodnią. Według opisów znajdują-
cych się pod ilustracjami pierwsza kobieta nosiła fourreau z gazy, 
druga natomiast caraco i fourreau z tafty. Bardzo trudno jest jed-
noznacznie określić, czym właściwie miałaby być w tych przy-
padkach owa fourreau. Pewną podpowiedź stanowi jednak ko-

                                                            
195 Jeune personne en indolente négligée avec un simple Fourreau d’Agnes, manches 
en amadis, triple Fichu, Collier de Ruban et Bonnet au Globe ; zob. tamże.  
196 Tamże, t. 3, s. 51, 57.  
197 We Francji, w przeciwieństwie Anglii, osobno krojone i mocno dopaso-
wane staniki były z pewnością czymś wówczas egzotycznym, a to ze względu 
na popularność przez niemal całe stulecie sukni o charakterze „płaszcza” (man-
teau), takich jak robe volante, robe à la française, robe à la polonaise, robe à la 
lévite czy robe à la turque.  
198 „Galerie des modes”, t. 3, s. 99.  
199 Tamże, s. 139. 
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lejna opublikowana w Galerie des modes rycina ukazująca four-
reau200, na której suknia ta, przypominająca nieco robe en che-
mise, składa się ze stanika obramowanego kołnierzem z dwóch 
falban i zako-ńczonego baskiną oraz pojedynczej spódnicy. Ta-
kie same baskiny posiadały również dwie poprzednie fourreau, 
co może wskazywać, że w tamtym czasie modne było wykoń-
czanie dołu stanika tej sukni baskiną201. Przy takiej jednak in-
terpre-tacji można byłoby uznać, że ukazana na poprzednich 
dwóch rycinach spódnica wierzchnia nie była częścią samej fo-
urreau.  

Ostatnie dwie fourreau, które zaprezentowane zostały na 
łamach Galerie des modes, prezentują już krój typowy dla angiel-
skiej round gown, o dopasowanym staniku i jednowar-stwowej 
spódnicy. Pierwsza z nich, nazwana fourreau à l’ Anglaise202, 
miała gładki stanik zakryty fichu bogato zdobio-nym falbanami, 
wąskie rękawy długości 7/8 i, tak jak kilka poprzednich, prze-
pasana była w talii długą szarfą wykończoną frędzlami. Druga, 
nazwana fourreau à l’enfant203, miała spicza-sto zakończony sta-
nik i długie, wąskie rękawy, spódnicę nato-miast niemal w ca-
łości przykrytą fartuszkiem ozdobionym pojedynczą falbaną. 
Spory dekolt osłonięty został podwój-nym, wyłożonym kołnie-
rzem. Na rycinach dołączonych do zbiorowego wydania z 1912 
roku pierwsza z sukni została ukazana w kolorze białym, druga 
natomiast w fioletowym, w samym tekście umieszczonym pod 

                                                            
200 Tamże, t. 4, s. 9.  
201 W ten sam sposób wykańczane były bardzo modne wówczas „żakiety 
w stylu Zuzanny”, których nazwa nawiązywała do imienia jednej z głównych 
bohaterek popularnego wówczas „Wesela Figara”, por. tamże, t. 3, s. 121.  
202„Galerie des modes”, t. 4, s. 133.  
203 Tamże, s. 141.  
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200 Tamże, t. 4, s. 9.  
201 W ten sam sposób wykańczane były bardzo modne wówczas „żakiety 
w stylu Zuzanny”, których nazwa nawiązywała do imienia jednej z głównych 
bohaterek popularnego wówczas „Wesela Figara”, por. tamże, t. 3, s. 121.  
202„Galerie des modes”, t. 4, s. 133.  
203 Tamże, s. 141.  
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rycinami nie ma jednak mowy o kolorach preferowanych dla 
obu sukni.  

W Cabinet des modes zaprezentowane zostały jedynie trzy 
suknie typu fourreau, wszystkie w 1785 roku204. Pierwsza, w nu-
merze z 17 listopada 1785 roku205, opisana została jako fourreau 
vert à la lévite, a więc „zielona fourreau w stylu le-wity”. Nie-
stety, z uwagi na mantelet, którym szczelnie osłania się nosząca 
ją kobieta, bardzo trudno powiedzieć coś więcej o samej jej bu-
dowie, przede wszystkim zaś o wykorzystaniu w jej nazwie okre-
ślenia lévite. Niewątpliwie suknia ta posiada-ła podwójną spód-
nicę i długie rękawy wykończone mankie-tami. Jej dekolt został 
osłonięty fichu, natomiast przód spód-nicy spodniej osłonięty 
został fartuszkiem. Być może to właś-nie fakt owego otwarcia 
z przodu przywodził na myśl „suknię w stylu lewity”, która rów-
nież, ze względu na swój płaszczowy krój, zawsze była otwarta z 
przodu. Innymi cechami tej sukni był wykładany kołnierz i 
orientalizujący pas – obu tych elementów omawiana tu fourreau 
jest wyraźnie pozbawiona.  

Przedstawienie kolejnej fourreau opublikowane zostało w 
numerze z 15 grudnia tego samego roku206. Według opisu była 
to fourreau z kołnierzem, w stylu angielskim, w kolorze oczu króla 
[niebieskim], ozdobiona białą wstążką w stylu Jan-nette. Four-
reau ta jest wiązana z przodu za pomocą wstążki w kolorze ciem-
nozielonym207. Chociaż jej przód został osłonięty fartuszkiem, 

                                                            
204 Jedna z nich ukazana została jednak jedynie w formie popiersia, na rycinie 
prezentującej fryzurę.  
205 „Cabinet des modes”, nr 1, 15 listopada 1785.  
206 Tamże, nr 3, 15 grudnia 1785.  
207 Fourreau à collet, à l’Anglaise, de couleur œil de Roi, bordé de ruban blanc 
à la Jannette. Le Fourreau est noué par devant avec un ruban gros-vert; zob. 
tamże, s. 6.  
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wyraźnie widać, że posiadała ona jednowarstwową spódnicę, 
tym samym powtarza krój większości fourreaux opublikowa-
nych w Galerie des modes. Podobnie jednak jak w przypadku 
fourreau à la lévite, także i tu trudno jest jedno-znacznie okre-
ślić, które elementy utrzymane były „w stylu angielskim”. Być 
może chodziło o sposób krojenia pleców i spódnicy, być może 
o wąskie ręk-awy długości ¾ – najczęściej spotykane w orygi-
nalnej sukni à l’anglaise. Na podstawie samej ryciny jest to wła-
ściwie niemożliwe do jednoznacznego określenia.  

W latach 1787-1788 w czasopiśmie Magasin des modes 
opublikowano sześć rycin podpisanych jako fourreau, nie li-cząc 
fourreau dziecięcych. Warto przy tym podkreślić, że wszystkie 
prezentowały ten sam typ, o dopasowanym sta-niku, jednowar-
stwowej spódnicy i wąskich rękawach długości ¾ bądź długich; 
w większości były również przewiązane w talii szarfą. Nazywane 
były zamiennie fourreau lub robe fourreau, co najwyraźniej jed-
nak nie wynikało z jakichkolwiek różnic między nimi.  

Pierwszy raz mowa jest tam o fourreau w numerze z 10 
kwietnia 1787 roku (il. 13)208. Na pierwszej planszy ukazana 
została kobieta ubrana w fourreau z białego, gładkiego batystu, o 
rękawach  wykończonych  mankietami  en  sabots209  z  tej  samej 

                                                            
208 „Magasin des modes”, nr 15, 10 kwietnia 1787.  
209 Ten typ wykończenia charakterystyczny był szczególnie dla robe à la polo-
naise; był to rodzaj szerokiego mankietu zmarszczonego na całej długości, bar-
dzo często wykonywanego z innej tkaniny w kontrastowym kolorze, por. 
„Galerie des modes”, t. 1, [s. 38, 40].  
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Il. 13. Fourreau, "Magasin des Modes Nouvelles Françaises 
et Anglaises", Paryż, 10 kwietnia 1787, Rijksmuseum, 
Amsterdam, RP-P-2009-2207 https://www.rijksmu-

seum.nl/en/collection/RP-P-2009-2242 
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tkaniny; pod fourreau spódnica z białej tafty. Najmodniejsze jest 
teraz, szczególnie podczas porannych spacerów w piękną pogodę, 
aby zarówno fourreau, jak i suknie w stylu angielskim i długie ca-
racos z białego, gładkiego lnu ze spódnicą z tej samej tkaniny, no-
szone były z białą spódnicą pod spodem. Nie nosi się już tych trans-
parens [podbić] niebieskich, różowych, fioletowych etc., które za-
kładane były pod białymi spódnicami z muślinu, gazy czy lnu210. 
Ukazana na rycinie fourreau wyraźnie odpowiada krojowi an-
gielskiej round gown – ma mocno dopasowany stanik wycięty z 
przodu w szpic i jednowarstwową spódnicę. Uwagę zwraca jed-
nak przede wszystkim informacja o nosze-niu pod nią dodatko-
wej spódnicy – tak samo, jak było w przypadku chemise, pod 
którą również zakładano dodatkową warstwę albo w tym sa-
mym albo bardziej intensy-wnym kolorze. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że funkcję podbicia w chemise mogła pełnić 
także fourreau211. Informacja o transparens doskonale pokazuje 
podobieństwo między obie-ma sukniami, które pełniły wów-
czas niemal identyczną funkcję niezobowiązujących, prostych 
ubiorów, szytych głów-nie, choć nie zawsze, z białych tkanin.  

O tym, że suknie fourreaux szyje się głównie z tkanin 
w kolorze białym, mowa była w jednym z następnych numerów 

                                                            
210 (…) un fourreau de linon blanc tout uni, où les paremens des manches sont 
faits en sabots de même linon. Sous ce fourreau un jupon de taffetas blanc. C’est 
la plus grande mode aujourd’hui, sur-tout pour la promenade de matin, lorsqu’il 
fait un tres-beau tems, que les fourreaux, que les robes à l’Angloise, et que les longs 
caracos de linon blanc tout uni, avec le jupon pareil, et un jupon blanc dessous. 
Plus de ces transparens bleus, roses, violets, etc., zob. „Magasin des modes”, 
nr 15, 10 kwietnia 1787, s. 114.  
211 Zob. „Magasin des modes”, nr 15, 10 kwietnia 1787, s. 2-3.  
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Magasin des modes z 20 sierpnia 1787 roku212: niezależnie od po-
zostałych sukien, o których pisaliśmy, że są noszone, panie noszą 
także bardzo długie fourreau. Nie szyje się ich, jak wcześniej, z 
tkanin jedwabnych lub kolorowych płócien, lecz wyłącznie z bia-
łego batystu lub gładkiego, białego muślinu, jednak te z muślinu są 
bardzo rzadkie. Czasem ktoś odważy się je nosić z transparent w 
kolorze różowym, niebieskim, zielonym lub fioletowym, lecz zdecy-
dowanie lepiej i najmodniej jest nosić je bez żadnego podbicia213. 
O ile więc jeszcze w Cabinet des modes prezentowane były one 
jako kolorowe, jedwabne suk-nie noszone w zimowych miesią-
cach, o tyle tutaj są traktowa-ne jako ubiory na lato, szyte z tych 
samych tkanin, co robe en chemise. Ukazana na załączonej do 
tego zeszytu rycinie four-reau rzeczywiście przypomina nieco 
zmaskulinizowaną i bardziej dopasowaną wersję sukni en che-
mise – o długich rękawach tzw. amadis, falbanie doszytej do po-
jedynczej spódnicy, przewiązanej w talii niebieską szarfą.  

Wraz z sezonem jesienno-zimowym zmieniły się także tka-
niny i kolory preferowane w sukniach fourreau. Na rycinie z 30 
października 1787 roku214 ukazana na ilustracji postać nosi ty-
pową w kroju fourreau uszytą z popeliny w kolorze nasturcji (de 
papeline couleur capucine). Podobną kolorystykę posiadały four-
reaux ukazane na rycinach z numeru z dnia 30 stycznia 1788 

                                                            
212 „Magasin des modes”, nr 28, 20 sierpnia 1787. 
213 Indépendamment de toutes les robes, que nous avons dit jusqu’à présent que les 
Dames portaient, elles s’habillent encore des fourreaux très-longs. Il n’est pas 
petrmis de les faire, comme autrefois, en étoffes de soie, ou en toile de couleur; on 
ne peut les faire que de linon blanc, ou de mousseline unie blanche; encore ceux de 
mousseline sont-ils très-rares. On ose quelquefois les porter sur des transparens roses, 
bleus, verts, ou violets; mais le mieux, et la plus grande mode, est de les porter sans 
transparens ; zob. tamże, s. 1.  
214 „Magasin des modes”, nr 35, 30 październik 1787. 
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roku215. Kobieta na pierwszej ilustracji ubrana jest w długą pe-
lisę, pod którą nosi robe-fourrreau z satyny w paski w kolorach 
nagietków i czarnym, obramowaną frędz-lami z zielonego jedwa-
biu216, druga natomiast – robe-fourreau w kolorze nagietków, z 
fichu-chemise wedle nowej formy217.  

Po raz kolejny o fourreau mowa jest dopiero w numerze z 
10 września 1788 roku218, a więc prawie rok później. Nie jest to 
jednak klasyczna fourreau, lecz ubiór w stylu „dworskiej 
chłopki” (paysanne de Cour). Jak podaje opis: stanik i rękawy tej 
fourreau są uszyte z tafty w paski w dwóch odcieniach niebieskiego, 
spódnica natomiast, lub pozostała część fourreau, uszyta jest z ba-
tystu ozdobionego trzeba pasami. Jej rękawy są ozdobione dwoma 
rzędami mankietów uszytych z gazy o brze-gach wyciętych w 
zęby219. Chociaż nie zdarzało się wcześniej w sukni tego rodzaju 
wykonywanie stanika i spódnicy z in-nych tkanin, w żadnym 
wypadku nie musiało to wpływać na jej krój, który prawdopo-
dobnie powtarzał ten znany z angiel-skiej round gown. Była to 
jednocześnie ostatnia fourreau zaprezentowana w Magasin des 
modes przed wybuchem Rewolucji.  

                                                            
215 „Magasin des modes”, nr 8, 30 stycznia 1788. 
216 La Femme est vêtue d’une robe fourreau de satin à raies soucy et noires, bordée 
d’une frange de soie verte, zob. tamże, s. 2.  
217 La jeune Demoiselle, représentée dans la Planche IIIe, vêtue d’une robe-
fourreau de satin soucy, porte sur le col un fichu-chemise d’une forme nouvelle, 
zob. tamże, s. 4. Fichu-chemise stanowiło wówczas bardzo interesujący doda-
tek nawiązujący formą do góry koszuli.  
218 „Magasin des modes”, nr 30, 20 września 1788, nr 30.  
219 Le corsage et les manches de son fourreau, sont de taffetas à deux raies bleues 
nuancées, et le jupon, ou le restant du fourreau, est de linon garni de trois plis 
graduels. Ses manches sont garnies de deux rangs de manchettes faites de gaze 
découpée à dents aiguës, zob. tamże, s. 3.  
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214 „Magasin des modes”, nr 35, 30 październik 1787. 
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215 „Magasin des modes”, nr 8, 30 stycznia 1788. 
216 La Femme est vêtue d’une robe fourreau de satin à raies soucy et noires, bordée 
d’une frange de soie verte, zob. tamże, s. 2.  
217 La jeune Demoiselle, représentée dans la Planche IIIe, vêtue d’une robe-
fourreau de satin soucy, porte sur le col un fichu-chemise d’une forme nouvelle, 
zob. tamże, s. 4. Fichu-chemise stanowiło wówczas bardzo interesujący doda-
tek nawiązujący formą do góry koszuli.  
218 „Magasin des modes”, nr 30, 20 września 1788, nr 30.  
219 Le corsage et les manches de son fourreau, sont de taffetas à deux raies bleues 
nuancées, et le jupon, ou le restant du fourreau, est de linon garni de trois plis 
graduels. Ses manches sont garnies de deux rangs de manchettes faites de gaze 
découpée à dents aiguës, zob. tamże, s. 3.  
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Poza kilkoma wyjątkami mianem fourreau w latach 1784-
1789 określano w publikacjach modowych suknię o dopasowa-
nym, zamkniętym z przodu staniku i pojedynczej spódnicy. Ce-
chy te odpowiadają round gown, która noszona była w Anglii 
przez prawie całe stulecie i tym samym zdają się potwierdzać 
tezę, że suknia ta przejęta została przez Francuzki z mody bry-
tyjskiej. Nie wiadomo niestety, na ile powtarzała krój swojego 
pierwowzoru, zwłaszcza jeśli chodzi o plecy. Jak świadczą publi-
kacje modowe, suknia ta mogła być szyta zarówno z jedwabi 
(szczególnie w sezonie jesienno-zimowym), jak i bawełny i lnu 
(w sezonie wiosenno-letnim), wtedy też szczególnie upodab-
niała się do robe en chemise, pow-tarzając niektóre z cech dla niej 
charakterystycznych, takich jak biały kolor, szarfa w talii czy 
kołnierz. W wersji jedwabnej mogła służyć chemise jako „pod-
bicie” (transparent), w wersji lnianej i bawełnianej natomiast 
sama potrzebowała obecności warstwy spodniej, najczęściej w 
formie gorsetu (corset) i spódnicy.  
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Przemiany w modzie kobiecej w latach 1789-1794  

Początek Rewolucji Francuskiej, datowany na 14 lipca 
1789 roku, nie przyniósł znaczących zmian w ubiorach noszo-
nych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Bez wątpie-
nia jednak świadomość ówczesnych ludzi o doniosłości wyda-
rzeń tamtego okresu przyczyniła się do zmian w samym podej-
ściu do mody, która zaczęła być postrzegana przede wszystkim 
przez pryzmat ideologii i polityki. W relacjach pamiętnikarskich 
świadkowie ówczesnych wydarzeń bardzo często podkreślali 
fakt, że Stany Generalne, zwołane przez króla na początku maja 
1789 roku, stały się okazją do zobaczenia rażących różnic po-
między ubiorami noszonymi przez przedstawicieli poszczegól-
nych stanów, które potraktowane zostały w kategoriach sym-
bolicznych – ostentacyjne bogactwo ubiorów arystokracji 
przeciwstawione prostocie tych noszonych przez przedstawicieli 
stanu trzeciego, uwidoczniło przepaść pomiędzy nimi i pogłę-
biło niechęć ludu220.  
 Jednocześnie w czasie rewolucji moda przestała być 
zunifikowana, każda grupa społeczna posiadała bowiem własną 
modę, zależną od opcji politycznej i wyznawanej ideologii. 

                                                            
220 Por. J. Starobinski, 1789. …, op. cit., s. 11.  
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220 Por. J. Starobinski, 1789. …, op. cit., s. 11.  
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Z jednej strony mamy więc ubiory noszone przez arystokratów, 
zarówno tych, którzy pozostali we Francji, jak i emigrantów; 
z drugiej – ubiory zamożnego mieszczaństwa i inteligencji, do 
których należała większość najważniejszych polityków i działa-
czy rewolucyjnych, w końcu zaś ubiory tzw. sankiulotów, a więc 
robotników, drobnych rzemieślników i handlarek. Chociaż 
stroje ich nie weszły do powszechnej mody221, urosły do rangi 
symbolu i stały się niezwykle istotnym składnikiem rewolu-
cyjnej propagandy.  
 Nawet w pierwszych latach rewolucji ubiór mieszczanek 
i szlachcianek nie różnił się jednak zbytnio w swojej pod-
stawowej formie. Tym, co je odróżniało, były ubiory cere-
monialne (grands habits), które zamawiane i noszone były 
nieodmienne aż do 1792 roku, kiedy Francja stała się 
republiką222. Chociaż jednak ubiory nieformalne i półformalne 
były do siebie podobne w kroju, różniły się detalami i kolo-
rystyką. Wraz z biegiem czasu stronnictwa rewolucyjne i roja-
listyczne wytworzyły unikalne zestawy symboli, za pomocą 
których można było przekazywać pożądane treści. O ile więc 
podstawowe kroje, takie jak suknie redingotes czy żakiety 
pierrots, które już od roku 1785 zaczęły nabierać surowego 

                                                            
221 Wbrew obiegowej opinii nawet jakobini, a więc przedstawiciele 
stronnictwa jawnie sympatyzującego z sankiulotami, gardzili ich ubiorem i nie 
nosili długich spodni; por. The age of Napoleon. Costume from Revolution to 
Empire 1789-1815, red. K. le Bourhis, New York 1989, s. 55. Ci zaś, którzy 
starali się upodobnić do sankiulotów, sprawiali wrażenie przebranych: Aktorka 
Louise Fusil opisała w pamiętnikach, jak ją w Boulogne przesłuchiwał poseł Le 
Bon, wielki radykał (…). Otóż Le Bon był w sankiulockim stroju, ale spo-
strzegawcza dama notuje, że jego karmaniola była ze świetnego sukna, a koszula 
– olśniewającej białości; zob. J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 
1789-1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1981, s. 29.  
222 Zob. O. Bernier, The Eighteenth-century woman…, op. cit., s. 126.  
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i męskiego charakteru, pozostawały właściwie bez zmian, o tyle 
po 1789 uzupełnione zostały one o charakterystyczną 
symbolikę o wydźwięku albo rewolucyjnym, albo rojalisty-
cznym. Warto zaznaczyć, że w przypadku kobiet symbolika 
rewolucyjna ubioru była o tyle istotniejsza niż w przypadku 
mężczyzn, że bardzo często stanowiła jedyny sposób na okazanie 
ich zaangażowania w bieżące wydarzenia polityczne223. Zna-
mienne jest, że o ile noszenie trójkolorowej kokardy zostało 
mężczyznom nakazane odgórnie, o tyle kobiety same upom-
niały się, żeby taki nakaz nałożyć także i na nie224.  
 Symbolika ubiorów stosowana w latach 1789-1794 nie jest 
jednak łatwa do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ czę-
sto była ulotna i wynikała z konkretnych wydarzeń. Tradycyjnie 
uznaje się, że kolory biały, czerwony, niebieski i brązowy225 były 
kolorami rewolucjonistów, żółty, fioletowy i zielony natomiast 
– rojalistów226. W rzeczywistości wszystko zależało jednak od 
kontekstu sytuacyjnego i osoby, która dany ubiór nosiła. Tak 
było w przypadku bieli, która teoretycznie była kolorem 
monarchii, ale jako symbol czystości wykorzystywali ją również 
rewolucjoniści. Interesująca była historia koloru zielonego – 
jeszcze w 1789 roku Camille Desmoulins chciał uczynić 

                                                            
223 Nie oznacza to oczywiście, że mężczyźni nie wyrażali swojego entuzjazmu 
do rewolucyjnych wydarzeń za pomocą ubioru. Dość wspomnieć zachowaną 
do dziś pro-rewolucyjną kamizelkę w kolorach narodowych, z haftem uka-
zującym motyla, któremu odcinane są skrzydła i napisem – po francusku i po 
łacinie – „nie ubiór czyni zakonnika” (1789-1794, LACMA, Los Angeles).  
224 Por. J. Baszkiewicz, S. Meller, op. cit., s. 107.  
225 Brązowy stał się kolorem rewolucyjnym po 14 lipca 1789, kiedy to zaczął 
kojarzyć się z kolorem murów wyburzanej Bastylii.  
226 Szczegółowo kwestię te opisała Caroline Weber, zob. C. Weber, Queen of 
fashion. What Marie Antoinette wore to the revolution, New York 2007, s. 253-
285. 
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z niego symbol nadziei, kiedy jednak okazało się, że był to kolor 
hrabiego d’Artois, brata króla, został uznany za kontr-
rewolucyjny.  
 Jeszcze w pierwszych latach rewolucji, a więc w okresie 
1789-1791 noszenie ubiorów o symbolice rojalistycznej nie 
wiązało z większym niebezpieczeństwem: madame Campan, 
pisząc o wydarzeniach roku 1791, zwróciła uwagę na poruszenie 
pojawiające się często w trakcie ówczesnych spektakli, kiedy lud 
oburzał się z powodu jawnego noszenia rojalistycznych symboli 
– wymienionych jako bukieciki z lilii i białe kokardy we włosach 
– przez pozostałe w Paryżu arystokratki227. Stosunek ludu do 
monarchii sam w sobie był zresztą bardzo zmienny, często 
w zależności od działań samej pary królewskiej. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że gwasz Jeana-Baptiste’a Lesuera, na którym 
sankiuloci aresztują mężczyznę za noszenie fraka w kolorze 
zielonym, pochodzi dopiero z przełomu 1792 i 1793 roku228. 
Zarówno pierwszy rozłam w modzie na konserwatywną 
i rewolucyjną, jak również niebezpieczeństwo związane z nosze-
niem ubioru o symbolice promonarchistycznej, pojawiło się 
dopiero w okresie procesu i stracenia pary królewskiej (1792), 
a nasiliło się w latach 1793-1794, kiedy do władzy doszli jako-
bini. Nie oznacza to jednak, że ubiory kontrrewolucyjne 
zniknęły – możliwość ich noszenia ograniczyła się jednak do 
środowisk emigracyjnych.  
 Także i faktyczne zmiany w ubiorze samych rewolucjo-
nistek zaczęły pojawiać się dopiero w 1792 roku, co dopro-
wadziło do pogłębienia się różnic między ich ubiorem a tym 
                                                            
227 Por. Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-
Antoinette, Paryż 1999, s. 306.  
228 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9083. 
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noszonym przez konserwatystki, które w większości pozostały 
wierne modzie sprzed 1789 roku. Trzeba jednak podkreślić, 
że zmiany te postępowały bardzo powoli, tak że dopiero w 1794 
roku możemy mówić o przemianach zwiastujących charaktery-
styczną dla epoki dyrektoriatu i konsulatu modę à l’antique.  

Przemiany robe en chemise w latach 1789-1794  

 Robe en chemise zajmowała w okresie Rewolucji miejsce 
szczególne. Nie była bowiem, tak jak niezwykle popularny 
wówczas żakiet typu pierrot, jedynie wygodnym ubiorem, lecz, 
za sprawą swej prostoty, posiadała niezwykle bogatą i zróżnico-
waną symbolikę. Z powodu bieli, z którą – pomimo licznych 
wyjątków – łączona jest najczęściej, stała się ona suknią niemalże 
uniwersalną, z czego wynika jeden z najważniejszych dotyczą-
cych jej aspektów, mianowicie to, że mogła być ona zarówno 
suknią rewolucyjną, jak i rojalistyczną (kontrrewolucyjną). 
Aż do ok. 1792 roku nie musiała się przy tym w żaden sposób 
zmieniać pod względem kroju. Kiedy przyjrzymy się ówczes-
nym rycinom lub obrazom, z pewnością zauważymy, że najwię-
kszy wpływ na wymowę chemise miały kolory towarzyszących 
jej dodatków, przede wszystkim szarf i bordiur.  
 W czasie Rewolucji maskulinizacja robe en chemise, rozpo-
częta już ok. 1785 roku, znacząco się pogłębiła. Jej bardziej 
sformalizowany charakter podkreślał przede wszystkim charak-
terystyczny krój, polegający na krojeniu pleców osobno, tak by 
były dopasowane, podczas gdy przód w dalszym ciągu pozos-
tawał prosty i zmarszczony na całej szerokości. Sam w sobie nie 
był on jednak nowością okresu Rewolucji: chociaż trudno jest 
dokładnie określić moment jego pojawienia się, można założyć, 
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227 Por. Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-
Antoinette, Paryż 1999, s. 306.  
228 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9083. 
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noszonym przez konserwatystki, które w większości pozostały 
wierne modzie sprzed 1789 roku. Trzeba jednak podkreślić, 
że zmiany te postępowały bardzo powoli, tak że dopiero w 1794 
roku możemy mówić o przemianach zwiastujących charaktery-
styczną dla epoki dyrektoriatu i konsulatu modę à l’antique.  

Przemiany robe en chemise w latach 1789-1794  

 Robe en chemise zajmowała w okresie Rewolucji miejsce 
szczególne. Nie była bowiem, tak jak niezwykle popularny 
wówczas żakiet typu pierrot, jedynie wygodnym ubiorem, lecz, 
za sprawą swej prostoty, posiadała niezwykle bogatą i zróżnico-
waną symbolikę. Z powodu bieli, z którą – pomimo licznych 
wyjątków – łączona jest najczęściej, stała się ona suknią niemalże 
uniwersalną, z czego wynika jeden z najważniejszych dotyczą-
cych jej aspektów, mianowicie to, że mogła być ona zarówno 
suknią rewolucyjną, jak i rojalistyczną (kontrrewolucyjną). 
Aż do ok. 1792 roku nie musiała się przy tym w żaden sposób 
zmieniać pod względem kroju. Kiedy przyjrzymy się ówczes-
nym rycinom lub obrazom, z pewnością zauważymy, że najwię-
kszy wpływ na wymowę chemise miały kolory towarzyszących 
jej dodatków, przede wszystkim szarf i bordiur.  
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że szczególnie popularny stał się ok. 1787 roku. O ile jednak aż 
do 1789 roku robe en chemise o dopasowanych plecach była 
noszona tak samo często, jak wersja pierwotna, o tyle w czasie 
Rewolucji to wersja zmaskulinizowana stała się wiodąca, co 
widać zarówno na obrazach, jak i w czasopismach poświęconych 
modzie229. Poza dopasowanymi plecami nowa wersja robe en 
chemise często różniła się także od pierwotnej brakiem kołnierza 
i długimi, wąskimi rękawami, co również świadczy o jej bardziej 
surowym charakterze.  
 Do naszych czasów zachowało się kilka przykładów robe en 
chemise o dopasowanych plecach, co ciekawe, dużo więcej niż 
samej chemise à la reine. Do najsłynniejszych należy suknia 
madame d’Oberkampf, znajdująca się w zbiorach Musée de la 
Toile de Jouy. Datowana na rok 1787, stanowi klasyczny wręcz 
przykład nowej wersji sukni en chemise: uszyta jest z baweł-
nianego muślinu, posiada stanik marszczony z przodu na całej 
szerokości, z dwoma dodatkowymi marszczeniami poprzecz-
nymi (en rideau), z tyłu zaś krojony osobno i dopasowany. 
Rękawy są długie i wąskie, a spódnica wykończona dwoma 
falbanami; nie ma kołnierza. Innym przykładem nowej mody 
jest suknia znajdująca się w zbiorach Kent State University 
Museum, uszyta z pomarańczowej tafty jedwabnej. Również nie 
posiada kołnierza, jej rękawy są natomiast nieco szersze i sięgają 
poniżej łokci. Stanik posiada dwa poprzeczne marszczenia, 
spódnica jest otwarta.  

                                                            
229 Było to zjawisko charakterystyczne wyłącznie dla Francji. W pozostałych 
krajach Europy suknia en chemise o luźnych, marszczonych plecach w dalszym 
ciągu cieszyła się popularnością, co również może świadczyć o szczególnym 
związku dopasowanej wersji z nową, rewolucyjną estetyką.  
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Robe en chemise i fourreau w czasopiśmie Magasin des 
modes w 1789 roku  

Wydarzenia 1789 roku, uważane za przełomowe dla 
francuskiej polityki, na początku nie wpłynęły w wyraźniejszy 
sposób na ówczesną prasę modową, przede wszystkim na 
Magasin des modes, który aż do grudnia tamtego roku wydawany 
był niezmiennie co dwa tygodnie. Od początku swego istnienia 
posiadający wyraźnie mieszczański charakter, widoczny zarów-
no w prezentowanej w nim modzie, jak i propagowanych warto-
ściach230, po wydarzeniach 14 lipca 1789 nabrał wyraźnie 
rewolucyjnego charakteru. Symbolika rewolucyjna pojawia się 
w nim stopniowo: najpierw w postaci detali w ubiorach 
męskich, takich jak trójkolorowa kokarda przypięta do 
kapelusza czy sprzączki do butów à la Bastille i Au Tiers-Etats231, 
potem w ubiorach kobiecych, takich jak zestaw caraco 
i spódnica w pasy biało-niebiesko-czerwone232 czy ozdobione 
trójkolorowymi kokardami czepki (bonnets)233.  

W 1789 roku suknie en chemise pojawiły się jedynie dwa 
razy, obie przed 14 lipca. Pierwsza z nich opublikowana została 
w numerze z 21 kwietnia 1789 roku. Sami autorzy zaznaczyli, 
że tamtej wiosny kobiety powróciły do ich noszenia po długiej 

                                                            
230 Widocznych przede wszystkim w odmiennym od wcześniejszych publikacji 
sposobie ukazywania kobiety i mężczyzny, którzy całkowicie utracili 
wcześniejszą frywolność i kokieterię, cechy utożsamiane ze światowcami, 
a zaczęli być przedstawiani w pozach wyprostowanych, energicznie gestyku-
lując.  
231 „Magasin des modes”, nr 33, 11 listopada 1789, s. 1-2.  
232 Tamże.  
233 Tamże, z. 35.  
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przerwie234. Według opisu chemise ukazana na rycinie była 
uszyta z białej krepy, z bardzo długą falbaną à la lévite, zdobiona, 
z rękawami, przybrana niebieskim pekinem i, na górze, kryzą 
średniej wielkości z tej samej krepy, co cała suknia (…); jest ona 
przepasana bardzo szerokim, czarnym paskiem z postaciami 
i rysunkami w kolorze wypalonej gliny, ozdobiona na brzegach 
bardzo długimi frędzlami w kolorach czarnym i wypalanej 
gliny235. Z przodu suknia ta uszyta jest jak tradycyjna koszula, 
z dekoltem ściąganym za pomocą sznurka, ozdobionym 
pojedynczą falbaną. Rękawy są długie i wąskie, zakończone po-
jedynczymi mankietami i stanowią wyraźne nawiązanie do 
ubiorów męskich. Nie wiadomo, jak skonstruowany był tył tej 
sukni, prawdopodobnie był on krojony osobno i dopasowany. 
Uwagę zwraca jednak przede wszystkim charakterystyczny 
pasek w stylistyce nawiązującej do greckiego malarstwa czerwo-
nofigurowego, dzięki czemu cała chemise nabiera tak wówczas 
modnego, antykizującego charakteru.  

Kolejna chemise zaprezentowana została w numerze z 11 
czerwca 1789 roku. Kobieta na rycinie ubrana była, według 
opisu, w chemise z bardzo jasnej gazy i ubiór spodni z różowej 
tafty. Na chemise można dostrzec pasek z fioletowej tafty, obra-
mowany zielonym jedwabiem. Na ubiór różowy składa się 
caraco i prosta spódnica z tafty. Jej rękawy są przewiązane 
pośrodku, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych chemises, 

                                                            
234 Tamże, t. 2., s. 115.  
235 (…) d’une chemise de crepe blanc, avec un très-long falbalas à la lévite, garnie, 
aux manches, de paremens de pékin bleu, et, en haut, d’une fraise d’une moyenne 
largeur, de crepe pareil à celui de la robe (...) Elle est liée d’une très-large ceinture 
noire, à figures et à dessins en couleur de terre cuite, garnie aux bouts de très-
longues franges noires et couleur de terre cuite; tamże, s. 115-116.  
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za pomocą zielonej wstążki. Góra chemise jest ozdobiona 
szeroką, podwójną i plisowaną kryzą236. Jak w dalszym frag-
mencie zaznacza autor, suknia ta nie była przeznaczona jedynie 
do noszenia po domu, lecz można ją było nosić również na 
zewnątrz. Od poprzednich zdecydowanie różni się ona przede 
wszystkim tym, że nie posiada szarfy w talii237. Chociaż za 
sprawą delikatnego materiału, luźnego kroju i bufek może 
budzić skojarzenie z chemise à la reine, szczelnie osłaniająca 
dekolt kryza, rękawiczki i niezwykle bogate przybranie głowy 
sprawiają, że nie ma w sobie nic z jej lekkości i sentymentalnego 
wdzięku.  

W miesiącach jesienno-zimowych pojawiły się także dwie 
suknie fourreau. Pierwsza z nich opublikowana została w nu-
merze z 21 października 1789 roku238 jako swoisty „zarzut” 
wobec kobiet z arystokracji, które zamiast interesować się 
sprawami rewolucji spędzają czas na wymyślaniu nowych mód. 
Suknia ta uszyta została z zielonego pekinu i ozdobiona 
fioletowymi dodatkami w postaci pasmanterii i szarfy w talii. 
Całość wieńczy bardzo popularna w tamtym czasie kryza, 
określana jako fichu-chemise.  

                                                            
236 Une femme en chemise de gaze très-claire, mise pardessus un habillement de 
taffetas rose. A travers cette chemise, on apperçois la ceinture faite de taffetas violet 
brodée en soie verte. L’habillement rose, qui fait le transparent, est un caraco et 
un jupon simple de taffetas. Cette chemise n’est pas liée par la ceinture, comme 
l’on lie les autres. Elle n’est retenue que par un ruban vert, noué presque tous le 
menton. Ses manches sont liées au milieu, comme le seroient celles d’autres 
chemises, avec un ruban vert. Le haut de cette chemise est orné d’une large fraise 
à deux rangs à gros plis; tamże, s. 156.  
237 Suknia ta budzi skojarzenie z robe en chemise zaprezentowaną w Galerie des 
modes w 1786 roku, która również nie była przewiązana w talii szarfą; por. 
„Galerie des modes”, s. 563.  
238 „Magasin des modes”, nr 31, 21 października 1789.  
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238 „Magasin des modes”, nr 31, 21 października 1789.  
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Druga z fourreau zaprezentowana została w przedostatnim 
numerze z 11 grudnia 1789 roku i posiadała już o wiele bardziej 
prorewolucyjny charakter. Utrzymana w duchu „nowej mody”, 
uszyta została z satyny w kolorze białym i ozdobiona czerwo-
nymi dodatkami, przede wszystkim szarfą w talii. Tak jak 
w przypadku poprzedniej, dekolt przykryty został obszernym 
fichu colerette, a więc chustą zakończoną pojedynczą falbaną 
przywodzącą na myśl renesansowe kryzy.  

Robe en chemise i fourreau w czasopiśmie Journal de la 
mode et du goût (1790-1793)  

Pomimo niespokojnej sytuacji w początkowym okresie 
rewolucji, aż do czasu tzw. Wielkiego Terroru, Francuzi mogli 
regularnie dowiadywać się o najnowszej modzie z nowego 
dwutygodnika Journal de la mode et du goût. Chociaż miał on 
charakter jawnie prorewolucyjny239, od maja 1789 roku pre-
zentowane w nim były ubiory nie tylko rewolucyjne, 
ale i rojalistyczne, co niekiedy traktowane jest jako zmiana 
w zapatrywaniach politycznych samych jego twórców240. 
Bardzo często ideologia ubioru zmieniała się jednak w sposób 
płynny i – przynajmniej z dzisiejszej perspektywy – trudny do 
wychwycenia, zmianom ulegały bowiem nie tyle kroje, co 
symbolika kolorów i nazewnictwo. Trudno jest jednoznacznie 
wyjaśnić, dlaczego czasopismo, które na początku z zapałem 

                                                            
239 W niemal każdym numerze, poza modą, pojawiały się także krótkie teksty 
poświęcone wydarzeniom rewolucyjnym, przypomnieniu o równości 
wszystkich obywateli, czy domniemanych spiskach arystokratów i kontr-
rewolucjonistów.  
240 Por. J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia 
i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993, s. 52.  

Robe en chemise i fourreau w latach 1789-1794 

121 

sławiło wydarzenia rewolucyjne i demaskowało domniemane 
kontrrewolucyjne spiski, nagle zaczęło nie tylko prezentować 
kontrrewolucyjną modę, ale też z pewną sympatią wypowiadać 
się o arystokratach241.  

W latach 1790-1792 wśród prezentowanych na łamach 
Journal de la mode et du goût ubiorów kobiecych prym wiodły 
żakiety (przede wszystkim typu pierrot z dużą baskiną z tyłu) 
oraz suknie dwuczęściowe242. Tym samym widać znaczące 
różnice w stosunku do wcześniejszego Magasin des modes, gdzie 
wyraźnie królowały suknie typu redingote. W latach tych suknie 
typu robe en chemise i fourreau zdecydowanie nie cieszyły się tam 
zbyt dużą popularnością – w sumie nazwa fourreau pojawiła się 
tam zaledwie trzykrotnie, robe en chemise zaś ani razu. Nie oz-
nacza to jednak, że „sukni-koszuli” tam nie prezentowano. 
W numerze 9 z 15 maja 1790 roku zamieszczono bowiem 
suknię określoną co prawda nazwą fourreau, lecz wyraźnie 
nawiązującą krojem do robe en chemise. Uszyta z białego, 
cienkiego batystu, posiadała charakterystyczny marszczony 
poprzecznie stanik wykończony niewielkim kołnierzem, długie, 
wąskie rękawy (en amadis) i prostą spódnicę obszytą fioletową 
bordiurą243. Z tej samej tkaniny co bordiura uszyta była również 
szarfa przewiązana w talii. Chociaż w tekście nie ma dokła-
                                                            
241 Pojawiają się np. frywolne anegdoty w duchu ancien regime’u, por. „Journal 
de la mode et du goût”, nr 27, 5 listopada 1790, s. 3-4. Przemiany 
ideologiczne w Journal de la mode et du goût opisuje szczegółowo A. Kleinert 
w artykule La mode – Miroir de la Révolution française, [w:] Modes & Révo-
lution. 1780-1804, red. A. Pontier, Paris 1989, s. 75-93.  
242 Prawdopodobnie powtarzały krój robe à l’anglaise, ta nazwa jednak, być 
może ze względów politycznych, nie była w tym czasopiśmie używana.  
243 Jako fioletowe dodatki te opisane są w samym tekście, na samej rycinie są 
one w kolorze granatowym (należy jednak pamiętać, że ryciny były ręcznie 
kolorowane i często te same ilustracje różnią się między sobą).  
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dniejszych informacji o jej kroju, z dużym prawdopodo-
bieństwem można przyjąć, że posiada ona osobo krojone, do-
pasowane plecy. Męski, nieco surowy charakter stroju łagodzi 
w pewnym stopniu fryzura, ułożona à l’enfant („w stylu dzie-
cięcym”) i ozdobiona wiankiem z róż. W tym miejscu pojawia 
się pytanie o to, jaką symbolikę posiadała owa „dopasowana” 
robe en chemise. W poprzedzającym ją zeszycie z 5 maja po raz 
pierwszy zaprezentowano kobietę ubraną w zestaw w kolorze 
fioletowym, który był, jak zostało to powiedziane, kolorem 
kojarzonym z kontrrewolucją, sama zaś biel, w zależności od 
kontekstu (pozostałych kolorów i dodatków), również mogła 
zmieniać przypisaną jej symbolikę. Wydaje się, że w towarzy-
stwie rojalistycznego fioletu bliżej jej do symbolu Burbonów niż 
republikańskiej cnoty. W tym wypadku mamy więc do czynie-
nia zapewne ze stylizacją rojalistyczną.  

Kolejna fourreau zaprezentowana została w numerze 11 
z 5 czerwca 1790 roku jako ubiór angielski. Jej stanik niemal 
w całości przesłonięty został przez biały szal uszyty z indyjskiej 
tkaniny, wykończony frędzlami w kolorach niebieskim i czer-
wonym, a więc, jak zostało podkreślone w tekście, w kolorach 
narodowych244. Sama suknia noszona przez ukazaną na rycinie 
kobietę uszyta została z białego muślinu i noszona na podbiciu 
(transparent) w kolorze różowym. Jej rękawy były długie i wą-
skie (en amadis), zakończone niebieskimi kokardami. Ze 
względu na brak informacji na temat jej budowy trudno 
stwierdzić, czy także i w tym wypadku mamy do czynienia 
z robe en chemise pod zmienioną nazwą.  

                                                            
244 „Journal de la mode et du goût”, nr 11, 5 czerwca 1790, s. 2.  
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Kolejna fourreau zaprezentowana została w numerze 13 
z 25 czerwca 1790 roku. Jej opis poprzedzony został długim 
wstępem na temat historii mody na fichu, która miała pojawić 
się jako opozycja do niezwykle głębokich dekoltów noszonych 
przez kobiety na dworze w czasach Ludwika XV245. Do po-
pularyzacji fichu miała w dużej mierze przyczynić się Maria 
Antonina. Dość szybko jednak dworu damy na dworze, pod 
pozorem gorąca, miały je nieco odgarniać, a czasem nawet 
zupełnie z nich rezygnowały – tak jak kobieta przedstawiona na 
rycinie. Ubrana jest w fourreau uszytą z tafty w kolorze białym, 
z fioletowym stanikiem (corset) o długich, wąskich rękawach 
również wykończonych fioletowymi wstawkami. Nie wiadomo 
niestety, czy usztywniany stanik noszony był osobno, czy też 
stanowił integralną część całej sukni. I w tym wypadku ze 
względu na charakterystyczne połączenie kolorów i obszerny 
tekst opisujący kobiety z dworu, możemy przypuszczać, 
że mamy tu do czynienia z ubiorem rojalistycznym.  

Warto jeszcze wspomnieć o caraco wyraźnie inspirowanym 
formą nowej robe en chemise, które zaprezentowane zostało 
w 34 numerze z 25 stycznia 1791 roku 9 (il.14). Tak jak w przy-
padku większości poprzednich sukni mamy tu do czynienia 
z ubiorem jawnie kontrrewolucyjnym: zarówno caraco, jak i no-
szona do niego spódnica są żółte, wykończone elementami 
w kolorze fioletowym. Caraco to posiada z przodu dwa po-
przeczne marszczenia (en rideau), dopasowane plecy i długie, 
wąskie rękawy. Gdyby nie widoczna z tyłu, niewielka baskina, 
na rycinie niczym nie różniłby się on od sukni en chemise.  

 

                                                            
245 „Journal de la mode et du goût”, nr 13, 25 czerwca 1790, s. 1-2.  
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244 „Journal de la mode et du goût”, nr 11, 5 czerwca 1790, s. 2.  

Robe en chemise i fourreau w latach 1789-1794 

123 

Kolejna fourreau zaprezentowana została w numerze 13 
z 25 czerwca 1790 roku. Jej opis poprzedzony został długim 
wstępem na temat historii mody na fichu, która miała pojawić 
się jako opozycja do niezwykle głębokich dekoltów noszonych 
przez kobiety na dworze w czasach Ludwika XV245. Do po-
pularyzacji fichu miała w dużej mierze przyczynić się Maria 
Antonina. Dość szybko jednak dworu damy na dworze, pod 
pozorem gorąca, miały je nieco odgarniać, a czasem nawet 
zupełnie z nich rezygnowały – tak jak kobieta przedstawiona na 
rycinie. Ubrana jest w fourreau uszytą z tafty w kolorze białym, 
z fioletowym stanikiem (corset) o długich, wąskich rękawach 
również wykończonych fioletowymi wstawkami. Nie wiadomo 
niestety, czy usztywniany stanik noszony był osobno, czy też 
stanowił integralną część całej sukni. I w tym wypadku ze 
względu na charakterystyczne połączenie kolorów i obszerny 
tekst opisujący kobiety z dworu, możemy przypuszczać, 
że mamy tu do czynienia z ubiorem rojalistycznym.  

Warto jeszcze wspomnieć o caraco wyraźnie inspirowanym 
formą nowej robe en chemise, które zaprezentowane zostało 
w 34 numerze z 25 stycznia 1791 roku 9 (il.14). Tak jak w przy-
padku większości poprzednich sukni mamy tu do czynienia 
z ubiorem jawnie kontrrewolucyjnym: zarówno caraco, jak i no-
szona do niego spódnica są żółte, wykończone elementami 
w kolorze fioletowym. Caraco to posiada z przodu dwa po-
przeczne marszczenia (en rideau), dopasowane plecy i długie, 
wąskie rękawy. Gdyby nie widoczna z tyłu, niewielka baskina, 
na rycinie niczym nie różniłby się on od sukni en chemise.  

 

                                                            
245 „Journal de la mode et du goût”, nr 13, 25 czerwca 1790, s. 1-2.  
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Il.14. Caraco i spódnica, "Journal de la mode et du 
goût", Paryż, 25 stycznia 1791, Rijksmuseum, 

Amsterdam, RP-P-2009-2241 
(żródła : https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-

P-2009-2241 [dostep: 14.08.2-18]) 
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Od marca 1792 roku możemy zaobserwować znaczący 
spadek jakości rycin prezentowanych w Journal de la mode et du 
goût, widoczny również w przedstawianych na nich ubiorach, 
które stają się bardzo mało różnorodne – większość z nich 
stanowi właściwie powtórzenie jednego typu zestawu: żakietu 
typu pierrot, o zamkniętym z przodu staniku i niewielkiej 
falbance z tyłu oraz prostej spódnicy. W tym czasie sympatie 
autorów tej publikacji stawały się coraz bardziej rojalistyczne: 
królują kolory biały, żółty i zielony, a kolory „narodowe” zni-
kają niemal całkowicie.  

Ze względu na wszechobecne żakiety, także i w tych 
numerach pojawia się niewiele sukni typu fourreau lub chemise. 
Pierwsza z nich zaprezentowana została dopiero 1 sierpnia 1792 
roku pod nazwą robe à la reine („suknia w stylu królowej”). Jej 
opis poprzedzony został długim wywodem na temat mody na 
„piersi Wenus” (la gorge de Vénus), polegającej na takim 
noszeniu sznurówki, by ściskała jedynie talię, piersi zaś pozo-
stawiała wolne i wyraźnie oddzielone. Chodzi tu prawdopo-
dobnie o modę na nowy typ sznurówki (corps) lub gorsetu 
(corset), który zachowywał jeszcze kształt stożka, lecz do którego 
doszyte były dwie miseczki, jaki modny był od końca lat 80-
tych XVIII wieku246. W ten właśnie sposób zaznaczone są na 
rycinie piersi ukazanej na nim kobiety, ubranej w robe à la reine 
z białej tafty. Suknia ta zaczyna się przy szyi i spływa luźno ku 
ziemi, przechodząc z tyłu w niewielki tren; jest zamknięta jak 
fourreau, i wykończona, zarówno przy mankietach, jak i na dole, 
taftą w kolorze karmelu ozdobioną srebrnymi galonami247. Z tej 
                                                            
246 „Journal de la mode et du goût”, nr 16, 1 sierpnia 1792, s. 2-3.  
247 (…) robe à la reine de taffetas blanc. Cette robe monte au haut du col, et 
descend par derrière jusqu’à terre, faisant très-peu de la queue ; elle est fermé 
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246 „Journal de la mode et du goût”, nr 16, 1 sierpnia 1792, s. 2-3.  
247 (…) robe à la reine de taffetas blanc. Cette robe monte au haut du col, et 
descend par derrière jusqu’à terre, faisant très-peu de la queue ; elle est fermé 
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samej karmelowej tafty uszyta była również przewiązana w talii 
szarfa. Chociaż w samym tekście nie mówi się o niej jako 
o fourreau sensu stricte, w rzeczywistości trudno byłoby ją przy-
porządkować do jakiegokolwiek innego rodzaju noszonego 
wówczas ubioru. Można więc przypuszczać, że była to suknia 
jeśli nie będąca fourreau, to w każdym razie bazująca na jej 
kroju. Jej monarchistyczny charakter nie pozostawia wąt-
pliwości.  

W następnym, 17 numerze z 10 sierpnia 1792 roku, po 
raz pierwszy zaprezentowano robe en chemise, przypominającą 
nieco tę, której rysunek opublikowany został 15 maja 1790 
roku pod nazwą fourreau, pozbawioną jednak szarfy w talii. Jak 
podają autorzy czasopisma, suknie en chemise powróciły do 
mody, z tą różnicą, że tworzą one rodzaj redingotu, z dwoma lub 
czasem trzema kołnierzami. Nosi się je gładkie lub ozdobione 
koronką. Te ostatnie są bardzo obszerne i dodają aurę swoistej 
dystynkcji. Tworzy się je zarówno z płótna, jak i z muślinu; widuje 
się je nawet z gazy. Ta tutaj uszyta jest z pięknego muślinu, 
ozdobiona koronką na obu kołnierzach i przy mankietach. Dół 
również ozdobiony koronką (…). Fichu płócienne, o końcach 
włożonych pod suknię248. Wyraźnie zaznaczona tu jest więc 
maskulinizacja robe en chemise, która stała się podobna do 

                                                            
comme un fourreau et garnie, aux poigents, ainsi qu’au bas, de taffetas carmelite, 
orné d’un galon d’argent à clincans; tamże, s. 3.  
248 Les robes en chemise sont revenues à la mode, mais avec cette différence, qu’elle 
forment une espèce de redingotte, à deux et quelquefois à trois colets. On les porte 
unies ou garnies de dentelle. Ces dernières sont très-étoffées, et donnent un certain 
air de distinction. Pour le faire, on le fert indifférement de linon ou de mousseline ; 
on en voit même de gaze. Celle-ci est d’une belle mousseline, garnie de dentelle sur 
les deux colets, et aux poignets. Le bas est aussi falbalassé de dentelle (...). Fichu de 
linon, dont les bouts passent dans la robe, zob. „Journal de la mode et du goût”, 
nr 17, 10 sierpnia 1792, s. 2.  
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wywodzącej się z mody męskiej sukni redingote. Ze względu na 
nieskrywane sympatie twórców Journal de la mode w tamtym 
czasie można przypuszczać, że także i ta suknia miała być ubio-
rem o symbolice kontrrewolucyjnej. Świadczy o tym również 
fakt, że przedruk tej ryciny pojawił się następnie w 33 zeszycie 
z 20 stycznia 1793 roku, odpowiednio do zimowej pory utrzy-
many w innym zestawie kolorystycznym. Biel z poprzedniej 
ryciny zastąpiła tu zieleń połączona z żółtą koronką, a więc ko-
lory kontrrewolucyjne249.  

Kolejna robe en chemise pojawiła się dopiero w zeszycie 32 
z 5 stycznia 1792 roku. Chociaż jej krój był prawdopodobnie 
podobny do poprzedniej, a więc miała marszczony przód 
i osobno krojone, dopasowane plecy, wykazuje ona już cechy 
antykizujące: nie posiada kołnierza, pod spodem wyraźnie nie 
ma również sznurówki ani gorsetu, przez co umieszczona w talii 
szarfa sięga tylko nieco poniżej linii piersi. Była to suknia 
podwójna, o otwartej spódnicy odsłaniającej spódnicę spodnią 
i długich, wąskich rękawach uszytych z innego materiału250. 
Opisana została jako wspaniała robe en chemise z białej gazy 
usianej gwiazdami; rękawy z białej satyny ozdobione przy 
nadgarstkach marszczonymi mankietami z białej gazy. Spódnica 
z białej satyny, przybrana u dołu białą gazą. Pasek z białej gazy 
w pasy ze złotej, błyszczącej gazy251. Suknia ta jest dość tajemnicza 

                                                            
249 Mowa jest o nich także w samym opisie, tamże, nr 33, 20 stycznia 1793, 
s. 2.  
250 W robe en chemise o podobnym kroju, składającej się z wierzchniej sukni 
bez rękawów, spod której wystawały długie rękawy sukni spodniej, pozowała 
w 1793 roku Harriott Manningham, pani Charles’owa Yorke malarzowi 
Henriemu-Pierre’owi Danloux.  
251 Superbe robe en chemise de gaze blanche semée d’étoiles d’or ; manches de satin 
blanc, dont l’amadis est garni, aux poignets, de deux plis ronds de gaze blanche. 
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– autorzy nic nie wspominają o jej zastosowaniu. Użycie białej 
gazy zimą, jak również sam motyw gwiazd, mogą budzić 
skojarzenie z ubiorem maskaradowym, jednak nie ma na ten 
temat żadnej informacji. Trzeba także podkreślić, że suknia ta 
jest w Journal de la mode wyjątkiem i w pozostałych prezento-
wanych tam ubiorach powrócono do form bardziej trady-
cyjnych.  

Ostatni numer Journal de la mode et du goût opublikowany 
został 10 lutego 1793 roku. Nie wiadomo, co było bezpośrednią 
przyczyną zamknięcia czasopisma, sami autorzy w ostatnim 
numerze informują abonentów, by ci, jeśli chcą otrzymywać 
kolejne numery, odnowili subskrypcję. Miało to miejsce krótko 
po straceniu Ludwika XIV. Nie ma wątpliwości, że kolejne 
miesiące nie były odpowiednie do wydawania magazynu 
o modzie, nawet mimo zapewnień autorów, że pomimo wojny 
(…) upodobanie kobiet do strojów jest tak samo żywe jak 
zawsze252. Na kolejny magazyn poświęcony modzie Francuzki 
musiały jednak czekać aż do 1797 roku, gdy na rynku 
wydawniczym pojawił się Journal des dames et des modes. 

Robe en chemise i fourreau na gwaszach rewolucyjnych 
Jeana-Baptiste’a Lesueuera 

Jednymi z najlepszych przekazów na temat ubiorów 
faktycznie noszonych w czasie rewolucji są wszelkiego rodzaju 
rysunki i grafiki stanowiące dokumentację bądź rewolucyjnych 

                                                            
Jupe de satin blanc falbalassée par le bas avec de la gaze blanche. Ceinture de satin 
blanc, rayée de lames d’or très-brillant, zob. „Journal de la mode et du goût” , 
nr 32, 5 stycznia 1792 roku, s. 2.  
252 „Journal de la mode et du goût” , nr 34, 1 lutego 1793, s. 2.  
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wydarzeń, bądź po prostu ówczesnego życia codziennego. Mają 
one tę przewagę nad czasopismami modowymi, że ich twórcy 
nie chcieli ani propagować żadnej mody, ani wykorzystywać jej 
do celów propagandowych, lecz zależało im (przynajmniej 
w większości przypadków) na zachowaniu jak największego 
realizmu. Dotyczyło to także odwzorowania ówczesnych 
ubiorów, które stanowiły najbardziej widoczny przykład 
rewolucyjnej i kontrrewolucyjnej symboliki. Do najpo-pular-
niejszych źródeł na temat życia codziennego w Paryżu doby 
Rewolucji bez wątpienia należy seria gwaszy stworzonych przez 
Jeana-Baptiste’a Lesueura w latach 1789-1807, dziś znajdująca 
się w zbiorach Musée Carnavalet w Paryżu. Tym, co przede 
wszystkim rzuca się w oczy przy ich oglądaniu, to niezwykła 
waga, jaką przywiązywał on do ubiorów, zarówno kobiecych, 
jak i męskich. Nie ma wątpliwości, że dostrzegał on zarówno 
symboliczny wymiar noszonych w czasie Rewolucji ubiorów, 
jak i wpływ wydarzeń politycznych i społecznych na przemiany 
w samej modzie – świadczą o tym liczne gwasze prezentujące 
z jednej strony ubiory noszone przez przedstawicieli różnych 
grup społecznych i opcji politycznych, z drugiej – przekrój 
ubiorów noszonych w latach 1780-1800. Lesueur wyraźnie 
oddzielał od siebie trzy okresy w modzie, a więc ostatnie lata 
ancien regime’u (reprezentowane najczęściej przez robe 
à l’anglaise), okres rewolucji (robe en chemise i fourreau) oraz 
okres dyrektoriatu (suknie-tuniki)253.  

Jednocześnie na swoich gwaszach starał się zachować jak 
największy obiektywizm, co widoczne jest w ukazywaniu przez 

                                                            
253 Zob. J.-B. Lesueur, Costumes féminins, 1788-1801, Musée Carnavalet, 
Paryż.  
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253 Zob. J.-B. Lesueur, Costumes féminins, 1788-1801, Musée Carnavalet, 
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niego ludzi wszystkich stanów, którzy brali udział w ówczesnych 
wydarzeniach: od mieszkańców wsi i sankiulotów, poprzez 
żołnierzy, po arystokratów i parę królewską. Nie unikał również 
ukazywania tematów trudnych bądź kontro-wersyjnych, 
obnażających okrucieństwo ostatnich lat Rewolucji. 

Na gwaszach Lesueura dostrzec możemy prawdziwy wach-
larz ubiorów noszonych w latach 1789-1794: od prostych 
zestawów składających się z caraco i spódnicy po bardziej strojne 
robe parées („suknie podwójne”). Chociaż ogólne typy ubiorów 
pozostają te same, co w omówionym wcześniej Journal de la 
mode, zdecydowanie zmienia się ich symbolika – zestawy 
składające się z caraco i spódnicy stają się niejako symbolem 
sankiulotek, uboższych mieszczek i plebejuszek, robe en chemise 
i fourreau – rewolucjonistek z inteligencji.  

Doskonale pokazuje to jeden z pierwszych rewolucyjnych 
gwaszy, ukazujący moment przekazania biżuterii przez 
obywatelki Paryża Konstytuancie, który miał miejsce 7 sierpnia 
1789 roku254. Wszystkie kobiety ubrane są w niemal identyczne 
(różniące się jedynie długością rękawów) robes en chemise – 
bardzo proste, o marszczonym tyle, przepasane w talii trój-
kolorowymi szarfami. Chociaż same suknie są wydekoltowane, 
większość kobiet narzuciła na ramiona fichus. Ich włosy 
uczesane są prosto, w wysokie koki, udekorowane wstążkami 
lub nakryte skromnymi czepkami.  

W podobne suknie ubrane są kobiety na gwaszu Sadzenie 
drzewa Wolności, powstałego w latach 1790-1791255. Dwie 
kobiety i dziewczynka, prawdopodobnie śpiewające pieśni 

                                                            
254 1789, Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9102.  
255 Musée Carnavalet, Paryż, Nr inw. D.11975.  
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towarzyszące sadzeniu drzewa, ubrane są w identyczne, białe 
suknie o długich, wąskich rękawach i jednoczęściowych spód-
nicach, ze wstęgami w kolorach narodowych na piersiach. 
Prawdopodobnie był to ów nowy typ sukni en chemise  
z dopasowanymi plecami, o czym świadczy inny gwasz, 
powstały w 1790 roku, ukazujący kobietę noszącą niemal 
identyczną suknię w ujęciu od tyłu, na którym wyraźnie widać, 
że plecy jej sukni są dopasowane256. Być może mamy tu więc do 
czynienia nie tyle z ubiorem codziennym, ile symbolicznym, 
wpisującym się w konwencję rewolucyjnego święta257. Świadczy 
o tym także inny gwasz, na którym ukazana została państwowa 
procesja258: wśród kroczących w niej ludzi możemy dostrzec 
także matkę i córkę śpiewające patriotyczne pieśni. Obie ubrane 
są jednakowo w proste, białe suknie marszczone na całej 
szerokości, o długich, wąskich rękawach, przepasane szarfami 
w kolorach narodowych. Ich włosy są rozpuszczone, udekoro-
wane laurowymi wieńcami. Nie sposób nie wspomnieć przy 
okazji o innej, poza patriotyczną, symbolice tego typu ubiorów. 
Biel jako kolor czystości i niewinności, noszona zarówno przez 
matkę, jak i córkę, bez wątpienia oznaczała też propagowanie 
nowego spojrzenia na kobietę, w której rewolucjoniści nie 
chcieli widzieć działaczki politycznej, lecz cnotliwą żonę 
                                                            
256 Journée des « Brouettes », Paris, juillet 1790, 1790, Musée Carnavalet, Paryż, 
nr inw. D.9079. 
257 Jak zaznacza Mona Ozouf, ubiory uczestników świąt rewolucyjnych były 
bardzo dokładnie planowane, tak by wyrażały odpowiednio rewolucyjną 
symbolikę. Wśród kobiet najczęściej miały to być właśnie proste, białe 
sukienki: oto jak protokół z departamentu Lot-et-Garonne określa wymogi 
inscenizacji: „Obywatelka ta ma być ubrana na biało, przepasana trójkolorową 
szarfą. Jej włosy spływają na ramiona”, zob. M. Ozouf, Święto rewolucyjne, 
Warszawa 2008, s. 125.  
258 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.14945.  
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254 1789, Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9102.  
255 Musée Carnavalet, Paryż, Nr inw. D.11975.  
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i matkę, której bliżej jest – nie tylko pod względem wizualnym, 
ale również psychicznym – do dziecka niż do mężczyzny259.  

Także jednak i na gwaszach Lesueura biała suknia nie była 
noszona wyłącznie przez rewolucjonistki. Najlepiej świadczy 
o tym gwasz ukazujący aresztowanie Ludwika XVI z rodziną 
w Varennes po nieudanej ucieczce w czerwcu 1791 roku260. 
Maria Antonina ukazana została w prostej, białej sukni, 
prawdopodobnie fourreau, o długich, wąskich rękawach i pro-
stej, białej szarfie w talii. Na ramiona zarzucone ma fichu 
obramowane błękitną wstążką, taką samą wstążką przewiązany 
jest także słomkowy kapelusz. Identyczną suknię, tylko w kolo-
rze niebieskim, nosi madame Elisabeth. Ze względu na inne 
gwasze nie można uznać jednak, że fourreau postrzegana była 
przez Lesueura jako suknia rojalistyczna, często noszą ją bowiem 
także kobiety z ludu261.  
 Bardzo interesujący pod względem ubiorów jest także 
gwasz ukazujący dwie sceny aresztowania z roku 1794 – dzień-
nikarza Camille’a Desmoulinsa oraz pań de Marbeuf – żony 
i córki nieżyjącego już wówczas hrabiego de Marbeuf262. Żona 
Desmoulinsa, Lucile, ubrana jest w białą robe en chemise 
o rękawach długości ¾ i otwartej spódnicy ukazującej spódnicę 
spodnią w tym samym kolorze. Przód jest zmarszczony na całej 
długości, tył, być może, dopasowany. Dodatkowo owinięta jest 

                                                            
259 Porównanie kobiet do dzieci i zwracanie uwagi na ich dożywotnią 
niedojrzałość bardzo często pojawia się w dyskursie rewolucyjnym, por. 
T. Wysobłocki, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji na 
przełomie XVIII i XIX wieku, Kraków 2014, s. 276-277.  
260 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9095. 
261 Por. J-N Lesueur, Club Patriotique des femmes, nr inw. D.9092; Citoyens 
à l'exercice militaire, 1792-1795, Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9063. 
262 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.9094.  
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szalem w kolorze jasnopomarańczowym. W podobnym stroju, 
który być może stał się dla Lesueura inspiracją, Lucile ukazana 
została na portrecie z 1792 roku pędzla Jacquesa Louisa Davida. 
W tym wypadku jednak suknia jej posiadała już nieco pod-
wyższoną talię, zwiastującą modę à l’antique.  
 W scenie obok widzimy madame i mademoiselle de 
Marbeuf, arystokratki. Obie ubrane są w proste suknie, prawdo-
podobnie fourreau: matka w kolorze brązowo-pomarańczowym 
z zieloną spódnicą, córka w kolorze fiołkowym z bladożółtą 
szarfą. Prawdopodobnie celowo przeciwstawione tu zostały 
republikańska surowość sukni Lucile Desmoulins i jaskrawość 
ubiorów noszonych przez panie de Marbeuf, których barwy 
niebezpiecznie podchodzą pod kontrrewolucyjną kolorystykę.  
 Na koniec warto zwrócić uwagę na gwasz Jacquesa-Louisa 
Davida zatytułowany współcześnie Projekty nowych kostiumów z 
1794 roku263. Wiadomo, że w tamtym czasie artysta, głęboko 
zaangażowany w tworzenie jakobińskiej propagandy, zaproje-
ktował ubiory utrzymane w duchu starożytnego Rzymu, które 
miały być odpowiednie dla obywateli republikańskiej Francji. 
Ubiory te, rażące swoją teatralnością i nie mające nic wspólnego 
z ówczesną modą męską, nigdy się nie przyjęły i przez krótki 
czas noszone były jedynie przez samego malarza i jego zwolen-
ników264.  
 Inaczej sytuacja ta wyglądała w przypadku inspirowanych 
starożytnością ubiorów kobiecych, które stanowiły naturalne 
przekształcenie sukni en chemise w duchu neoklasycystycznym. 
Niestety, do dziś nie do końca jasna pozostaje kwestia udziału 

                                                            
263 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.15873.  
264 Por. The age..., op. cit., s. 55-59.  
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263 Musée Carnavalet, Paryż, nr inw. D.15873.  
264 Por. The age..., op. cit., s. 55-59.  
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w propagowaniu nowej mody przez samego Davida265. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że na wspomnianym gwaszu zaprezen-
towany został nie tylko ubiór męski (podpisany jako projekt 
Davida), ale również, utrzymany w tym samym, rzymskim 
duchu, ubiór kobiecy. Już sam sposób ukazania obydwu no-
szących je postaci każe dopatrywać się w nich wpływu 
jakobińskiej propagandy: kobieta siedzi na krześle w stylu et-
ruskim, za nią znajduje się kołyska z niemowlęciem. Mężczyzna 
stoi obok, wyprostowany, muskając dłonią jej łokieć. Scena ta, 
jak gdyby przerysowana z greckiej wazy, przepełniona jest 
powagą, surowością obyczajów i cnotliwością, a więc tymi cno-
tami, które w rewolucyjnej propagandzie uważane były za 
najdoskonalsze. Kobieta ukazana została w stroju wyraźnie 
inspirowanym starożytnością, prawdopodobnie Rzymem: bez 
gorsetu, w luźnej, ciemnoniebieskiej tunice przepasanej pod 
piersiami szarfą, noszonej na białej sukni spodniej. Jej głowę 
zdobi osłaniający czoło, długi welon nałożony na wysoką 
konstrukcję z włosów.  
 Niestety w dołączonym do ilustracji opisie nie ma ani 
słowa o samej sukni, pojawia się jedynie informacja, że jest to 
fryzura, którą nosiło kilka pań, lecz która szybko zniknęła, tak 
samo jak wiele innych mód266. Nie wiadomo, czy taka sama była 
historia ukazanej na gwaszu sukni. Warto zwrócić uwagę, że na 
ilustracji obok, ukazującej dwie idące pod rękę kobiety, 

                                                            
265 Jako obdarzony charyzmą portrecista miał on z pewnością, jak wcześniej 
Elisabeth Vigée-Lebrun, bardzo duży wpływ na stroje, w które ubrane były 
pozujące mu kobiety, tym samym więc w sposób pośredni wpływał na 
kształtowanie się nowej, antykizującej mody, wyraźnie zgodnej z jego własną 
wizją ubiorów noszonych przez Rzymianki.  
266 Coiffure que quelques femmes ont porté, mais qui a disparue bien vite, ainsi 
qui bien d’autres modes.  
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oglądające ubranego w kostium według projektu Davida 
mężczyznę, obie ubrane są w tradycyjne stroje, takie jak te 
pokazywane w Journal de la mode et du goût: jedna w żakiet typu 
pierrot, druga prawdopodobnie w „suknię podwójną”. Tym 
samym należy dojść do wniosku, że nawet jeśli tak wyraźnie 
inspirowane starożytnością ubiory pojawiały się już w roku 
1794, były noszone jedynie przez niewielki procent kobiet 
o najbardziej zagorzałych republikańskich poglądach, w modzie 
w dalszym ciągu natomiast królowały wówczas bardziej 
tradycyjne żakiety i suknie. Na podstawie gwaszy Lesuera 
o dominacji prostych, białych sukni – niekoniecznie jednak 
z podniesioną talią – można mówić dopiero od ok. 1795 roku. 
Jednocześnie jednak nie posiadały one jeszcze wówczas 
charakteru wyraźnie antykizującego, który zaznaczył się w mo-
dzie francuskiej dopiero w latach 1796-1797.  
 Niestety aż do okresu dyrektoriatu na gwaszach Lesueura 
nie pojawiają się nazwy ubiorów, które noszą ukazywane na 
nich postacie. W związku z tym niejednokrotnie bardzo trudno 
ustalić jest, czy dana suknia jest robe en chemise, czy fourreau. 
Bez względu na to nie ma jednak wątpliwości, że obie te suknie 
pojawiają się na nich z bardzo dużą częstotliwością, stosunkowo 
większą niż to miało miejsce w Journal de la mode. Jednocześnie 
gwasze te ukazują obie te suknie w zupełnie innym świetle – już 
nie jako suknię rojalistyczną, ale prawdziwy symbol rewo-
lucyjnych wartości.   
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pozujące mu kobiety, tym samym więc w sposób pośredni wpływał na 
kształtowanie się nowej, antykizującej mody, wyraźnie zgodnej z jego własną 
wizją ubiorów noszonych przez Rzymianki.  
266 Coiffure que quelques femmes ont porté, mais qui a disparue bien vite, ainsi 
qui bien d’autres modes.  
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oglądające ubranego w kostium według projektu Davida 
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Robe en chemise i fourreau na łamach Journal des Luxus 
und der Moden w latach 1789-1795 

 Niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat przemian 
robe en chemise i fourreau w 1. połowie lat 90-tych XVIII wieku 
jest omawiany wcześniej Journal des Luxus und der Moden, 
czasopismo wydawane w Weimarze i prezentujące modę an-
gielską, francuską i rzymską. Tym, co znacząco podwyższa jego 
wartość, jest fakt, że w przeciwieństwie do Journal de la mode 
był on wydawany regularnie przez całe lata 90-te XVIII wieku i 
stanowi tym samym jedną z najważniejszych dokumentacji 
narodzin mody à l’antique. Jednocześnie prezentowane w nim 
ubiory, chociaż w większości również francuskie, często zna-
cząco różnią się od tych, które prezentowane były w Journal de 
la mode, przede wszystkim tym, że są dużo bardziej różnorodne 
i nie obejmują wyłącznie zestawów składających się z caraco 
i spódnicy. Także i prezentowane w nim robes en chemise 
posiadają dużo więcej rodzajów i wariantów.  
 Widać to już po robe en chemise, która zaprezentowana 
została w sierpniu 1789 roku267 i określona jako robe en chemise 
retroussée („podpięta”). Na rycinie sprawia wrażenie dość luźnej, 
być może o tej samej budowie z przodu i z tyłu. Stanik 
pozbawiony jest dekoltu, wykończony pojedynczą falbaną, 
rękawy bufiaste i sięgające łokci, w talii przewiązana szarfą 
w kolorze fioletowym. Spódnica zamknięta z przodu, podcią-
gnięta do góry prawdopodobnie za pomocą ukrytych pod 
suknią sznureczków, dzięki czemu widoczna staje się prosta 
spódnica spodnia.  

                                                            
267 „Journal des Luxus und der Moden“, sierpień 1789, s. 350.  
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 W numerze z września 1789 roku pojawia się omawiana 
we wcześniejszym rozdziale robe en chemise z corselet, a więc 
gorsetem zaczynającym się poniżej linii piersi. Już sama jej 
nazwa – chemise grecque („koszula grecka”) – zdradza postę-
pującą wówczas fascynację starożytnością. Suknia ta, na rycinie 
ukazana z profilu, miała być szyta z białego płótna i kolorowej 
(różowej, niebieskiej lub żółtej) tafty268. Składała się ze wspo-
mnianego już, prawdopodobnie usztywnianego corselet z zawią-
zaną z tyłu różową kokardą269, powyżej którego widoczny jest 
obficie marszczony stanik sukni zakończony kryzą w stylu 
Henryka IV. Rękawy podwójne – pierwsze krótkie, w kolorze 
corselet, drugie wąskie i długie, zakończone kolorowymi man-
kietami. Spódnica w kolorze białym, wykończona dwoma fal-
banami z koronki.  
 W następnym numerze, z października 1789 roku, opubli-
kowano rysunek chemise grecque widocznej od przodu. Tym 
razem corselet jest jednak nieco krótsze, górna część sukni posia-
da natomiast poziome marszczenie i potrójny kołnierz naśla-
dujący kryzę. Pozostałe elementy, takie jak podwójne rękawy 
i kokarda z tyłu, pozostały bez zmian.  
 W lutym 1790 roku zaprezentowały został „zimowy 
negliż”, opisany później jako suknia fourreau uszyta z atłasu, 
przewiązana szarfą w kolorze Bastylii (à la Bastille)270, czyli brą-
zowym. Fakt ten wskazuje nie tylko na bardzo dobrą znajomość 
ówczesnej francuskiej mody przez redaktorów Journal des Luxus 
und der Moden, ale także swego rodzaju propagowanie przez 
nich rewolucyjnej symboliki. Na przykładzie tym doskonale 
                                                            
268 Tamże, wrzesień 1789, s. 404.  
269 Jeśli wierzyć rysunkowi, corselet to mogło być zapinane z przodu.  
270 „Journal des Luxus und der Moden“, luty 1790, s. 129.  
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268 Tamże, wrzesień 1789, s. 404.  
269 Jeśli wierzyć rysunkowi, corselet to mogło być zapinane z przodu.  
270 „Journal des Luxus und der Moden“, luty 1790, s. 129.  
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widać również, jak jeden element, w tym wypadku szarfa 
w określonym kolorze, może nadać uniwersalnej sukni pewną 
określoną symbolikę. Warto przy tym podkreślić, że Journal des 
Luxus und der Moden w ogóle nie stronił od stosowania fran-
cuskiego, prorewolucyjnego nazewnictwa, które pojawia się 
także w przypadku innych rodzajów ubiorów i dodatków. 
 Kolejna tego typu suknia zaprezentowała została w lipcu 
1790 roku pod nazwą fourreau à la créole („w stylu kre-
olskim”)271. Uszyta z białej tafty, na rycinie ukazana została od 
tyłu, przez co widoczne są jedynie jej dopasowane plecy, długie, 
wąskie rękawy zakończone falbanką i prosta spódnica. Dekolt 
przykryty został fichu, talia przewiązana szarfą w kolorze 
różowym.  
 Na szczególną uwagę zasługuje suknia ukazana w numerze 
z września 1790 (il. 15), wyraźnie prezentująca omówiony 
wcześniej „nowy typ” robe en chemise, o marszczonym przodzie 
i dopasowanych plecach. Przez samych redaktorów opisana 
została jako „robe en chemise o nowej formie”272. Jak można 
wyw-nioskować z ryciny, była to zmaskulinizowana chemise, 
przywołująca na myśl krój sukni redingote: o charaktery-
stycznym, wykładanym kołnierzu, długich, wąskich rękawach, 
o spódnicy otwartej z przodu. Kobiecego akcentu dodawała jej 
jedynie szarfa w talii, związana z tyłu na kokardę.  
 W 1791 roku suknie en chemise i fourreau właściwie nie 
pojawiają się, ustępując miejsca żakietom, robes à l’anglaise273 
i robes à la turque. Dopiero w kwietniu 1792 roku zaprezen-

                                                            
271 Tamże, lipiec 1790, s. 418.  
272 Tamże, wrzesień 1790, s. 515.  
273 W przeciwieństwie do Journal de la mode et du goût, w weimarskim 
czasopiśmie nazwa „suknia w stylu angielskim” jest w dalszym ciągu używana.  
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towany zostaje tam redingote en chemise274, a więc suknia-płaszcz 
o charakterystycznym, marszczonym z przodu staniku, tutaj 
w kolorze oliwkowym. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, 
że w paryskim Journal de la mode suknia stanowiąca połączenie 
redingote i chemise pojawi się dopiero w sierpniu tego samego 
roku. Suknia o podobnie marszczonym staniku, nazwana 
deshabillé en chenille, zaprezentowana została w numerze 
czerwcowym.  
 Wielki powrót robe en chemise do mody ogłoszony został 
dopiero we wrześniu 1792 roku. Redaktorzy zwracają tam 
uwagę, że obok powszechnie noszonych żakietów pojawia się 
także bardzo dużo robes en chemise w najróżniejszych formach275 
– warto zwrócić uwagę, że w tym samym miesiącu o powrocie 
sukni-koszuli do łask pisano także w Journal de la mode et du 
goût. Ta ukazana w weimarskim czasopiśmie znacząco różniła 
się jednak od tej, która zaprezentowana została w czasopiśmie 
francuskim: uszyta z białego płótna, o długich, wąskich 
rękawach i obszernym kołnierzu z falbanek, posiadała noszone 
na wierzchu fichu-caraco z niebieskiej tafty, w kroju przypo-
minające kamizelkę: o krótkich rękawach, otwartej ukośnie 
górze, z paskiem w talii, zakończone z tyłu baskiną.  
 Kolejna, tym razem bardziej klasyczna robe en chemise, 
ukazana została w numerze styczniowym z 1793 roku: o mar-
szczonym z przodu staniku wykończonym pojedynczą falbaną, 
długich, wąskich rękawach i fioletowej szarfie w talii. Dekolt 
przysłonięty został za pomocą fichu.  
 

                                                            
274„Journal des Luxus und der Moden“, kwiecień 1791, s. 207.  
275 Tamże, wrzesień 1792, s. 482.  
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271 Tamże, lipiec 1790, s. 418.  
272 Tamże, wrzesień 1790, s. 515.  
273 W przeciwieństwie do Journal de la mode et du goût, w weimarskim 
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274„Journal des Luxus und der Moden“, kwiecień 1791, s. 207.  
275 Tamże, wrzesień 1792, s. 482.  
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Il. 15. Robe en chemise ,"Journal des Luxus und der 
Moden", Weimar, wrzesień 1790,  Rijksmuseum, 

Amsterdam, BI-1967-1159C-24 
(źródło : https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BI-

1967-1159C-24 [dostęp: 14.08.2018]) 
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 W maju 1793 pojawiła się chemise volante („koszula 
powiewająca”)276. Uszyta z białego płótna, posiadała marszczo-
ny przód wykończony pojedynczą falbanką, prawdopodobnie 
dopasowane plecy, rękawy długie i wąskie. O jej nowej formie 
świadczyła przede wszystkim spódnica: asymetryczna, o spód-
nicy wierzchniej ściętej ukośnie.  
 Kolejna robe en chemise zaprezentowana została w lipcu 
1794 roku jako przykład mody niemieckiej277. Uszyta z białego 
muślinu w kropki, prawdopodobnie jednoczęściowa, o charak-
terystycznym dekolcie w kształcie litery „V”, wykończonym 
pojedynczą falbanką z koronki, długich, wąskich rękawach 
i szarfie w kolorze fioletowym. Szyja i dekolt zasłonięte zostały 
obszernym fichu.  
 Ostatnia suknia w typie chemise, określona jako negliż 
według nowej mody, pojawiła się w numerze z grudnia 1794 
roku278. Uszyta była z białego płótna, o dopasowanym staniku 
wykończonym przy dekolcie koronką, długich, wąskich ręka-
wach i prostej spódnicy przykrytej z przodu fartuszkiem.  
 Od 1795 roku krój sukni prezentowanych w Journal des 
Luxus und der Moden zaczyna się zmieniać. Już w styczniowym 
numerze można tam zobaczyć charakterystyczną dla tego okresu 
robe en chemise o marszczonym z przodu staniku, dopasowanych 
plecach, zredukowanym kołnierzu i wąskich rękawach, pozba-
wioną osłaniającej wcześniej kobiece dekolty chustę fichu, dzięki 
czemu cała suknia nabrała unikanej wcześniej frywolności279. Jej 

                                                            
276 Tamże, maj 1793, s. 270.  
277 Tamże, lipiec 1794, s. 351.  
278 Tamże, grudzień 1794, s. 606.  
279 Tamże, styczeń 1795, s. 44. Rezygnacja z chusty fichu, doskonale oddające 
atmosferę rozluźnienia powstałą po przewrocie termidoriańskim, będzie 
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Moden", Weimar, wrzesień 1790,  Rijksmuseum, 
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(źródło : https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BI-
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 W maju 1793 pojawiła się chemise volante („koszula 
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276 Tamże, maj 1793, s. 270.  
277 Tamże, lipiec 1794, s. 351.  
278 Tamże, grudzień 1794, s. 606.  
279 Tamże, styczeń 1795, s. 44. Rezygnacja z chusty fichu, doskonale oddające 
atmosferę rozluźnienia powstałą po przewrocie termidoriańskim, będzie 
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dekolt jedynie delikatnie wykończony został koronkowym 
kołnierzem – minimalizacja lub całkowity zanik kołnierza, 
wcześniej stanowiącego jedną z charakterystycznych cech sukni 
en chemise, również będą charakterystyczne dla mody 1795 
roku.  
 Prezentowane w następnych numerach robes en chemise 
w większości posiadały już jednak zupełnie inny charakter, 
wynikający przede wszystkim ze zmiany sylwetki: talia znaj-
dowała się w nich już nie w naturalnym miejscu, lecz wysoko 
pod piersiami. Wszystkie tego typu suknie określane były jako 
przykłady mody angielskiej280. Jednak w angielskich źródłach, 
przede wszystkim w Gallery of fashion281, tego typu suknie 
określane były jako round gowns282. W niemieckim Journal des 
Luxus und der Moden nazwa ta nie pojawia się, w dalszym ciągu 
używane jest bowiem francuskie określenie chemise. Jedno-
cześnie w dalszym ciągu prezentowane tam były suknie o bar-
dziej tradycyjnym kroju, szyte jak wcześniejsze chemise, z talią 

                                                            
charakterystyczne dla mody 1795 roku, por. J. L. David, Portret pani Seriziat, 
1795, Luwr. Paryż.  
280 Por. „Journal der Luxus und der Moden“, luty 1795, s. 103; marzec 1795, 
s. 152. Prawdopodobnie w Anglii suknie z podniesioną talią pojawiły się 
wcześniej niż we Francji, bo już ok. 1793 roku.  
281 Gallery of fashion, Londyn 1794-1802.  
282 W książce Moda. Historia od XVIII do XX wieku wydanej przez Instytut 
Ubioru w Kiotoautorzy piszą, że suknia z wysoką, zaznaczoną tuż pod biustem 
talią, stanikiem i spódnicą połączonymi w całość, bywała nazywana round gown. 
Pojawia się często na rycinach Heideloffa w jego „Gallery of Fashion” (Londyn 
1794-1802). Noszono do niej fryzury z ozdobami z piór. Round gown została 
wkrótce zastąpiona bawełnianą suknią-koszulką zwaną chemise; zob. Moda. …, 
op. cit., s. 116. Takie rozróżnienie stosowane było jednak wyłącznie w Wiel-
kiej Brytanii; zarówno w krajach niemieckich, jak i w samej Francji, wszystkie 
odmiany, niezależnie od sposobu krojenia, należały do tej samej rodziny 
„sukni-koszulki”.  
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w naturalnym miejscu lub jedynie odrobinę podwyższoną. Nie 
można mieć wątpliwości, że w tamtym okresie to właśnie ten 
typ sukni cieszył się w samej Francji największą popularnością, 
by następnie, w latach 1796-1797, przemienić się w anty-
kizujące tuniki283.  

                                                            
283 To właśnie ten typ sukni utrwalił na swoich gwaszach Lesueur. 
Jednocześnie można go zobaczyć na wielu portretach z 1795 roku, m.in. 
portrecie pani Seriziat pędzla Davida (Luwr, Paryż) i miniaturze nieznanej 
kobiety Josepha-Marie Boutona (Briner und Kern, Wintherthur), czy w wersji 
z krótkimi rękawami i nieco wyżej podniesioną talią na portrecie madame 
Pasteur Antoine’a-Jeana Grosa (Luwr, Paryż). W ten sam sposób krojoną 
suknię prawdopodobnie nosi także madame Anthony z dziećmi na portrecie 
pędzla Pierre’a-Paula Prud’hona z 1796 roku (Musée des Beaux-Arts, Dijon). 
Nie oznacza to jednak, że angielska round gown nie była we Francji znana, 
o czym świadczy chociażby portret madame Barbier-Walbonne pędzla 
François Gérarda z 1796 roku (Luwr, Paryż) oraz pochodzące z Francji 
oryginalne ubiory (m.in. w Instytucie Ubioru w Kioto).  
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Zakończenie 
 
 
 
 Robe en chemise jest jedyną suknią z ostatniej ćwierci XVIII 
wieku285, która mimo licznych przemian społecznych i kultural-
nych nie wychodziła z mody, lecz była dostosowywana do 
kolejnych potrzeb estetycznych i symbolicznych. Suknia, która 
na początku swojego istnienia nierozerwalnie związana była 
z dworem królewskim, co utrwalone zostało także w jej nazwie 
– „koszula w stylu królowej”, w ciągu zaledwie kilku lat prze-
kształcona została w symbol rewolucji i republikańskich poglą-
dów. Co jednak najważniejsze, bez względu na krój, zachowała 
przy tym jedną nazwę – robe en chemise, którą wyparła dopiero 
tunique („tunika”) z ok. 1797 roku, dużo lepiej oddająca 
antykizujący charakter nowej mody. Nie mniej burzliwa jest 
historia sukni fourreau, która jednak, ze względu na bardziej tra-
dycyjny krój, zniknęła po 1795 roku.  
 Chociaż krój robe en chemise w bezpośredni sposób 
bazował na koszuli spodniej, jej geneza jest bardzo złożona i tru-
dno zdefiniować ją w sposób jednoznaczny. Przede wszystkim 
można wywieść ją od długiej, sięgającej jeszcze XVII wieku 
tradycji francuskiego malarstwa, zakładającej pozowanie kobiet 
do antykizujących portretów ubranych jedynie w luźne, białe 
koszule. Tego typu portrety były mocno związane z dworem 
królewskim i były charakterystyczne niemal wyłącznie dla ary-
                                                            
285 Drugim strojem, który przetrwał Rewolucję, była suknia-płaszcz redingote, 
po 1800 roku funkcjonująca już jednak najczęściej jako okrycie wierzchnie 
(już w 2. dziesięcioleciu XIX wieku suknie płaszczowe znowu będę 
popularne).  
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stokratek. Z antykiem związane jest również malarstwo portre-
towe w Anglii, gdzie w połowie XVIII wieku narodziła się moda 
na pozowanie w ponadczasowych szatach, przywodzących na 
myśl starożytne drapowane tuniki, a wywodzące się z kobiecych 
negliży. Ich krój był bardzo mocno zbliżony do pierwotnej wer-
sji robe en chemise, a o bliskim związku obu ubiorów najlepiej 
świadczy fakt, że w latach 80-tych na angielskich portretach 
negliż bardzo często był przez nią zastępowany. Bezpośrednią 
zapowiedzą robe en chemise, a jednocześnie pierwszą suknią o tak 
mocno uproszczonym kroju była robe à la lévite, która od 
„sukni-koszuli” różniła się wyraźnie orientalizującym, a tym 
samym bardziej dekoracyjnym charakterem, uzyskiwanym 
dzięki odpowiednim dodatkom i wykończeniu. Pisząc o genezie 
robe en chemise, nie można pominąć także zreformowanych 
ubiorów dziecięcych, tzw. fourreaux – na ich wpływ na modę 
kobiecą może wskazywać, że „suknia-koszula” funkcjonowała 
także pod nazwą robe à la l’enfant („suknia w stylu dziecięcym”).  
 Pojawienie się „sukni-koszuli” można datować na przełom 
lat 70-tych i 80-tych XVIII wieku, kiedy była noszona zarówno 
w środowisku dworskim, jak i, prawdopodobnie, mieszczań-
skim (przykład Vigée-Lebrun). Popularność wśród szerszych 
kręgów zyskała jednak dopiero od roku 1783, tj. od wystawienia 
słynnego portretu Marii Antoniny na Salonie. Suknię tę, nazy-
waną odtąd chemise à la reine, można uznać za kanoniczną wer-
sję „sukni-koszuli”: szytą z białego muślinu lub batystu, jedno-
częściową, marszczoną na całej szerokości, otwartą z przodu, 
o bufiastych rękawach i kołnierzu. Taka chemise nigdy nie 
noszona była samodzielnie: pod spodem noszono albo corset  
i spódnicę spodnią albo suknię fourreau (mogło to być uwarun-
kowane też starą, sięgająca jeszcze średniowiecza tradycją nosze-
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nia sukni spodniej i wierzchniej). Ubiór spodni mógł być albo 
w kolorze sukni, albo w kontrastowym – wówczas nazywany był 
transparens.  
 Równolegle z chemise à la reine, noszoną w Europie jeszcze 
w latach 90-tych XVIII wieku, powstawały nowe wersje tej suk-
ni, często posiadające odrębne nazwy (jak chemise à la Flori-
court). Najczęściej różniły się one zdobieniami, formą rękawów 
czy kołnierza. W 2. poł. lat 80-tych XVIII wieku robes en che-
mise szyte były z różnych tkanin, zarówno batystów i muś-
linów, jak i tafty, występowały też w różnych kolorach (np. nie-
bieskim czy fioletowym). Oba te czynniki zależne były w dużej 
mierze od pory roku – w okresie wiosenno-letnim najchętniej 
noszono je z jasnych, bawełnianych tkanin, w jesienno-
zimowym – z tkanin cięższych i utrzymanych w ciemniejszych 
kolorach. Jednocześnie w 2. poł. lat 80-tych XVIII wieku moż-
na zauważyć stopniową formalizację robe en chemise, która prze-
stała być ubiorem nieformalnym i została dostosowana do mie-
szczańskiego trybu życia. O jej nowym charakterze najlepiej 
świadczy fakt, że głęboki dekolt zaczął być przysłaniany przy 
pomocy chusty lub stylizowanej kryzy. W Magasin des modes 
ukazuje się w niej niemal wyłącznie mieszczanki i jednocześnie 
całkowicie pomija zarówno w nazwie, jak i kroju, konotacje 
z postacią Marii Antoniny.  
 Jak wynika z analizy publikacji modowych z lat 1783-
1794, fourreau była suknią łączącą cechy zreformowanego 
ubioru dziecięcego i noszonej w Anglii sukni o pojedynczej 
spódnicy, znanej tam pod nazwą round gown. Była to suknia 
o dopasowanym staniku, w której tył spódnicy doszyty był do 
pleców sukni, a przód wiązany był pod stanikiem. Tak jak robe 
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en chemise, także i ta suknia występowała w wariancie wiosenno-
letnim i jesienno-zimowym. 
 Ok. 1786-1787 roku w modzie pojawiła się nowa wersja 
robe en chemise – z osobno krojonymi, dopasowanymi plecami, 
często bez kołnierza i o długich, wąskich rękawach. Chociaż 
w dalszym ciągu nazywana była „suknią-koszulką”, posiadała o 
wiele bardziej zmaskulinizowany charakter, typowy przede 
wszystkim dla okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy 
pod względem popularności znacząco przyćmiła wersję jedno-
częściową. O ogromnej popularności „sukni-koszulki” w tam-
tym okresie najlepiej świadczą gwasze Jeana-Baptiste’y Leu-
suera, pokazujące nową, rewolucyjną symbolikę, jaką wówczas 
uzyskała. Najczęściej biała i przepasana szarfą w kolorach 
narodowych, stała się ubiorem patriotycznym, chętnie noszo-
nym przede wszystkim podczas licznych świąt rewolucyjnych. 
Jednocześnie jednak analiza wydawanego wówczas czasopisma 
Journal de la mode et du goût pokazuje, że w rzeczywistości 
trudno jest wskazać ubiory wyłącznie rewolucyjne i rojalistyczne 
– także takie suknie jak chemise i fourreau noszone były przez 
zwolenniczki obu tych stronnictw, a ich charakter zależał od 
kolorystyki i doboru dodatków.  
 Po przewrocie termidoriańskim w 1794 roku nie tylko 
pozostała w modzie, ale z każdym rokiem zyskiwała na coraz 
większej popularności. Noszona już bez fichu i mocno ekspo-
nująca piersi, o skróconych rękawach lub całkowicie ich pozba-
wiona, często o podniesionej talii, stała się symbolem wyzwo-
lenia kobiecego ciała i rozluźnienia obyczajów okresu dyrektor-
riatu. Ok. 1797 roku zyskała nowy, antykizujący charakter, 
mający budzić skojarzenie z Rzymem okresu republiki. Wtedy 
też coraz częściej odchodzono od nazwy chemise na rzecz 
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tunique. W rzeczywistości bardzo trudno jest jednak w jedno-
znaczny sposób określić moment zniknięcia robe en chemise 
z mody. W zależności od przyjętej definicji może to być albo 
rok 1804, kiedy utraciła swój prosty charakter na rzecz przepy-
chu Cesarstwa, albo 1815, kiedy krój ubiorów kobiecych na 
powrót zaczął się komplikować. W rzeczywistości jednak nawet 
w momencie, kiedy przestano używać tej nazwy na określenie 
sukni kobiecej, nie ma wątpliwości, że to właśnie ta suknia 
finalnie stała się podstawą mody, która zapanowała we Francji 
w XIX wieku.  
 Niniejsza praca nie jest pełnym opracowaniem historii robe 
en chemise i fourreau. Ze względu na ograniczenia objętości 
dokonać musiałam w niej licznych skrótów, a samą analizę 
ograniczyć niemal wyłącznie do publikacji o charakterze 
modowym. I chociaż bez wątpienia można je uznać za 
najważniejsze źródło dotyczące terminologii i znaczenia danych 
ubiorów, prezentowana na ich łamach moda jest jedynie 
subiektywnym wyborem pewnej grupy redaktorów i dzień-
nikarzy. Dlatego tak ważne jest, by wnioski płynące z ich analizy 
skonfrontować z szerokim materiałem ikonograficznym (przede 
wszystkim przykładami malarstwa), jak również literackim 
(dziennikami i pamiętnikami). Chociaż w mojej pracy 
powoływałam się na oba te źródła, z braku miejsca zmuszona 
byłam ograniczyć się jedynie do najważniejszych informacji. 
Kolejnym ważnym zagadnieniem, który w mojej pracy jedynie 
zasygnalizowałam, jest historia sukni fourreau w 1. poł. XVIII 
wieku, przede wszystkim we Włoszech, gdzie prawdopodobnie 
była noszona równolegle do Wielkiej Brytanii. Kolejnym 
ważnym, a nieporuszonym tu w dostatecznym stopniu aspe-
ktem są losy robe en chemise i fourreau w pozostałych krajach 
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Europy oraz w Ameryce. Chociaż w większości z nich in-
spirowano się modą francuską, nie ma wątpliwości, że ze 
względu na inne wydarzenia polityczne i społeczne, a także 
często na inną preferowaną estetykę, ich losy układały się nieco 
inaczej, niż to było w samej Francji.  
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