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Marlena Mazur 
Uniwersytet Opolski 

Budynki mieszkalne Kartaginy 
w okresie punickim 

Przekaz Appiana pokazuje jak była postrzegana Kar-
tagina. 

Kartagina leżała w zakątku bardzo wielkiej zatoki i bardzo 
była podobna do półwyspu, od lądu oddzielało ją bowiem zwężenie 
o szerokości 25 stadiów. Od tego zwężenia biegł w kierunku za-
chodnim wąski a długi pas ziemi, szerokości najwyżej pół stadium,
a środku między jeziorem a morzem, bardzo spadzista, otoczona
była pojedynczym murem, a część południowa od strony lądu, na
przesmyku, gdzie i Byrsa leżała, murami potrójnymi. Każdy z nich
miał 30 łokci wysokości nie licząc blanków i wież, które rozmiesz-
czone były w odstępach po dwa pletry, a wznosiły się na wysokość
czterech pięter. Grubość ich wynosiła 30 stóp. Każdy mur wznosił
się na wysokość dwóch pięter. W dolnej jego części zagłębionej i kry-
tej stało 300 słoni, a opodal znajdowały się magazyny żywności.
W górnej zaś części były stajnie dla 4000 koni oraz spichrze z sia-
nem i jęczmieniem. Ponadto były tam pomieszczenia dla żołnierzy,
a mianowicie dla 20 000 piechoty i 4000 jazdy. Tak wielka liczba
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sił zbrojnych miała wyznaczone pomieszczenia w samych tylko mu-
rach. Jedynie część muru, który skręcał ku portom wzdłuż tego ję-
zyka, była słaba, niska oraz od początku zaniedbana1.  

W kronikach fenickich Tyru zostało napisane, że w siód-
mym roku panowania Pigmaliona została założona Kartagina 
przez jego siostrę Elissę, co po przeliczeniu odpowiada 814 ro-
kowi, jak zapisał Timajos.  Jej imię Dydona Libijczycy zmienili 
na Elissa, co oznacza tułaczka.2 Państwo kartagińskie było praw-
dopodobnie wzorem dla innych miast pod względem architek-
tonicznym. W pełni niezależne, dominujące w zachodniej części 
basenu Morza Śródziemnego, posiadające własne zaplecza żyw-
ności, stało się z czasem jedną z największych metropolii3. Jej 
hegemonia wynikała z handlu, kultury i dyplomacji. Nigdy nie 
była narzucona zbrojnie. Już w VII w. p.n.e. Kartagina prowa-
dziła handel morski jako pośrednik między Zachodem 
a Wschodem. W tym wieku, Kartagina sprawuje dowództwo 
i kontrolę nad terytorium Afryki Północnej, na takich wyspach 
jak Sycylia, Sardynia, Malta, na Balearach i w południowej 
Hiszpanii. Była bogatym i silnym mocarstwem. Stała się jed-
nym z największych kapitałów handlowych w basenie Morza 
Śródziemnego. Kartagińscy marynarze używali żagli i wiosła. 
Przed wypłynięciem na morze, kapitan wyznaczał miejsce, gdzie 
chciał dotrzeć. Jako środka płatniczego używali sztaby złota, jak 
i również greckich monet.4 Kartagińczycy również zajmowali się 

1 Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, [online] store.wexler.ru/327/book-
816866-3.phtml, s.176-177 [dostęp 12.06.2013]. 
2 T. Kotula, Afryka północna w starożytności, Wrocław 1972, s. 60. 
3 P. Matyszak, Wrogowie Rzymu, Warszawa 2007, s. 24. 
4 J. P. Morel, Vie et mort dans la Carthage punique, Tunis 2000, s. 18-19. 
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produkcją purpury oraz pozyskiwaniem soli. Na początku pań-
stwowości rozwijali swoją gospodarkę. Uczestniczyli w wymia-
nie handlowej, czego przykładem mogą być szklane paciorki 
wymieniane na metale i inne dobra pochodzące od innych kul-
tur. Od początku stosowali irygacje i płodozmian. 

Kartagina początkowo była rządzona przez dwóch królów, 
senat oraz Zgromadzenie Ludowe. Król nie posiadał władzy ab-
solutnej, stał na czele armii. W IV w. p.n.e. powołano dwóch 
sufetów, wybieranych z senatorów. Senat składał się z 300 
przedstawicieli najbogatszych rodzin. Zgromadzenie Ludowe 
posiadało kompetencje władzy ustawodawczej oraz wybierało 
sufetów i strategów. Kontrolowaniem wodzów po zakończo-
nych wyprawach wojennych zajmował się Trybunał Stu Czte-
rech5. 

Badania prowadzone przez UNESCO ujawniły kawałki 
ceramiki datując je od VIII do końca IX w. p.n.e. Pokazały rów-
nież pierwsze mieszkalne ślady przeważające na obszarze linii 
brzegowej oraz na południu Borj Jedid, między wzgórzem 
Byrsa. Była zbudowana w formie prostokątnego planu i rozprze-
strzeniała się równo wzdłuż brzegu. W tym okresie możemy za-
uważyć, iż Kartagina była żywym miastem, a nie tylko punktem 
zatrzymania się6. 

Mury punickiej stolicy wzniesiono z bloków wapienia 
muszlowego, z których najpotężniejsze miały masę trzynaście 
ton. Materiał budowlany trzeba było transportować 50-60 kilo-
metrów z przylądka Bon, gdzie istniały monumentalne pod-
ziemne kamieniołomy, jedne z największych w starożytności. 

5 D. Gazda, Armie świata antycznego Republika Rzymska i Kartagińczycy, War-
szawa 2006, s. 72. 
6 L.L. Sebai, S. Lancel, Carthage The punic epoch [CD-ROM], Tunis 2005. 
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Według Strabona Kartagina otoczona była murami długości 
360 stadiów (ponad 66 kilometrów), co jednak, z uwagi na wa-
runki geograficzne, jest niemożliwe7. Mury otaczające Karta-
ginę tworzyły fortyfikacje długości ok. 30 km. 

Pomyślność Kartaginy była oparta na importowanych me-
talach: żelazo, miedź, cyna, srebro i złoto. Z tego powodu Kar-
tagina stała się najbogatszym miastem w całym zachodnim ob-
szarze śródziemnomorskim. Od pierwszej połowy V w. p.n.e. 
Kartagińczycy nabyli ogromne terytorium, którego natychmiast 
użyli do celów gospodarczych. Widzimy rozwój wielkich wła-
sności, należących do bogatych właścicieli ziemskich obsłużo-
nych przez służących i niewolników. Oprócz morskiej i handlo-
wej, Kartagina stała się również rolniczą potęgą, w której obok 
oligarchii ukazało się ziemiaństwo. 

Centrum miasta było Wzgórze Byrsa. Na południowy 
wschód od wzgórza znajdowała się dzielnica mieszkalna z wie-
lopiętrowymi domami zbudowanymi z cegły na kamiennych 
fundamentach.8 Budynki w Kartaginie były podobne do bu-
dynków w Grecji i Rzymie. Duże budynki użyteczności pu-
blicznej zostały wykonane z kamienia, posiadały duże kolumny. 
Tymczasem zwykli ludzie żyli w małych domach wykonanych 
z cegły lub drewna9. Kilku historyków twierdzi, że prawdopo-

7 K. Kęciek, Dzieje Kartagińczyków, Warszawa 2003, s. 34. 
8 Tunisia - Carthage, [online] http://www.sights-and-culture.com/Tunisia/ 
Carthage.html [dostęp 14.02.2017]. 
9 Ch. Renaud, Topography ancient Carthage, [online] http://www.carthage. 
edu/classics/karthago/topography-ancient-carthage/ [dostęp 13.06.2013]. 
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dobnie 400,00 ludzi raz zamieszkiwało w starożytnej Kartagi-
nie, której centrum było Wzgórze Byrsa10. Do dzisiejszych cza-
sów przetrwały w większości tylko fundamenty tego punickiego 
obszaru zamieszkania. Owe fundamenty były zbudowane dla 
kilkupiętrowych mieszkań wyposażonych w cysternę, łazienkę, 
kuchnię czy ozdoby i podłogi wykonane z tessellatum. Obszar 
ten był bogaty zarówno architektonicznie jak i dekoracyjnie. 

Przechodząc do głównego tematu struktur mieszkań 
można zacząć od wieku VIII p.n.e. W tamtym okresie plan bu-
dowy był prostokątny. Mieszkania były często wybudowane na 
miejscach cmentarzy i/lub warsztatów metalurgicznych. 
W środku miasta domy budowano w kilku etapach. Zawierały 
one cysterny.  

Odkryto złotą tabliczkę przedstawiającą czteropiętrowy 
dom z oknami. Domy były oddzielone zaułkami, których na-
wierzchnia składała się z płytek. W każdym domu były dwa 
zbiorniki: jeden gdzie ściekała woda z ulic a drugi gdzie spływała 
woda z tarasów i podwórzy.  

Na podstawie odnalezionych zbiorów fotografii z krainy 
Saby można stwierdzić, że tamtejsze miasta były budowane 
w oparciu o styl architektoniczny znany z Kartaginy posiadający 
następujące cechy charakterystyczne: otoczone murami, zabu-
dowane niezliczonymi kamienicami ustawionymi ciasno jedna 
przy drugiej i wznoszące się na sześć pięter. Najniższe piętro peł-
niło rolę składu, światło docierało tylko przez drzwi, a tarasy na 
dachach zbierały wodę deszczową. Jak widać, nie można do 
końca stwierdzić ilu piętrowe były mieszkania Kartagińczyków. 

10 Byrsa Hill and Punic Carthage, [online] http://members.virtualtourist. 
com/m/p/m/1a9681/, [dostęp 28.01.2013]. 
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Typowy dom zawierał wąski korytarz, mały dziedziniec 
oraz pokoje dookoła. Często spotykanym rozwiązaniem był 
dziedziniec umieszczony w rogu domu. Służył on jako jedna 
z głównych przestrzeni mieszkalnych. Każdy dom był wydłużo-
nym prostokątem z głównym wejściem od strony ulicy. Zwykle 
boczny korytarz biegł nieprzerwany przez budynek łącząc obie 
drogi  wejścia. Depresje były znalezione w tych korytarzach 
wskazujących lokalizację dla odpadów z gospodarstw domo-
wych.11 W Kwaterze Hannibala dwa domy wyróżniały się ukła-
dem. Znajdowały się tam przedsionek, dziedziniec, główny po-
kój i łazienka.  Powierzchnia standardowego mieszkania wyno-
siła 75m2. Przedsionek przyjmował kształt długiego i wąskiego 
korytarza (6,6m x 0.9m) wiodącego do dziedzińca. Główny po-
kój posiadał próg oraz ozdoby z tessellatum12. Domy mogły być 
dekorowane statuetkami bogów z terrakoty. W innym mieszka-
niu powierzchnia przedsionka wynosiła 3,10m x 1,76m. Dzie-
dziniec miał potrójny portyk oraz regularną ozdobę kostki mo-
zaikowej chodnika. Kolumny często ozdabiały wejście do głów-
nego pokoju13. 

Domy były rozbudowywane na życzenie Hannibala po 
zakończeniu II wojny punickiej. Były eleganckie, zdobione mo-
zaikami. Wcześniejsze domy z okresu V w. p.n.e. oraz  IV w. 
p.n.e. były proste, z wewnętrznym dziedzińcem, czasem z dru-
gim piętrem, zawsze z tarasem oraz kamiennymi schodami14.

11 House in ancient Carthage, [online] http://suite101.com/article/houses- 
in-ancient-carthage-a54077 [dostęp 13.06.2013]. 
12 B.Tang, Delos, Carthage, Ampurias … . 
13 Tamże. 
14  S. Lancel, Carthage The punic epoch … . 
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Oprócz pokoi codziennego użytku w mieszkaniu znajdował się 
pokój przeznaczony dla domowego kultu bóstw kartagińskich. 

Wejścia do pokoi przyjmują kształt wąskiego korytarza, 
często z szerokością jednego metra. Natomiast powierzchnia po-
koi jest następująca: 6- 1,15m; 7- 1,10m; 8- 6,6m x 0,9m; 10- 
1,35m. Są to pokoje odnalezione w Kwaterze Hannibala. Po-
koje na parterze wydają się częściowo pełnić funkcje han-
dlową15. Pozostałe pokoje nie zostały zidentyfikowane. 

Znanych jest trzynaście domów jednorodzinnych w Kwa-
terze Hannibala oraz dziewięć domów w Kwaterze Magon 
z łącznie 28 wejściami16. 

Domy kartagińskie były bardzo prosto rozplanowane. Nie 
zwracano uwagi na efekt architektoniczny. W dziedzinie deko-
racji domów Kartagińczycy czerpali wzorce ze starożytnej Gre-
cji. "Maskowali zawsze lichy materiał budowlany gruba warstwą 
tynku, wapnem na dachach i murach zewnętrznych, stiukiem 
na ścianach wewnętrznych. Owe stiuki mogły być ozdobione 
malowidłami lub płaskorzeźbą"17. Ornamentyka często przed-
stawiała domy, statki, postaci ludzkie, a przede wszystkim de-
koracje analogiczne do ornamentów odtwarzanych przez tkaczy 
dywanów czy tatuatorów z Południa. Dolna część ściany była 
pokryta imitacją marmuru. Z okresu aleksandryjskiej Grecji za-
czerpnięto dekoracje sufitów przy pomocy skrzydlatych postaci 
utrwalonych w scenach z życia codziennego18. Podłogi były po-
krywane cementem o czerwonym zabarwieniu, jak i również 
biało - czarnym. W sanktuariach często pojawiał się motyw 

15 B.Tang, Delos, Carthage, Ampurias … . 
16 Tamże. 
17 G. Charles-Picard, Życie codzienne w Kartaginie, Warszawa 1962, s. 33. 
18 Tamże, s. 34. 
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rombu czy owalu jako symbol boski. Można więc przypuszczać, 
iż takie symbole Kartagińczycy wykorzystywali również podczas 
ozdabiania własnych mieszkań, by być blisko swoich bogów19. 
W dzisiejszej Tunezji bardzo często pojawia się motyw rombu 
na zewnętrznych ścianach domów. Może to być pozostałość po 
kartagińskiej tradycji.  

Pojawiały się również marmurowe kostki mozaikowe oraz 
malowidła ścienne. Mozaiki z okresu IV w. p.n.e. były zazwy-
czaj geometryczne, ułożone w szachownicę20. Podłogi w do-
mach były wielokolorowe (czerwone, zielone, żółte, szare, brą-
zowe). Kolumny w domach były pokryte stiukiem (często w ko-
lorach niebieskim, czerwonym i żółtym). Obecne były również 
dość popularne dzieła tessellatum. Jednak był to zazwyczaj pro-
sty, monochromatyczny, biały marmur z kostkami wapnia21. By 
odróżnić strefy w domu, kostki były układane regularnie lub na 
ukos. Czasami monochromatyczne mozaiki były upiększane 
poprzez kostki z ciemnego, kolorowego wapnia. Do tej pory zo-
stała udokumentowana jedna wielobarwna mozaika na parterze 
jednego z domów. W warsztatach, zamienionych później na 
mieszkania, zostało odnaleziono bardzo wiele fragmentów ter-
rakoty. Może to również świadczyć o jej wykorzystaniu w do-
mach Kartagińczyków. 

W domach często pojawiały się rzeźby. W Kwaterze Han-
nibala pojawiają się rzeźby głównie przedstawiające osadzonego 
na tronie Baala Hammona22. Po zniszczeniu Kartaginy niewiele 
pozostało rzeźb czy wyrobów ceramicznych. Jednak to co udało 

19 G. Charles-Picard, Życie codzienne w Kartaginie …, s. 22. 
20 B.Tang, Delos, Carthage, Ampurias … . 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
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się wydobyć, stało się pięknym przykładem kartagińskiej sztuki. 
Ceramika punicka w większości jest nielakierowana. Obszar 
przedmiotu jest pomalowany na kolor brązowy, czerwony lub 
fioletowy. Kształty są wyjątkowe. Ceramika pochodzi głównie 
z IV w. p.n.e. W innej gablocie muzealnej znajduje się kilka 
wazonów i innych fenicko - punickich form ceramiki. Więk-
szość z tych obiektów została znaleziona w grobach.  Są to małe 
wazony z wąską szyjką, które często zawierały środki zapachowe. 
Większość produktów lokalnych i rękodzieł zginęła bezpowrot-
nie. 

Jak podaje autor książki „Życie codzienne w Kartaginie”, 
wyposażenie domu było skromne. Odnalezione nieliczne gli-
niane dzbany, często zastępowały spiżarnie, a nawet szafy na 
ubrania. Do przygotowania jedzenia służył piecyk, a do dostar-
czania wody służyły dzbany z wypalanej gliny. Przedmiotem 
kultu były świeczniki. Lampy były wypalane z gliny, czasami też 
importowane (dwa palniki ze stojąca na podstawce miseczką ze 
zwężonymi brzegami). Jako dywany wykorzystywano trzcinowe 
maty. Posiadali plecione sakwy oraz wielkie kosze. Od Greków 
zapożyczyli umeblowanie, które niestety nie przetrwało do dnia 
dzisiejszego23. 

Wykopaliska pokazują, iż każdy dom w Kartaginie był wy-
posażony w cysternę, która posiadała fontannę na podłodze, by 
doprowadzać do domu wodę24. W domach nadbrzeżnych od-
naleziono kilka cystern przypadających na jedno mieszkanie. 
Cysterny w innych domach kartagińskich posiadały ceramiczne 
rury łączące zbiorniki z dachami domów. W większości były 

23 G. Charles-Picard, Życie codzienne w Kartaginie …, s. 107-111. 
24 Carthage Attractions, [online] http://www.planetware.com/carthage/punic-
quarte-tun-tc-cqp.htm, [dostęp 16.02.2013]. 
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prostokątne, głębokie, od wewnątrz wylepiane zaprawą murar-
ską. Wszystkie ślady istnienia cystern można zauważyć na wzgó-
rzu Byrsa. Daje to możliwość zasugerowania wielkiego innowa-
cyjnego rozwoju kartagińskiego społeczeństwa w świecie antycz-
nym zdominowanym przez Greków i Rzymian. 

Przy osiągnięciach budowniczych Kartaginy nie sposób nie 
wspomnieć o warsztatach metalurgicznych.  Na obszarach tych 
warsztatów powstawały domy, szczególnie w Kwaterze Hanni-
bala, gdzie z czasem zaistniała potrzeba rozbudowy domostw. 
Zdarzało się też, iż nad warsztatami budowano nowe mieszka-
nia25. Podczas badań archeologicznych została odkryta nekro-
polia z VII/ VI w. p.n.e., gdzie wcześniej istniał warsztat. Nato-
miast kwatera prywatna była zbudowana na tym miejscu pod-
czas I połowy II wieku26. Jak dowodzą inne wykopaliska 
w punickim Kwaterze, Kartagińczycy zbudowali warsztaty 
w V w. p.n.e., które później zostały zamienione w domy miesz-
kalne ludności27. 

Tofet, czyli najbardziej znany kartagiński cmentarz: odna-
leziono na nim 12 warstw grobów od VIII wieku p.n.e. aż po 
wczesne wieki chrześcijaństwa. Podczas prac wykopaliskowych 
oprócz grobów odnaleziono 1500 steli z napisami i symbolami 
religijnymi28. Poprzez odnalezione stele można przypuszczać, iż 
sanktuarium było oddane młodemu Baal Hammonowi. Rzy-
mianie rzucili oskarżenia, iż w znalezionych grobach znajdują 
się ciała  niemowląt oraz dzieci zabitych w ramach ofiary dla 

25 B.Tang, Delos, Carthage, Ampurias ... . 
26 B.N. Bonde, Carthage was indeed destroyed, [online] http://carthaginois. 
com/?tag=punic_carthage, [dostęp 24.08.2012]. 
27 Carthage Attractions … . 
28 Tunisia – Carthage … . 
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bogów. Jednak podczas wielu wykopalisk oraz analiz dziś nie 
można stwierdzić czy takie było przeznaczenie Tofet, czy to 
tylko rzymska propaganda. 

Louis Carton odkrył ruiny punickiej świątyni w Sa-
lammbo. Sala główna świątyni mierzyła 4.80 m., a podłoga była 
cementowa z rozproszonymi fragmentami wapnia. Ściany były 
pokryte stiukiem w panelach z czerwonym tłem. Kolumny były 
udekorowane sercami, rozetami, jajami oraz perłami29. 

W Kartaginie istniały liczne kapliczki oraz wydzielone 
okręgi kultowe, w których o obecności bóstw świadczyły święte 
kamienie. Taką formę kultu znano również w Fenicji, skąd za-
pewne Kartagińczycy ją zaczerpnęli. W północno-wschodniej 
części Bordż Dżedid znajdowały się świątynie Asztarte i Tanit 
z przydomkiem "w Libanie". Natomiast w centrum Byrsy znaj-
dowało się sanktuarium Eszmuna30. 

Wzgórze kartagińskie, tzw. punicki Kwater początkowo 
było używane jako cmentarz. Za jego początek uznaje się wiek 
VIII p.n.e., jednak największy rozwój przypada na VII w p.n.e. 
Zdarzało się, iż cmentarz nie był używany przez wieki, czego 
przykładem może być południowa część wzgórza Byrsa, gdzie 
cmentarz istniał tylko przez jeden wiek31.  W V wieku p.n.e. 
cmentarzysko zostało zamienione na warsztaty, następnie ustą-
piło miejsca domom mieszkalnym32. 

W każdej kaplicy i świątyni były wnętrza albo pokoje z oł-
tarzem i obraz bóstwa. Mogły być wystawne i kosztowne lub 

29 M.H. Fantar, Carthage. The Punic City, Tunis 2007 s. 47- 48. 
30 K. Kęciek, Dzieje Kartagińczyków, Warszawa 2003, s. 37. 
31 B.Tang, Delos, Carthage, Ampurias … . 
32 Carthage Attractions … . 
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skromne. Dodatkowo można odnaleźć takie przedmioty jak sta-
tuetki, amulety, biżuterię i małe rzeźby. Na dziedzińcu du-
chowni i personel szykowali się do rozpoczęcia ceremonii. Zna-
leziono również amulety, które miały odstraszyć złe duchy. 
Używali wykrzywionych masek, natomiast przed ukąszeniem 
węża czy skorpiona chronił posążek Pat-Pateko, a długie ręce 
figurek miały wskazywać bolące miejsce33. 

Jak widać Kartagińczycy byli bardzo religijni, a obrzędy 
kultu bogów były codziennością dla tej ludności. Elementy oraz 
symbole religijne mogli również mieć w swoich domach. 
Można się domyślać czy np. symbol rombu, który jest symbo-
lem boskim, nie mógł być wykorzystywany jako element zdob-
niczy ścian domów. Kartagińczycy początkowo zakładali domy 
na wcześniejszych cmentarzyskach ludności kartagińskiej, czego 
dowodem jest zdjęcie zrobione przez Autorkę, przedstawiające 
pozostałości po cmentarzu, na którym został wybudowany nie-
jeden budynek mieszkalny. 

Od początku IV w p.n.e. południowo - wschodnia część 
wzgórza Byrsa, zostaje przekształcona w ogromną strefę prze-
mysłową. Archaiczne nekropolie były opuszczane na rzecz 
warsztatów metalurgicznych, gdzie szczególnie było wyrabiane 
żelazo oraz miedź34. Te warsztaty były użytkowane nie więcej 
niż przez pół wieku, czasami jeszcze w okresie pierwszej i drugiej 
wojny punickiej. Daje nam to obraz doskonale zorganizowa-
nego planowania miasta, które było przygotowane na wzrost de-
mograficzny mieszkańców. 

33 R. Steffer, Sekrety archeologii - Śladami Hannibala, [film DVD], 2007. 
34 S. Lancel, Carthage The punic epoch… . 
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Summary 

Residential buildings of Carthage 
in the Punic period 

My work I decided to sacrifice to the issue of the habitable 
building of Carthage within a period of Punic. One discovered 
13 individual houses in the Quatier Hannibal`s. Alone of Quar-
ters is put on the south slope of the Hill Byrsa. The buildings 
of forms rectangular blocks, opening he all sides into the streets 
and subdivided into houses, apartments and shops. In Quatier 
Magon one found 9 individual houses. Houses were built along 
the regular plan. Rooms in the Carthaginian flat were found 
round the courtyard. The arrangement of rooms is irregular, 
with the common large corridor. Often it led to the courtyard 
around which they found remaining rooms are. Courtyards 
were usually situated in the centre of the flat. In Carthage were 
found several bathrooms. They became similarly arranged in in-
dividual flats. It serves first of all as showers. Tanks except the 
drinking water stored  the seasonal rain water. The Punic tank 
was built from small setts, had a double wall. Streets in Carthage 
were built according to traced plan. This they were first of all 
simple, though not very broad streets. The city centre was the 
Byrsa Hill. Southeast from the hill was found the habitable dis-
trict with many-storied houses built from the brick on stony 
foundations. Buildings in Carthage were similar to buildings in 
Greece and Rome. Large public buildings were performed of 
stone, had large columns. In the meantime usual people lived 



22  Marlena Mazur 

in small houses performed from the brick or wood. Carthage 
became  a richest city in the area of Mediterranean. The Byrsa 
Hill was the centre administrative and religious. Over time, 
when followed the height of the population arose more and 
more flats in later called to the Quatier Hannibal or to the 
Quatier Magon. Carthage as the Phoenician colony many civi-
lization achievements transferred to her descendants living in 
the Carthaginian power. 



Fot. 1 Kwater Hannibala, (fot. M. Mazur) 

Fot. 2 Kwater Hannibala, (fot. M. Mazur) 



Fot. 3 Rekonstrukcja układu mieszkania  (źródło S. Lancel, Carthage The 
punic epoch… .) 

Fot. 4 Pozostałości po cmentarzysku (fot. M. Mazur) 



Fot. 5 Rekonstrukcja wnętrza jednego z budynków (źródło S. Lancel, 
Carthage The punic epoch… .) 



Fot. 6 Fragmenty ceramiki (fot. M. Mazur)
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Ekspansja kultury Nasca na obszar 
peruwiańskiego Costa Extremo Sur? 

Wyniki prospekcji terenowych w dolinach 
Quilca oraz Siguas 

Wstęp 

Pod pojęciem „starożytnego Peru” w archeologii kryje się 
nie obszar współczesnej Republiki Peru, a region obejmujący 
całe Andy Centralne, a więc zarówno tereny dzisiejszego pań-
stwa peruwiańskiego, jak i zachodnią Boliwię oraz północną 
część Chile. Analizując wspomniany obszar pod kątem stanu 
badań nad przeszłością tego makroregionu, zauważyć można 
ewidentną dysproporcję w poziomie wiedzy na temat rozwoju 
prekolumbijskich społeczności zamieszkujących poszczególne 
strefy geograficzno-historyczne. Warto zauważyć, że większość 
archeologicznych publikacji niemal całkowicie pomija zagad-
nienie rozwoju kulturowego społeczeństw obszaru Costa 
Extremo Sur – najdalej wysuniętej na południe części peru-
wiańskiego wybrzeża – w dużej mierze hołdując teoriom 
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o niewielkim wkładzie tamtejszych grup ludzkich w rozwój
cywilizacyjny prekolumbijskiego Peru1.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w ostatnich trzech 
dekadach obserwujemy wyraźną redukcję dysproporcji w sta-
nie badań, jednakże nawet publikacja wyników najnowszych 
badań nie była w stanie zupełnie jej zniwelować. W dalszym 
ciągu zdecydowana większość prac wykopaliskowych koncen-
truje się na północnych rubieżach Peru, a więc regionach 
o znacznie bardziej zaawansowanym poziomie rozwoju cywili-
zacyjnego. Dla większości archeologów szansa odkrycia elitar-
nych pochówków kultur2 Moche czy Huari – wyposażonych
w ogromnie ilości złotej biżuterii i wyrobów ceramicznych –
jest zdecydowanie bardziej kusząca niż perspektywa niejedno-
krotnie żmudnego badania zbieracko-łowieckich społeczności
w obrębie północnej części suchej pustyni Atakama.

W tym kontekście istotny problem stanowi kwestia wy-
kształcenia się na obszarze Ekstremum Południowego tak 
zwanych kultur formatywnych – a zatem kultur wczesnocera-
micznych – które w przypadku omawianego regionu rozwijały 
się nad wyraz długo, aż do początków horyzontu środkowego3, 

1 W.C. Bennet, Archaeology of Central Andes, Handbook of South American 
Indians, Washington 1946, s. 104; Por. J. Wanot, Zagadnienie interakcji 
kulturowej pomiędzy południowym wybrzeżem oraz ekstremum południowym 
starożytnego Peru we wczesnym okresie przejściowym, Śląskie Sprawozdania 
Archeologiczne 2016, nr. 58, s. 181‒182.  
2 W niniejszej publikacji stosowane jest pojęcie „kultury archeologicznej”, 
odnoszące się do zespołu charakterystycznych wyrobów i koncepcji o wyraź-
nie zdefiniowanych cechach i lokalizacji czasoprzestrzennej. Termin ten 
oznacza więc grupę wytworów i śladów ludzkiej działalności, charaktery-
stycznych dla danego terenu w określonym czasie. 
3 Powszechnie stosowany podział chronologiczny dla obszaru Andów Cen-
tralnych, dzielący epokę ceramiczną na ściśle zdefiniowane odcinki czasowe 
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a więc do momentu ekspansji przedstawicieli cywilizacji Tia-
huanaco w strefę wybrzeża oceanicznego4. W odniesieniu do 
tego złożonego procesu dysponujemy wyłącznie ograniczoną 
liczbą informacji na temat pojedynczych stylów o bliżej nie-
zdefiniowanych kontekstach kulturowych oraz nieokreślonej 
pozycji chronologicznej5.  

Wyjątek stanowi zjawisko cywilizacyjne określane mia-
nem kultury Islay, badane przez przedstawicieli misji archeo-
logicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem 
prof. Józefa Szykulskiego. Dokładna analiza przeszło 200 nie-
naruszonych pochówków, zarejestrowanych w obrębie sektora 
7 stanowiska El Pino6, pozwoliła na dokładne określenie dys-
tynktywnych cech wyrobów Islay, a także w znacznym stopniu 

– okres inicjalny (ok. 1800–1000 p.n.e.); horyzont wczesny (1000–200
p.n.e.); wczesny okres przejściowy (200 p.n.e.–600 n.e.); horyzont środkowy
(600–1000 n.e.); późny okres przejściowy (1000–ok. 1450 n.e.); horyzont
późny (ok. 1450–1532 n.e.). Por. J. Szykulski, Starożytne Peru, Złota Seria
Uniwersytetu Wrocławskiego 5, Wrocław 2010, s. 42.
4 J. Szykulski, Pradzieje południowego Peru. Rozwój kulturowy Costa Extremo
Sur, Prehistoria del Perú Sur. Desarollo cultural de la Costa Extremo Sur,
Wrocław 2005, s. 197‒199.
5 G. Luis, Los Reinos Post-Tiawanaku en el Área Altiplánica, Revista del
Museo Nacional XL,  Lima 1974, s. 72.
6 El Pino – wielokulturowe stanowisko sepulkralne, zlokalizowanym na
stokach wyniesienia Banduría, w pobliżu ujścia Rio Tambo do Pacyfiku.
Ekstremalnie suche warunki klimatyczne spowodowały, że doskonale za-
chowały się tam zarówno szczątki ludzkie, jak i wykonane z materii orga-
nicznej elementy konstrukcji grobowych i wyposażenia. Sama dolina rzeki
Tambo, jedna z najmniej rozpoznanych pod względem archeologicznym
dolina południowego Peru, stanowi punkt styku sąsiadujących ze sobą kul-
tur późnego okresu przejściowego – Chiribaya i Churajón.
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umożliwiła rekonstrukcję gospodarki, systemu organizacji 
społecznej oraz szeroko rozumianej sfery wierzeń religijnych7. 

Zasadniczym problemem pozostaje jednakże kwestia re-
konstrukcji złożonych procesów interkulturowych, które do-
prowadziły do wykształcenia się endemicznych zjawisk cywili-
zacyjnych regionu Costa Extremo Sur, jak i określenie ich rela-
cji z sąsiednimi regionami geograficzno-historycznymi, zwłasz-
cza obszarami peruwiańsko-boliwijskiego płaskowyżu Altipla-
no oraz południowego wybrzeża Peru. Właśnie w celu uzyska-
nia odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze, w okresie 
od października do grudnia 2016 roku, przeprowadzono po-
wierzchniowe prospekcje terenowe8 w obrębie dolin rzecznych 
Siguas i Quilca. 

1. Hipotezy badawcze

Podstawowym celem przeprowadzonych badań po-
wierzchniowych była weryfikacja  koncepcji zakładającej od-
działywanie na obszar Ekstremum Południowego zdywersyfi-
kowanych wpływów z obszaru kulturowego Nasca9. W litera-

7 J. Szykulski, R. Tejada Lewis, J. Wanot, Ł. Mikocik, K. Krajewska, 
E. Bewziuk, Investigaciones de la Universidad de Wroclaw/Polonia en los Valles
Occidentales del extremo sur del Perú, Tambo, Boletin de Arqueologia nr 3,
Wrocław 2016, s. 34‒36.
8 Niedestrukcyjne metody badań archeologicznych, polegające na dokładnej
penetracji wyznaczonego obszaru w celu odkrycia odnalezienia śladów dzia-
łalności ludzkiej w przeszłości – zabytków archeologicznych widocznych na
powierzchni ziemi lub w formach krajobrazowych.
9 Kultura Nasca – jedno z najintensywniej badanych zjawisk cywilizacyjnych
starożytnego Peru – wykształciła się i rozwijała się na rozległym obszarze
określanym mianem południowego wybrzeża Peru, tzn. od Cañete na pół-
nocy po doliny rzek Ocoña i Camaná na południu. Por. G. Orefici,
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turze przedmiotu można natrafić na relatywnie liczne informa-
cje dotyczące naczyń o stylistyce charakterystycznej dla obsza-
ru południowego wybrzeża Peru (Costa Sur), zarejestrowanych 
w obrębie osadniczych i sepulkralnych stanowisk archeolo-
gicznych, zlokalizowanych w dolinach rzek Quilca, Siguas, 
Majes, Ocoña, Moquegua i Tambo (ryc. 1)10. Wielu badaczy 
postulowało, iż – już we wczesnych fazach rozwojowych zjawi-
ska cywilizacyjnego Nasca – doszło do znaczącej dyspersji 
przedstawicieli tej kultury oraz migracji dużych grup ludzkich 
w kierunku południowym. Proces ten mógłby doprowadzić do 
wykształcenia się na omawianym obszarze lokalnego wariantu 
rozwojowego kultury Nasca, swoistej enklawy, która odegrała 
kluczową rolę w przebiegu „neolityzacji” regionu Costa Extre-
mo Sur11. 

Laboratoryjne analizy artefaktów w typie Nasca z doliny 
Siguas wykazały, iż zarejestrowane przedmioty są wykonane 
zdecydowanie mniej starannie niż ich podobne wyroby z ma-
cierzystego obszaru kulturowego Nasca. Warto przytoczyć też 
wyniki analiz stylistycznych, które wykazały obecność wielu 
niestandardowych przedstawień, a także atypowych elementów 
w przypadku najpopularniejszych motywów spotykanych 
w ikonografii kultury Nasca. Część badaczy postuluje wręcz by 

A. Drusini, Nasca. Hipotesis y evidencias de su desarrollo cultural, Documen-
tos e investigaciones 2, Brescia 2003, s. 25.
10 H. D. Disselhoff, Früh-Nasca im äußersten Süden Perus, Provincia de
Camaná (Dpto. de Arequipa), Verhandlungen des XXXVIII lnternationalen
Amerikanisten Kongress 1, Munchen 1968, s. 387–389; J. Kent, R. Robin-
son, Informe de Trabajo de Campo, Proyecto de Investigación Arqueológico para
los Valles do Acarí, Yauca, Arequipa y Chala, Turlock 1995, s. 8–9.
11 J. Haeberli, Tiempo y tradición en Arequipa, Perú, y el surgimiento de la
cronología del tema de la deidad central, [w:] Huari y Tiwanaku: modelos vs.
Evidencias 2001, red. P. Kaulicke, W. Isbell, s. 103.
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materiały – określane przez nich mianem „Nasca Temprano 
Arequipeño” – uznawać za miejscową imitację prawdziwego 
wytwórstwa przedstawicieli kultury Nasca12. 

W kontekście istniejącego materiału faktograficznego, 
istotne znaczenie miały prace archeologiczne, realizowane 
w latach 2013–2014 przez badaczy z Uniwersytetu Wrocław-
skiego pomiędzy dolnym biegiem rzeki Tambo a regionem 
Camaná13. W trakcie prac wykopaliskowych w obrębie sektora 
7 cmentarzyska w El Pino odnotowano ponadto pojedyncze 
fragmenty ceramiki kultury Nasca z elementami stylistyczny-
mi, charakterystycznymi dla późnych faz stylistyczno-
rozwojowych ceramiki Nasca (ryc. 2)14. Wieloaspektowa anali-
za zarejestrowanych materiałów, przeprowadzona w ścisłej 
współpracy z przedstawicielami włoskiej misji archeologicznej 
w zlewisku Rio Grande, pozwoliła na sformułowanie hipotezy 
o lokalnym wariancie rozwojowym kultury Nasca w obrębie
Ekstremum Południowego15.

Także odkrycia na rozlicznych stanowiskach w okolicy 
Arequipy udowodniły, że zarówno tkaniny, jak i naczynia 
z motywami ikonograficznymi kultury Nasca z obszaru Costa 
Extremo Sur, ewidentnie różnią się od podobnych artefaktów 
z terenu wybrzeża południowego – co świadczyć może o ist-
nieniu lokalnego wytwórstwa materiałów w typie Nasca 

12 Tamże, s. 98. 
13 J. Szykulski, E. Bewziuk, J. Wanot, Społeczności prekolumbijskie peruwiań-
skiego południa Extremo Sur. Badania w zlewisku Río Tambo, Śląskie Spra-
wozdania Archeologiczne 2015, nr 57, s. 222. 
14 Niestety odnośnie wspomnianego odkrycia chodzi o zarejestrowane na 
powierzchni tzw. znaleziska luźne, a więc pozbawione jakiegokolwiek kon-
tekstu kulturowego. 
15 J. Wanot, Zagadnienie interakcji kulturowej…, s. 189. 
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w okolicy gór Cordillera Volcanica16. Trudno jednocześnie 
wysuwać daleko idące wnioski dotyczące charakteru skompli-
kowanych relacji pomiędzy Arequipą i rozległym zlewiskiem 
Rio Grande de Nasca. 

Zasięg wpływów kultury Nasca z pewnością wahał się 
wraz z jej postępującym rozwojem cywilizacyjnym. Do tej 
pory nie przedstawiono jednakże jednoznacznych dowodów, 
które potwierdzałyby kolonizację lub militarną ekspansję „lu-
du Nasca” na obszar Ekstremum Południowego. Część bada-
czy podkreśla wręcz, by nieliczne fragmenty naczyń z wyraź-
nymi wpływami stylistyki Nasca wiązać z dalekosiężnym han-
dlem wyrobami prestiżowymi17.  

Polichromowane i cienkościenne naczynia Nasca nie ma-
ją wręcz sobie równych na całym obszarze starożytnego Peru. 
Nie trudno więc zakładać, iż tego typu przedmioty były trak-
towane jako towary luksusowe przez przedstawicieli elit spoza 
macierzystego obszaru kulturowego. Tego typu znaleziska na 
obszarze Costa Extremo Sur mogłyby więc być dowodem han-
dlowej interakcji pomiędzy warstwami lokalnych arystokracji 
z różnych regionów geograficzno-historycznych Andów Cen-
tralnych 18. Sporym problemem pozostaje jednakże kwestia 
identyfikacji luksusowych towarów, które docierały w okolice 
Nasca w zamian za wspomnianą ceramikę. Zasadniczo na 
terenie całego południowego wybrzeża Peru brak jest jakich-

16  M. Neira Avendaño, Arequipa prehispánica [w:] Historia General de 
Arequipa, red. M. Neira Avendaño, R. Galdos, M. Málaga, S.E. Quiroz, 
J.G. Carpio, Arequipa 1990, s. 28–33.  
17 D. Proulx, A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography, Iowa City 2006, 
s. 19. Por. H. Silverman, D. Proulx, The Nasca, Oxford 2002.
18 H. Silverman, Ancient Nasca settlement and society, Iowa City 2002, s. 80.



34    Jakub Wanot 

kolwiek towarów importowanych z okolic ekstremum połu-
dniowego19. 

Warto zaznaczyć też, że stosunkowo duża liczba naczyń 
wczesnych faz stylsityczno-rozwojowych kultury Nasca z doli-
ny Moquegua została zarejestrowana w towarzystwie wyrobów 
kultury Pukara20 z basenu jeziora Titicaca. Badacze zgadzają 
się z tezą, że przedmioty te są dowodem dalekosiężnej wymia-
ny handlowej, jednakże w regionie Costa Extremo Sur widzą 
wyłącznie strefę pośrednią – oddzielającą społeczności z połu-
dniowego wybrzeża Peru oraz przedstawicieli kultury Pukara 
z płaskowyżu Altiplano. W jej obrębie miało dochodzić do 
rozlicznych kontaktów handlowych pomiędzy tymi dwiema 
rozwiniętymi kulturowo zjawiskami cywilizacyjnymi, a swoiste 
„zderzenie” wspomnianych tradycji mogło doprowadzić do 
wykształcenia się charakterystycznego stylu, łączącego elemen-
ty zdobnicze ikonografii Nasca i Pukara21. 

Chociaż koncepcje dotyczące charakteru wpływów z re-
gionu Rio Grande na obszar Ekstremum Południowego ce-
chują się daleko idącą dywersyfikacją, to wszystkie potwierdza-

19 J. Eerkens, K. Vaughn, M. Linares-Grados, Ch. Conlee, K. Schreiber, 
M. Glascock, N. Tripcevich, Spatio-temporal patterns in obsidian consump-
tion in the Southern Nasca Region, Peru, Journal of Archaeological Science
2010, nr 37, s. 828.
20  Nazwa kultury pochodzi od słynnego prekolumbijskiego kompleksu
urbanistycznego Pucará – zlokalizowanego niespełna 100 kilometrów od
jeziora Titicaca – w obrębie peruwiańskiego departamentu Puno. Wydziela
się trzy fazy rozwojowe wymienionej kultury, tj. wczesną (500–200 r. p.n.e),
środkową (200 r. p.n.e.–100 r. n.e), oraz późną (100–300 r. n.e). Por. J.
Szykulski, Starożytne Peru…, s. 245.
21 P. Goldstein, Exotic goods and everyday chiefs: long-distance exchange and
indigenous sociopolitical development in the south central Andes, Latin Ameri-
can Antiquity 2000, nr 11, s. 352–353.
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ją istotną rolę kultury Nasca w procesie kulturowego rozwoju 
omawianego regionu. Warto natomiast podkreślić, że w wielu 
przypadkach tezy badaczy związane z ekspansją przedstawicieli 
kultury Nasca w kierunku południowym budzą rozliczne wąt-
pliwości. Nietrudno zauważyć, że częstokroć odkrycia tego 
typu nie zostały poparte wyczerpującymi publikacjami nauko-
wymi, a w większości z nich brakuje jakichkolwiek przedsta-
wień ilustracyjnych lub fotograficznych zarejestrowanego ma-
teriału kulturowego z południowego wybrzeża Peru22. Odno-
śnie prezentowanych hipotez badawczych, zakładających istot-
ną rolę impulsów z obszaru kulturowego Nasca w procesie 
kształtowania formatywnych społeczności Ekstremum Połu-
dniowego, z pewnością konieczna jest systematyczna weryfika-
cja. 

2. Zakres terytorialny

Region Costa Extremo Sur obejmuje rozległą strefę po-
między terenami leżącymi na południe od doliny rzeki Chala 
i aktualną granicą peruwiańsko-chilijską, przebiegającą pomię-
dzy miejscowościami Tacna i Arica (ryc. 3)23. Uwzględniając 
istniejące w czasach prekolumbijskich uwarunkowania geogra-
ficzno-historyczne, w obręb Ekstremum Południowego bez 
wątpienia należałoby włączyć także północną część chilijskiego 

22 L.A. Belan, J. Kent, Proyecto de Investigación Arqueológico – Acarí, Yauca, 
Arequipa, Chala: Informe de los Estudios de la Temporada: 1988-1989, 
Arequipa 1989; F. Riddell, Informe del Trabajo Arqueológico de Campo: Valle 
de Acarí y Valle de Yauca, Arequipa, Perú; Abril-Mayo y Julio-Agusto, 1985, 
Turlock 1986. 
23 Przy czym samą dolinę Chala, głównie z uwagi na występujące w jej obrę-
bie konteksty kulturowe, należałoby raczej zaliczyć do wybrzeża południo-
wego. 
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wybrzeża, rozciągającą się do doliny rzeki Camarones, zlokali-
zowanej około 50 kilometrów na południe od miasta Arica24.  

Z uwagi na obowiązujący w Republice Peru podział ad-
ministracyjny, w skład omawianego regionu włącza się depar-
tamenty Tacna i Moquegua, a także przeważająca część depar-
tamentu Arequipa. O ile zachodnią granicę Costa Extremo Sur 
jednoznacznie stanowi linia brzegowa Pacyfiku, o tyle jej za-
sięg w kierunku wschodnim nie został do tej pory precyzyjnie 
określony. Część badaczy przyjmuje jednak, że granicę stanowi 
strefa wododziałowa pomiędzy płaskowyżem Altiplano a doli-
nami rzecznymi, określanymi mianem Valles Occidentales25. 

Należy równocześnie zauważyć, że Ekstremum Połu-
dniowe – wchodzące w skład tzw.  pacyficznego pierścienia 
ognia – charakteryzuje się jedną z największych na świecie 
częstotliwości występowania zjawisk sejsmicznych i wulka-
nicznych. W samym regionie Arequipy, będącej głównym 
punktem wypadowym i miejscem zakwaterowania wrocław-
skich archeologów, znajduje się kilkanaście aktywnych wulka-
nów, w tym słynny stratowulkan El Misti. 

W obrębie Costa Extremo Sur wyróżnia się trzy podsta-
wowe obszary geograficzne: pas wybrzeża oceanicznego (lito-
ral), a także strefę górską (monatañas) oraz wysokogórską (altas 
montañas). Diametralne różnice w kwestii uwarunkowań geo-
graficzno-klimatycznych stały się przyczyną daleko idących 
różnic w formie kulturowej działalności człowieka oraz sposo-
bach adaptacji grup ludzkich do panujących warunków śro-

24 J.H. Rowe, Archaeological explorations in southern Peru, 1954–1955: pre-
liminary report of the fourth University of California Archaeological Expedition 
to Peru, American Antiquity 1956, nr 22 (2–1), s. 142. 
25 J. Szykulski, Pradzieje południowego Peru..., s. 28–29. 
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dowiskowych, co niewątpliwie znajduje odzwierciedlenie 
w charakterze materiałów archeologicznych rejestrowanych 
w poszczególnych strefach26.  

Jako miejsce prospekcji terenowych w roku 2016 wybra-
no doliny Siquas i Quilca, zlokalizowane w strefie peruwiań-
skiego wybrzeża. Istniejące tutaj uwarunkowania klimatyczno-
pogodowe – w tym niemal całkowity brak opadów atmosfe-
rycznych – wiążą się nierozerwanie z wpływem zimnego prądu 
Humboldta, jednego z głównych czynników kształtujących 
klimat półkuli południowej. Z tego powodu ślady ludzkiego 
osadnictwa skupiają się niemal jedynie w obrębie żyznych 
dolin rzecznych oraz tzw. lomas, oaz mgielnych powstających 
w wyniku oddziaływania wilgotnej mgły nadoceanicznej 
(określanej jako garúa lub camanchaca). Wybrzeżne doliny – 
stanowiące końcowy odcinek rozczłonkowanego systemu dolin 
górskich – przy ujściu do Pacyfiku rozszerzają się w relatywnie 
rozległe delty, przy czym większość cieków wodnych ma cha-
rakter periodyczny. 

Selekcja dolin rzecznych do badań powierzchniowych 
w dużej mierze opierała się na analizie sprawozdań z wcześniej-
szych prac prowadzonych w tym regionie. Doliny rzeczne 
Siquas i Quilca miały bowiem charakteryzować się najwięk-
szym zagęszczeniem materiałów archeologicznych kultury 
Nasca w obrębie Ekstremum Południowego. W literaturze 
przedmiotu pojawiały się wręcz postulaty, by miejsce region 
ten interpretować jako obszar występowania lokalnego warian-

26 W.D. Strong, Paracas, Nazca, and Tiahuanacoid Cultural Relationships 
in South Coastal Peru, Memoirs of the Society for American Archaeology 13, 
Salt Lake City 1957, s. 21. 
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tu rozwojowego kultury Nasca 27 . Warto podkreślić też – 
że z archeologicznego punktu widzenia region ten jest ponadto 
interesujący z uwagi na to, że w okresie późnego okresu przej-
ściowego stanowił punkt styku dwóch zjawisk kulturowych: 
Chuquibamba oraz Churajón, których inwentarze ceramiczne 
– pomimo stosunkowo dużego zróżnicowania – w swojej kolo-
rystyce i motywach ornamentacyjnych wyraźnie nawiązują do
stylistyki wyrobów garncarskich schyłkowego etapu rozwoju
cywilizacji Tiahuanaco28.

3. Wyniki prospekcji terenowych

Głównym celem realizowanych prac powierzchniowych
było określenie zasięgu i charakteru ekspansji, a także zdefi-
niowanie roli, jaką odegrała kultura Nasca w procesie kształ-
towania się społeczności formatywnych na obszarze dolin 
rzecznych najbardziej wysuniętego na południe odcinka peru-
wiańskiego wybrzeża. Dokładne rozpoznanie archeologiczne 
oraz szeroko rozumiane badania powierzchniowe pozwolą na 
rejestrację osadniczych i sepulkralnych stanowisk archeolo-
gicznych zawierających artefakty „w typie Nasca”. Ważne jest 
również precyzyjne ustalenie zasięgu geograficznego występo-
wania analizowanych materiałów oraz identyfikacja stanowisk 
zawierających ślady materialnej działalności przedstawicieli 
innych kultur archeologicznych, co pozwoli na uzyskanie in-
formacji dotyczących kulturowej interakcji ze społecznościami 

27 J. Haeberli, Tiempo y tradición…, s. 103. 
28 J. Szykulski, Investigaciones arqueológicas en Churajón, Departamento de 
Arequipa, Perú. Informe de los trabajos de 1998/1999, Arequipa 2000. 
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z terenów ościennych – zwłaszcza obszaru Costa Sur oraz zlewi-
ska Rio Grande de Nasca29. 

Nieinwazyjne badania powierzchniowe realizowano 
w okresie październik – grudzień 2017 roku przez uczestników 
misji archeologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Peru. 
Podstawę realizowanych działań badawczych stanowiły pro-
spekcje terenowe w dolinach Siguas i Quilca oraz dokumenta-
cja fotograficzna, połączona z wykonaniem planów topogra-
ficznych, umożliwiających precyzyjne określenie charakteru 
stanowisk archeologicznych oraz przygotowanie optymalnego 
planu ewentualnych prac wykopaliskowych. Dokładna lokali-
zacja zarejestrowanych obiektów archeologicznych została 
określona przy wykorzystaniu precyzyjnego, ręcznego urządze-
nia nawigacyjnego – GPS Garmin – powszechnie stosowanego 
przez archeologów na całym świecie. W dalszej kolejności 
przeprowadzono też dokumentację rysunkową zarejestrowa-
nych kontekstów kulturowych, tzn. znalezionego na po-
wierzchni materiału archeologicznego i pozostałości konstruk-
cji architektonicznych. 

a) Dolina Siguas (Sihuas)

Prospekcje terenowe rozpoczęto w dolinie Rio Siguas, 
w pobliżu miejscowości Santa Isabel de Siguas, poruszając się 
wzdłuż teras aluwialnych przy prawym brzegu rzeki w kierun-
ku ujścia Siguas do Rio Quilca. W późniejszym czasie pro-
spekcje objęły lewy brzeg rzeki, a archeolodzy poruszali się 
w kierunku północno-wschodnim. W trakcie realizowanych 

29 Por. F. Riddell, Report of Archaeological Fieldwork in the Acari and Yauca 
valleys, Arequipa, Peru, 1985, Sacramento 1986, s. 12–15. 
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badań powierzchniowych zarejestrowano rozliczne stanowiska 
archeologiczne, zwłaszcza o sepulkralnym charakterze. 

W obrębie prawobrzeżnych teras zarejestrowano rozległe 
cmentarzyska – w zdecydowanej większości wyrabowane przez 
huqueros – które należałoby wiązać z lokalnymi kulturami 
późnego okresu przejściowego (ryc. 4). Na powierzchni sta-
nowisk dominowały materiały kultury Chuquibamba, której 
głównym obszarem zasiedlenia wydaje się dorzecze Colca-
Majes oraz znaczna część zlewiska rzeki Ocoña. Obszerne 
cmentarzyska, użytkowane wielopokoleniowo i liczące przeszło 
kilkaset pochówków, wyraźnie wskazują na długotrwałą obec-
ność przedstawicieli omawianej kultury późnego okresu przej-
ściowego w tym regionie30. 

Analiza zarejestrowanych pochówków pozwoliła na okre-
ślenie dominującej formy konstrukcji grobowych – niewielkiej 
i stosunkowo płytkiej jamy grobowej z obstawą kamienną 
wykonaną z otoczaków (ryc. 5). Częstokroć powyżej komory 
grobowej wykonywano ponadto jeden lub dwa koncentryczne 
kręgi z kamieni, a – w nielicznych przypadkach – sąmą niszę 
przykrywano za pomocą starannie obrobionej płyty kamien-
nej. Ze względu na daleko idącą dewastację stanowisk, do-
kładna rekonstrukcja ułożenia ciała wydaje się być niemożliwa. 
Można jedynie podejrzewać, iż dominowała pozycja embrio-

30  Wyniki badań archeologicznych potwierdzają jednak, że ceramika 
Chuquibamba wytwarzana była w okresie znacznie wykraczającym poza 
ramy czasowe późnego okresu przejściowego. Jej obecność mamy udoku-
mentowaną także w inwentarzach grobowych imperium inkaskiego oraz 
wśród znalezisk z początkowego odcinka epoki kolonialnej. Por. J. Szykulski, 
Starożytne Peru..., s. 333. 
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nalna, najczęściej spotykana w obrębie stanowisk sepulkral-
nych datowanych na późny okres przejściowy. 

Najbardziej charakterystycznym elementem zarejestrowa-
nych kontekstów kulturowych,  jest niewątpliwie materiał 
ceramiczny, którego ornamentyka określana bywa mianem 
stylu Chuquibamba. W jego obrębie możemy wydzielić dwa 
podstawowe warianty stylistyczne. Pierwszy – określany mia-
nem Chuquibamba negro sobre rojo – charakteryzuje się czarną 
ornamentyką na czerwonym, malowanym lub angobowanym 
tle (ryc. 6). Tego typu stylistyka zdecydowanie dominuje, nie 
tylko w dolinie rzeki Siguas, ale na całym obszarze kulturo-
wym Chuquibamba. Na powierzchni odkrytych cmentarzysk 
znaleziono ponadto nieliczne fragmenty drugiego wariantu 
stylistycznego – ceramiki Chuquibamba policromo – reprezen-
towanego przez staranniej wykonane wyroby o trójkolorowej 
ornamentyce – na czerwoną powierzchnię nanoszone były 
motywy ikonograficzne w kolorach czarnym i białym (ryc. 
7)31.

W przypadku ikonografii omawianej kultury dominuje 
wzornictwo geometryczne, reprezentowane przez trójkąty, 
pasy, okręgi, linie faliste oraz tzw. motywy schodkowe. Roz-
powszechnione jest także wyobrażenie ośmioramiennej gwiaz-
dy, tzw. estrella de ocho puntas. W literaturze przedmiotu mo-
żemy spotkać informacje, że inne typy przedstawień – motywy 
roślinne, zoomorficzne lub wizerunki antropomorficzne – 
spotykane są nad wyraz rzadko. Na powierzchni stanowisk 
cmentarnych Chuquibamba w dolinie Siguas odkryto jednak-

31 F. Kauffmann-Doig Federico, Historía y Arte del Perú Antiguo, Lima 
2002, s. 62. 



42    Jakub Wanot 

że dużą liczbę fragmentów naczyń ze schematycznymi przed-
stawieniami zoomorficznymi, zwłaszcza ornitomorficznymi 
wyobrażeniami przypominającymi kaczkę (ryc. 8). Może to 
świadczyć, iż ikonografia omawianego zjawiska cywilizacyjne-
go nie była homogeniczna na całym obszarze jego występowa-
nia. Być może, w obrębie doliny Rio Siguas, należałoby dopa-
trywać się lokalnego wariantu rozwojowego, wyrażającego się 
zwłaszcza w odmiennych przedstawieniach zdobniczych. 

Poza materiałami kultury  Chuquibamba, w obrębie tych 
samych stanowisk zanotowano występowanie pojedynczych 
fragmentów płaskodennych naczyń o cechach Churajón, cha-
rakteryzujących się obecnością czarnych motywów geome-
trycznych z białym obramowaniem. Współwystępowanie ma-
teriałów dwóch sąsiadujących ze sobą kultur późnego okresu 
przejściowego podkreśla konieczność dalszych badań w kwestii 
interakcji kulturowej pomiędzy poszczególnym królestwami 
post-Tiahuanaco. 

W dolinie rzeki Siguas, zwłaszcza na powierzchni lewo-
brzeżnych teras aluwialnych, zarejestrowano ponadto pojedyn-
cze fragmenty wielobarwnych wyrobów o cechach Huari, 
a także grubościenne wyroby o charakterze formatywnym – 
zdecydowanie częściej znajdowane w obrębie doliny rzeki Qu-
ilca. 

Warto podkreślić, iż w czasie wielodniowych prospekcji 
nie udało się odnaleźć ani jednego fragmentu, który można by 
wiązać z obecnością przedstawicieli kultury Nasca w badanym 
regionie. Brak nawet jakichkolwiek przedstawień nawiązują-
cych – choć w minimalnym stopniu – do charakterystycznej 
stylistyki wyrobów z obszaru południowego wybrzeża Peru. 
Jest to o tyle zastanawiające, że – w opinii części badaczy – 
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właśnie dolina Siguas miała stanowić miejsce wykształcenia się 
lokalnej odmiany kultury Nasca, wyrobów w typie Nasca 
Temprano Arequipeño32. 

b) Dolina Quilca

Dalsze prospekcje terenowy objęły obszar uchodzącej do
Pacyfiku doliny Quilca, będącej recypientem dłuższych Rio 
Siguas i Rio Vítor (ryc. 9). Prace rozpoczęto w okolicy wybrze-
ża oceanicznego, następnie poruszając się – oboma brzegami 
cieku wodnego – w kierunku miejsca konfluencji wspomnia-
nych Valles Occidentales. 

Zarówno w obrębie lewobrzeżnych teras, jak i wzniesień 
przy prawym brzegu rzeki, zarejestrowano liczne stanowiska 
o osadniczym i sepulkralnym charakterze. Niestety, zdecydo-
wana większość cmentarzysk została bezpowrotnie zniszczona
przez rabusiów grobów. W wielu miejscach – niejednokrotnie
w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych osad – znaleźć
można zmumifikowane szczątki ludzkie, rozwinięte z okrywa-
jących całunów fardo funerario i rozwleczone po okolicy (ryc.
10). Dramatyczna wręcz dewastacja stanowisk archeologicz-
nych w dużym stopniu utrudniała prowadzenie badań i precy-
zyjne określenie zasięgu występowania poszczególnych zjawisk
kulturowych.

Największą grupę znalezisk zarejestrowanych w obrębie 
doliny Quilca stanowiła topornie wykonana ceramika o brą-
zowej powierzchni, ze średnio- lub gruboziarnistą domieszką 
schudzającą. W większości naczyń dostrzec można formy ty-

32 L. Valdez, The Nasca and the Valley of Acari: Cultural Interaction on the 
Peruvian South Coast, University of Calgary, Ann Arbor 1998. 
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powo użytkowego – noszące ślady przepalenia i długotrwałego 
użytkowania. Tylko na pojedynczych naczyniach występowała 
schematyczne przedstawienia w formie linii rytych oraz orna-
mentyka plastyczna o charakterze antropo- i zoomorficznym. 
Tego typu wczesnoceramiczne materiały wykazują ponadto 
dużo cech wspólnych z wyrobami formatywnej społeczności 
Islay z doliny rzeki Tambo33. Wspomniane materiały jedno-
cześnie nie wykazują najmniejszych cech wspólnych z dosko-
nałymi technologicznie wyrobami kultury Nasca, co zdaje się 
przeczyć teoriom o istotnej roli tej społeczności w procesie 
neolityzacji Ekstremum Południowego. 

Warto ponadto odnotować występowanie – zwłaszcza 
w pobliżu ujścia Rio Quilca do Pacyfiku – niewielkich stano-
wisk sepulkralnych, które należałoby wiązać ze schyłkowym 
etapem rozwoju imperium inkaskiego. W sąsiedztwie obszer-
nych komór grobowych odkryto miedziane szpile tupu, liczne 
wyroby z drewna, pozostałości po wielobarwnych tkaninach, 
a także fragmenty typowo inkaskich naczyń, zwłaszcza pojem-
nych amfor określanych mianem aríbalo. 

Poza charakterystycznymi wyrobami o formatywnych 
charakterze, w badanym regionie zanotowano sporadyczne 
występowanie materiałów związanych z kulturą Chuqibamba 
oraz pojedyncze fragmenty naczyń cywilizacji Huari, często-
kroć współwystępujące z kościanymi i drewnianymi przedmio-
tami. Podobnie jak w przypadku prospekcji w dolinie Siguas, 
także w dolinie Quilca nie odkryto jakichkolwiek śladów 
obecności „ludu Nasca”. 

33 K. Krajewska, Ł. Mikocik, Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej 
terasie u ujścia rzeki Tambo, Costa Exremo Sur, Peru, Śląskie Sprawozdania 
Archeologiczne 2014, nr 56, s. 157–158. 
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4. Wnioski końcowe

Z całą stanowczością należy podkreślić, iż nie powinno się
uporczywie poszukiwać jednoznacznego i linearnego wytłuma-
czenia tak złożonego zagadnienia, jakim pozostaje kwestia 
wykształcenia się i rozwoju endemicznych zjawisk cywilizacyj-
nych regionu Costa Extremo Sur. Sam problem obecności Nas-
ca na wspomnianym terenie wydaje się być niezwykle istotny 
w kontekście zrozumienia procesów rozwojowych, zachodzą-
cych w południowej części Andów Centralnych, jednakże 
charakter wpływów kultury Nasca na tereny południowe mógł 
być wyraźnie zdywersyfikowany, a także ulegać rozlicznym 
zmianom w aspekcie czasowym. 

Zaprezentowane wyniki prospekcji terenowych zwracają 
uwagę na całkowity brak materiałów Nasca w badanym regio-
nie. Chociaż tego typu obserwacja nie pozwala na wysuwanie 
postulatów o całkowitym braku wpływów kulturowych z re-
gionu Rio Grande, to spotykane w literaturze przedmiotu tezy 
o regionalnym wariancie rozwojowym Nasca w regionie Costa
Extremo Sur – już wcześniej krytykowane przez poszczegól-
nych badaczy – należałoby uznać za mylne. Tym bardziej,
że badania powierzchniowe dotyczyły dokładnie tego regionu,
który w opinii Joerga Haeberli’ego miał stanowić ścisłe cen-
trum południowej enklawy Nasca.

Podobnie wstępne analizy kraniometryczne oraz badania 
osteologiczne wykazały, iż w obrębie badanego regionu nie 
spotykamy czołowo-potylicznej deformacji czaszki, charaktery-
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stycznej dla regionu macierzystego kultury Nasca34. Dowodzi 
to, iż elementy systemu wierzeń – np. słynne preparowane 
głowy-trofea – oraz organizacji społecznej, w tym intencjonal-
ne deformowanie ciała w celu podkreślenia przynależności 
etnicznej, prawdopodobnie nie były przekazywane przez 
przedstawicieli „ludu Nasca” w kierunku południowym. 

Dokładna kwerenda archiwalna, przeprowadzona w ob-
rębie zbiorów licznych – zarówno publicznych, jak i prywat-
nych – placówek muzealnych, wskazuje na całkowity brak 
kontekstu archeologicznego wyrobów Nasca. W rzeczywistości 
częstokroć nie ma najmniejszych podstaw do podejrzewania, 
iż artefakty te zostały odkryte in situ w obrębie dolin rzecznych 
obszaru Costa Extremo Sur. Spora grupa znalezisk tego typu 
została prawdopodobnie zarekwirowana przez służby celne 
pilnujące peruwiańsko-chilijskiego przejścia granicznego 
w pobliżu miasta Tacna. 

Warto zauważyć, że ceramika formatywna Ekstremum 
Południowego – pozbawiona jakichkolwiek cech wspólnych 
z wyrobami kultury Nasca – stanowi dominującą grupę wyro-
bów odkrywanych w obrębie dolin rzecznych Siguas i Quilca. 
Społeczności wczesnoceramiczne omawianego regionu funk-
cjonują nawet kilkaset lat po ostatecznym zaniku zjawiska 
cywilizacyjnego Nasca, a ich zanik należałoby wiązać dopiero 
z ekspansją zdecydowanie bardziej zaawansowanej cywilizacji 
Tiahuanaco. Przeprowadzone analizy potwierdziły brak ja-
kichkolwiek materiałów archeologicznych odpowiadających 
spektakularnym wyrobom kultur wczesnego okresu przejścio-

34 J. Wanot, Intentional cranial deformation in the pre-Columbian Nasca 
culture, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 2016, nr 19 (4), s. 11‒25. 
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wego z terenu północnego, środkowego i południowego wy-
brzeża Peru. 

Drugą z najliczniejszych grup zarejestrowanych zabytków 
stanowi ceramika kultur późnego okresu przejściowego – 
zwłaszcza kultury Chuquibamba. Poczynione obserwacje jed-
noznacznie wskazują na naglącą potrzebę dalszego badania 
wspomnianego zjawiska cywilizacyjnego, głównie w celu re-
konstrukcji organizacji społeczno-politycznej wspomnianych 
grup, ale także w celu rozpoznania lokalnych różnic w stylisty-
ce wyrobów ceramicznych. Biorąc pod uwagę częstotliwości 
występowania motywów zoomorficznych, ikonografia naczyń 
Chuqibamba z obszaru doliny Siguas może bowiem istotnie 
różnić się od wyrobów ceramicznych odkrywanych w obrębie 
słynnej Doliny Wulkanów. Kompleksowe badania w obrębie 
zarejestrowanych stanowisk sepulkralnych mogłyby też znaczą-
co zwiększyć stan wiedzy dotyczący szeroko rozumiane sfery 
wierzeń oraz specyfiki obrządku pogrzebowego tzw. królestw 
post-Tiahuanaco. 

Uwagę zwraca również skala zniszczeń – spowodowanych 
zarówno zjawiskami naturalnymi, jak i działalnością wyspecja-
lizowanych grup huaqueros – znacznie utrudniająca prowadze-
nie wartościowych prac archeologicznych w omawianym re-
gionie. Z pewnością duża część danych została bezpowrotnie 
utracona, przez co nigdy nie uda nam się w pełni zrekon-
struować obrazu kulturowego południowej części wybrzeża 
Peru w czasach prekolumbijskich. Część stanowisk archeolo-
gicznych pozostaje jednak w stanie nienaruszonym – tylko 
prace ratunkowe mogą pozwolić na zachowanie tej części dzie-
dzictwa kulturowego obszaru Andów Centralnych. 
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Pozostaje mieć nadzieję, że wyniki multidyscyplinarnych 
badań, niejednokrotnie prowadzonych przy wykorzystaniu 
najnowszych zdobyczy technologii, w znaczący sposób zwięk-
szą współczesne rozumienie zjawisk cywilizacyjnych na obsza-
rze Costa Extremo Sur, a także umożliwią weryfikację niektó-
rych – niejednokrotnie przyjętych jako aksjomat – teorii doty-
czących procesu „neolityzacji” omawianego odcinka peruwiań-
skiego wybrzeża. 
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Summary 

Expansion of Nasca culture into 
the Peruvian Costa Extremo Sur region? 

Results of field prospecting in the Quilca 
and Siguas valleys 

It is assumed that the process of formation of regional 
indigenous center of early-agrocultural cultures within Costa 
Extremo Sur region took place not only through the 
direct migration of the Nasca people from native area but 
also as  a result of cultural interaction and assimilation 
of the local hunter-gatherer-fisher population. 

The main academic aim of proposed paper is to present 
the results of archaeological field surveys within Siguas and 
Quilca valleys, what will allow us to delineate the scale and 
nature of the Nasca expansion, as well as to define its role in 
the development process of formative societies within the area 
of Costa Extremo Sur. The basis of this research objective pro-
vides elaborated research hypothesis assuming that during 
early development stages of the Nasca culture, its representa-
tives have migrated in the southern direction. This process 
would lead to the formation of a local cultural center of Nasca 
within the investigated area, which has played a fundamental 
role in the process of „neolithisation” of significant part of 
Costa Extremo Sur. 
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ryc. 2. Ceramika kultury Nasca z doliny Rio Tambo 
(fot. Ł. Mikocik, oprac. J. Wanot) 

ryc. 3. Andy Centralne z uwzględnieniem podziału na strefy geograficzno-
historyczne (źródło: J. Szykulski, Starożytne Peru…) 



ryc. 4. Cmentarzyska kultury Chuqibamba w prawobrzeżnej części doliny 
Siguas (fot. J. Wanot) 

ryc. 5. Wyrabowany grób kultury Chuqibamba z obstawą kamienną 
 (fot. J. Szykulski) 



ryc. 6. Misa w stylu Chuquibamba negro sobre rojo (fot. K. Krajewska) 

ryc. 7. Fragmenty naczyń odkryte w obrębie cmentarzysk w dolinie Siguas 
(fot. K. Krajewska) 



ryc. 8. Fragmenty naczyń Chuquibamba z motywami zoomorficznymi 
(fot. K. Krajewska, oprac. J. Wanot) 

ryc. 9. Ujście rzeki Quilca do Oceanu Spokojnego (fot. J. Szykulski) 



ryc. 10. Zdewastowane przez huaqueros cmentarzysko w dolinie Quilca 
 (fot. J. Wanot) 



Karol Łukomiak 
Uniwersytet Łódzki 

Późnośredniowieczne 
kłódki i klucze do nich. 

Przyczynek do badań okuć 
budowlanych w wiekach XIII – XV. 

Kłódki zarówno w epoce średniowiecza, jak i w czasach 
współczesnych, odgrywają wbrew pozorom ogromną rolę 
w życiu człowieka. Chroniły prywatność oraz mienie miesz-
kańców miast. Stan badań nad zabytkami jakimi są kłódki 
i ogólnie wytwory ślusarskie jest skromny. Publikacje na ten 
temat pochodzą głównie z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy takich zabytków w materiale wykopali-
skowym było mało1. Informację w nich zawarta są źródłem nie 
do przecenienia i dlatego powiela się je w pracach współcze-
snych przy okazji analizy pozyskanych zabytków, niemniej 
jednak przez narastający materiał zagadnienie wymaga aktuali-
zacji. 

1 M. Heising, Rzemiosła kowalsko- ślusarskie na Śląsku do XVIII w., Wrocław 
1963; B. Czerska, Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośre-
dniowiecznego na Ostrówku w Opolu, Wiadomości Archeologiczne 1972, 
t. 37, s. 55-71.
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Pod uwagę zostały wzięte zabytki z takich miast jak Wro-
cław, Opole, Kołobrzeg, Drohiczyn, Czersk i Gdańsk. Do 
pełnej analizy kłódek i kluczy do nich posłużyły analogiczne 
zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych z terenu Polski.  

Kłódki dzielą się na cztery zasadnicze grupy : 
- Cylindryczne z ruchomym kabłąkiem (Ryc. I:1)

- Cylindryczne z hakowatym kabłąkiem (Ryc. I:2)
- Tzw. czworokątne (Ryc. I:3)
- Graniaste z ruchomym kabłąkiem (Ryc. I:4)

Pierwsza grupa kłódek to urządzenia składające się z dłu-
giego cylindra kończącego się podniesionym ogniwem. Kabłąk 
także zakończony jest oczkiem i łączy się z pierwszym elemen-
tem. Ma on kształt zaokrąglony lub prostokątny. Wchodzi 
w głąb cylindra po drugiej stronie i blokowany jest przez me-
chanizm zamka2.  

Drugą grupę, również nieliczną, stanowią kłódki walco-
wate z hakowatym kabłąkiem pochodzące z Wrocławia z ba-
dań na Starym Mieście i przy ul. Szewskiej. Mają one zupełnie 
inną formę od poprzednich. Ich korpus zbudowany jest z jed-
nego kawałka żelaznej blachy. Przechodzi ona w prostopadłą 
ściankę, w której mieści się łożysko na kabłąk w kształcie stoż-
ka. Kabłąk jest zagięty i ostro zakończony. W przekroju może 

2 B. Wywrot- Wyszkowska, Z. Polak, M. Rębkowski, Działka Armii Krajo-
wej 5, [w:] Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4, Kołobrzeg 1999, 
s. 83, tabl. 44:1; por. A. Kola, Późnośredniowieczne grodzisko w Skłódzewie
w ziemi chełmińskiej, Archaeologica Historica Polona 2003, t. 13, ryc. 4:9-
10; M. Kociński, Późnośredniowieczna siedziba obronna w Trzemsza w woj.
konińskim, Łódź 1995 ( mps. pracy magisterskiej w archiwum IAUŁ), s.62,
tabl. XXIV.4; O. Gierlach, Góra Trębaczy w Trzebnicy w świetle badań
archeologicznych w 1964 r., Wiadomości Archeologiczne 1975, T. 40, z. 2,
tabl. II:13.
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mieć kształt okrągły lub czworokątny. Zakończony jest okrągłą 
płytką o średnicy pasującej do cylindra, przy którym może 
występować małe kółeczko. Po drugiej stronie znajduje się 
otwór na klucz3. W polskich opracowaniach brak przedsta-
wień tych otworów.  Jedna z rycin pokazuje otwór w postaci 
kwadratowego wycięcia od spodu cylindra i szczeliny na kra-
wędzi. Druga kłódka ze stanowiska Wrocław Stare Miasto nie 
posiada widocznego wycięcia, podobnie jak inne kłódki z ba-
dań przy ul. Szewskiej, z zachowanym mocno zniszczonym 
fragmentem klucza4.  

Analogiczny typ zabytków znany jest z badań w Nowo-
grodzie Znaleziska te mogą rozwiać wątpliwości. Kłódki z tego 
stanowiska mają otwory w kształcie regularnych wąskich wy-
cięć, płaskiego czworokątnego wycięcia, oraz wycięć podob-
nych do tych na kłódce z Wrocławia Starego Miasta5.  

Następnym typem znalezisk, właściwie najpowszechniej-
szym są tzw. kłódki czworokątne. Nazwane zostały tak z uwagi 
na ich regularną konstrukcję. Składały się z dwóch elementów- 
z cylindra, który pełnił rolę kasety chroniącej konstrukcję me-
chanizmu, oraz z ruchomej tylnej ścianki z prostopadłym ka-
błąkiem i przytwierdzonym mechanizmem. Z cylindra odcho-
dziły dwa prostopadłe ramiona stanowiące łożysko na kabłąk. 

3 J. Kaźmierczak, Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 2, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, ryc. 26:h,t, s. 107; K. Wachowski, 
Osprzęt budowlany. Kultura materialna publicznej przestrzeni miasta 
w świetle źródeł ruchomych, [w:] Wratislavia Antiqua, t. 11, Wrocław 2010, 
s. 370, ryc.182:219-220.
4 K. Wachowski, op. cit., s. 370, ryc.182:219-220.
5 B. A. Kołczin, Труды новгородской археологической экспедиции,
T. II, Moskwa 1956 ryc. 63:2-4, s.79.
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W części cylindra z jednej strony znajdował się otwór na klucz 
w postaci szczelin odpowiadającej formie klucza6.       

Jak już wspomniałem jest to najpowszechniejszy typ kłó-
dek, odnajdywany na stanowiskach późnośredniowiecznych 
i jednocześnie posiadający różne formy: 

1. W przekroju w kształcie spłaszczonego walca
(Ryc.II:1)

a. Bez zdobień7

b. Zdobione paskami na cylindrze8

2. W przekroju z widocznym zarysem cylindra
(Ryc.II.2)

a. Niezdobione9

b. Zdobione paskiem pomiędzy cylindrem a ramio-
nami10

c. Zdobione paskami wzdłuż cylindra na całej jego
powierzchni11

6 M. Haisig, Rzemiosła kowalsko-ślusarskie…, s. 108. 
7 J. Bresh, C. Buśko, Badania na Placu Sądowym (wykop IX), [w:] Wra-
tislavia antiqua, t.3, Wrocław 2001, ryc. 24.g, s.128; T. Kiersnowska, Czersk 
w XII i XIV w, Warszawa 1986, ryc. 66:2,4, s. 216. 
8 C. Francke, J. Lodowski, Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle 
badań archeologicznych z lat 1982-1988, Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Seria Archeologiczna 1991, nr. XX, ryc. 15:o, s.185. 
9 T. Kiersnowska, op. cit., ryc. 62:1, 63:1, 65:5.  
10 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego ze stanowiska w Zielonej Bramie, 
[w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, t.2, red. H. Panera, M. Fudziński, Gdańsk 
2003, ryc. 1:a-b; tejże, Zabytki metalowe ze stanowiska 5 w Gdańsku- Hala 
Targowa, [w:] Archeologia Gdańska, t. 3, Gdańsk 2008, s. 71, ryc. 2:1816; 
A. Andrzejewski, J. Sikora, Street, square and cemetery in medieval and
modern Drohiczyn, [w:] Wratislavia Antiqua, t.13, Wrocław 2011, fig.5:2,
s. 84.
11 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego…, ryc. 1:c, s. 387; M. Haisig,
Wytwory ślusarskie odkryte w Opolu na Śląsku, Materiały Wczesnośrednio-
wieczne 1956, t. 4, s.172, tabl. XXXIX.3; M. Konczewska, P. Konczewski,
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d. Z paskami przechodzącymi wzdłuż wysokości
kłódki12

e. Z paskami wzdłuż cylindra i wysokości kłódki13

f. Zdobiona żłobieniami na cylindrze14

Duży zbiór kłódek posiada oczka na korpusie. Służyły 
one prawdopodobnie do przymocowania małego łańcuszka, 
którym kłódka była przytwierdzona  do jakiejś płaszczyzny co 
uniemożliwiało zagubienie urządzenia. Nie wszystkie kłódki 
mają takie kółka, więc można sądzić iż pełniły one mniej 
istotną funkcję. Można jeszcze uznać, że kłódki takie były 
z góry przeznaczone do określonej skrzyni lub innego 
pojemnika. Na korpusie i tylnej ściance znajdują się różnego 
rodzaju wypusty spełniające po prostu funkcję zdobniczą lub 
pomagały w otwieraniu kłódek. 

Niektóre kłódki żelazne zdobiono brązowymi paskami15 
lub w całości wykonano z brązu16 bądź tylko nim pokrywa-
no17. Elementy dekoracyjne mocowane były lutem miedzia-
nym18. 

Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, [w:] Wratislavia Antiqua, 
t. 6, Wrocław 2004, s. 135, ryc. 30:e.
12 Z. Hołowińska, Dzielnica rzemieślnicza z XIII i XIV wieku w Gdańsku
(stanowisko 2), Gdańsk Wczesnośredniowieczny 1967, t. 6, tabl. III:43.
13 T. Kiersnowska, op. cit., ryc. 66:1, s 216; M. Rębkowski, Z. Polak,
B. Wywrot, Posesja Ratuszowa 10A, [w:] Badania przy ul. Ratuszowej 9-13.
Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, Kołobrzeg 1996, s. 112, tabl.
57:2.
14 M. Haisig, Rzemiosła kowalsko-ślusarskie …, s. 112-113, tabl, VIII.
15 T. Kiersnowska, op. cit., s. 206, 216.
16 M. Haisig, Wytwory ślusarskie…, s. 172-173.
17 M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot, Posesja Ratuszowa 10A…, s. 112.
18 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego… ,s. 387.
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Wszystkie wyżej opisane typy kłódek mają tę samą zasadę 
działania. Wewnątrz znajdowały się wąskie taśmy zaopatrzone 
na końcach w podwójne pióra  rozwidlających się sprężyn. 
Przy zakończeniu kłódki pióra sprężyn przechodziły przez 
szczelinę i zaciskały się. W przypadku kłódek czworokątnych 
i z ruchomym kabłąkiem w tyle urządzenia, lub od góry 
w przypadku kłódek z hakowatym kabłąkiem. Po przejściu 
przez otwory rozwidlały się znowu uniemożliwiając otwarcie 
kłódki bez odpowiedniego klucza. Wchodził on w odpowied-
nio uformowaną szczelinę po drugiej stronie urządzenia zaci-
skając pióra sprężyn umożliwiając wyciągniecie zasuwy (Ryc. 
III)19.

Pomimo podobnego mechanizmu kłódki różniły się mię-
dzy sobą. W przypadku kłódek z ruchomym kabłąkiem klucz 
wchodził ze strony po której cylinder przybierał formę ogniwa 
i łączył się z kabłąkiem. Klucz zaciskał sprężynę przytwierdzo-
ną do okrągłej blaszki  o średnicy pasującej do wnętrza cylin-
dra. Zatyczkę taką odnaleziono na stanowisku Opole Ostró-
wek20. Kłódki z hakowatym kabłąkiem miały kilka sprężyn. 
Zaobserwować to możemy w przypadku zabytków z Wrocła-
wia. Sprężyny były przymocowane do okrągłej blaszki, która 
była z kolei przytwierdzona do kabłąka21. Klucz odnaleziony 
na Wrocławskim Rynku ma również prostokątny otwór 
w środku pióra i szczelinę w trzonku, co sugeruje występowa-
nie trzpienia równoległego do sprężyn mechanizmu wewnątrz 

19 M. Haisig, Wytwory ślusarskie…, s. 173. 
20 Tamże, s.173, tabl. XL:2. 
21 J. Kaźmierczak, op. cit., ryc. 26:h,t, s.107; K. Wachowski, op. cit., s. 370, 
ryc.182:219-220. 
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kłódki22. Mechanizm kłódki w typie czworokątnym był przy-
mocowany do tylnej ścianki w całości pasującej do kształtu 
urządzenia. Powyżej równolegle do sprężyn przymocowany był 
gruby prosty pręt, który spełniał funkcję kabłąka.  

Ostatni typ to kłódki graniaste z ruchomym kabłąkiem. 
Kształtem są łudząco podobne do tych używanych współcze-
śnie. Różnią się mechanizmem i rodzajem kluczy zarówno od 
tych współczesnych, jak i średniowiecznych.  

Zasadniczo kłódki te można podzielić na dwa typy: 
1. Kłódki z otworem w rogu lub w środku przedniej

ścianki korpusu (Ryc.IV:1)23.
2. Z cylindrycznym występem w środku przedniej

ścianki korpusu, w którym znajduję się otwór na
klucz (Ryc. IV:2)24

Kłódki takie, jak już wspomniałem, mają inny mecha-
nizm niż cylindryczne. W środku dziurki znajdującej się na 
przedniej ściance widoczny jest trzpień przechodzący przez 
całą głębokość kłódki. Uniemożliwiał on niekontrolowane 
poruszanie się klucza. Pióro przy obrocie klucza popychało 
prostokątny rygiel w postaci blaszki przylegającej do sprężyny. 
Pod naporem pióra klucza rygiel przesuwał się odblokowując 
kabłąk. W ten sposób napięta sprężyna po zwolnieniu przez 
klucz zawraca rygiel na swoje miejsce zatrzaskując kabłąk, 
który ma formę półkolistą. Przytwierdzony jest na wystających 
blaszkach w górnej części korpusu, lub wchodzi w boczną 
ściankę. W obu przypadkach jest on zablokowany trzpieniem. 
Z drugiej strony kabłąk ma wyprofilowaną końcówkę, którą 

22 T. Płonka, A. Wiśniewski, op. cit., ryc.12:a, s. 254. 
23 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego, ryc. 1:d, s. 387. 
24 Tejże, ryc. 1:e, s. 387. 
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blokował rygiel w środku (Ryc.I:4)25. Ścianki korpusu były 
lutowane miedzią26.  

Cylinder w środku korpusu pełnił rolę zdobienia i dzięki 
niemu klucz do takiej kłódki musiał być dłuższy od kluczy do 
urządzeń z gładką ścianką. 

Każdy z opisanych typów kłódek posiadał osobny rodzaj 
klucza. Do otwierania urządzeń pierwszego typu służyły klucze 
długie z prostopadłym piórem mającym otwór w środku. Wy-
konane były z jednego wąskiego, metalowego pręta zagiętego 
koliście na końcu27.  

Kłódki cylindryczne z hakowatym kabłąkiem pochodzące 
z późnego średniowiecza występują nielicznie w materiale 
zabytkowym, jednakże więcej jest samych kluczy do tego typu 
urządzeń. Ich analizę można podzielić na dwie części- formę 
uchwytu i formę trzonka z piórem. 

Spośród zebranego materiału zabytkowego wyróżniamy 
kilka form uchwytów kluczy do kłódek z hakowatym kabłą-
kiem (Ryc.V:1): 

1. Uchwyt w postaci kółka jest spłaszczony i ustawiony
poprzecznie względem pióra. Uchwyt poszerza się
w stronę trzonka i w pewnym momencie gwałtownie
zmienia formę na płaską28.

25 Z. Rasl, K typologii a konstrukcí středověkých závěsných zámků,[w:] Zkou-
mání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, [no.] 4, Brno 
1987, s. 153. 
26 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego… , ryc. 1:a-b. 
27 E. Trawicka, Zabytki metalowe ze stanowiska 5…, s. 70, ryc. 2:1819. 
28 K. Wachowski, op. cit, s. 370, ryc.182:219-220. 
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2. Uchwyt jest poszerzony znacznie z jednej strony,
a szerokość płaskiego trzonka jest taka sama jak sze-
rokość uchwytu29.

3. Uchwyt zwężający się w środku i poszerzający nie-
znacznie przy przejściu w trzonek, mający przy tym
od niego mniejszą szerokość30.

4. Uchwyt przewężający się regularnie w stronę trzonka
nie mający wyraźnej przerwy między nimi31.

5. Uchwyt z oczkiem na tej samej płaszczyźnie co trzo-
nek. W środku uchwyt jest przewężony i ma prze-
krój okrągły32.

6. Uchwyt płaski zagięty i poszerzony przy końcu na
płaskim trzonku33.

Jak już wspomniałem tego typu kluczy w materiale za-
bytkowym jest więcej niż kłódek którymi były otwierane, toteż 
formy otworów nie są do końca znane.  Można je natomiast 
odtworzyć na podstawie piór kluczy i analogii z badań w No-
wogrodzie34. 

29 M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot- Wyszkowska, Wykop G 35 (Działka 
E.Gierczak 37), [w:] Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3, Koło-
brzeg 1998, s. 57, tabl. 36:10.
30 M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot, Posesja Ratuszowa 10A…, s. 97,
tabl. 44:5.
31 T. Płonka, A. Wiśniewski, Zachodnia i północna pierzeja bloku śródrynko-
wego rynku wrocławskiego w świetle badań w latach 1995-1996, [w:] Wra-
tislavia Antiqua, t. 2, Wrocław 2000, ryc.12:a, s. 254.
32 R. Grygiel, Zarębowie z Jarocina: w świetle źródeł archeologicznych i histo-
rycznych, Łódź 1992, ryc.14:2, s. 29.
33 M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot, Działka Rynek 2A, [w:] Archeologia
Średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2, Kołobrzeg 1997, s. 52, tabl. 24:5.
34 B. A. Kołczin, Труды новгородской археологической экспедиции…,
ryc. 63:2-4, s. 79.
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Wyróżniamy kilka form otworów na klucz (Ryc.V:2): 
1. Wąski otwór przy krawędzi cylindra i prostokątna

szczelina na podstawie35

2. Prostokątny otwór na styku krawędzi i podstawy cy-
lindra36.

3. Wąski otwór na krawędzi cylindra i kwadratowe wy-
cięcie w podstawie kłódki37.

4. Prostokątny, płaski otwór w podstawie cylindra38.
Tzw. kłódki czworokątne były otwierane kluczami któ-

rych pióro jest przedłużeniem trzonka i wykonano go z ułożo-
nych poprzecznie do siebie blaszek przytwierdzonych miedzia-
nym lutem39. 

Jeżeli chodzi o kształt trzonka to formy są dosyć regular-
ne. Wszystkie uchwyty zakończone są płaskim okręgiem 
o różnych średnicach otworu. Trzonki mają natomiast różne
formy (Ryc.VI:1):

1. Prosty lekko poszerzający się pręt40.
2. Trzonek lekko wydęty w środku41.
3. Trzonek krótki, masywny i wydęty w środku42.

35 R. Grygiel, op. cit., ryc.14. 2, s. 29., M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot- 
Wyszkowska, Wykop G 35… , s. 57, tabl. 36:10. 
36 M. Rębkowski, Z. Polak, B. Wywrot, Działka Rynek 2A…, s. 52, tabl. 
24:5. 
37 J. Kaźmierczak, op. cit., ryc. 26:h, s. 107. 
38 K. Wachowski, op. cit., s. 370, ryc.182:219-220. 
39 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego… ,s. 386-387. 
40 Tamże ryc. 2:a; A. Kuczkowski, Cholin- Gollenberg- Góra Chełmska. 
Żródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 
2013, s. 211, ryc. 230. 
41 M. Haisig, Wytwory ślusarskie… , tabl. XLI:5. 
42 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego…, ryc. 2:b; A. Kuczkowski, op. 
cit., s. 211, ryc. 229. 
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Jak już wspomniałem, pióro tych kluczy złożone jest 
z poprzecznie ustawionych blaszek. Na podstawie tych form 
można odtworzyć kształt wejścia na klucz w kłódkach czworo-
kątnych. Charakteryzują się mnogością kształtów (Ryc.VI:2): 

1. W formie kratki pustej w środku43, wypełnionej44

lub ze szczeliną w środku pióra45.
2. Mniej lub bardziej skomplikowanych form płaskich

blaszek46.
3. W formie grubych blaszek47.

W przypadku kłódek graniastych klucz wchodził w szcze-
linę w przedniej części ścianki. Jego laska musiała być pusta, 
żeby mógł w nią wejść trzpień. Klucz znaleziony przy tego 
typu kłódkach pochodzi z zamku w Sadłowie48. Długość pió-
ra, sadząc po otworach na klucz nie mogła przekraczać ok. 1- 
1,5 cm. Być może takim kluczem był mały zabytek pochodzą-
cy z gródka stożkowatego w Orenicach49. Warunki również 
spełnia mały klucz odnaleziony w Opolu Ostrówku50. 

43 A. Kuczkowski, op. cit., s. 211, ryc. 230. 
44 E. Trawicka, Zabytki metalowe ze stanowiska 5… , s. 71, ryc. 2:1826. 
45 M. Haisig, Wytwory ślusarskie… , s.172, tabl.XLI:5. 
46 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła… , ryc. 2:a-b, J. Górecki, M. Łastowiecki, 
J. Wrzesiński, Gródek na Ledniczce, Studia Lednickie 1996, t. 4, ryc.10:6,
s. 208; A. Kuczkowski, op. cit., s. 211, ryc. 229; A. Bogusiewicz, A. Dwojak,
W. Ziółkowski, Zamek Rogowiec- badania 1988, Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne 1990, t. 31, ryc. 13:f..
47 A. Bogusiewicz, A. Dwojak, op. cit., ryc. 13:g.
48 E. Dziubek, Architektoniczne elementy obiektu oraz wystrój i wyposażenie
izb zamkowych, [w:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, red. L. Kajzer,
Rypin 2004, ryc. 34.12.
49 M. Kołaczyk, Gródek stożkowaty w Orenicach, gm. Piątek, woj. płockie,
w świetle badań z lat 1986 i 1987, Łódź 1990 (mps. pracy magisterskiej
w archiwum IAUŁ), s. 47, tabl. VIII:2.
50 B. Czerska, op. cit., s. 61, ryc. 8:b.
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Jeżeli chodzi o klasyfikację możemy uznać, że ich uchwy-
ty miały formę romboidalną z okrągłym otworem lub formę 
małej, okrągłej blaszki. 

Można natomiast zrekonstruować formy piór na podsta-
wie otworów na klucze. Mogły mieć formę okręgu z trzpie-
niem i prostą szczeliną51, ze szczeliną wygiętą prostokątnie na 
końcu52, oraz dwoma szczelinami ułożonymi do siebie prosto-
padle53. 

Po analizie zabytków należy przejść do datowania. Kłódki 
cylindryczne z ruchomym kabłąkiem możemy datować na 
XIII-XV w. Przypuszczam, że należy uściślić datowanie od co
najmniej drugiej połowy XIII do drugiej połowy XV w. Kłód-
ki cylindryczne z hakowatym kabłąkiem występują już
w XIII w. i sądząc po dwunastowiecznych analogiach z Nowo-
grodu prawdopodobnie użytkowano je jeszcze wcześniej. Nie-
wykluczone, że urządzenia tego typu przybyły do nas właśnie
z terenów Rusi, co by tłumaczyło późny w porównaniu do
Nowogrodu okres rozpoczęcia użytkowania kłódek cylin-
drycznych. Znacznie łatwiej określić datowanie kłódek czwo-
rokątnych, których najwięcej jest w materiale zabytkowym.
Użytkowane były najdłużej bo już od drugiej połowy XIII do
początku XVI w. Najwięcej problemów sprawia datowanie
kłódek graniastych z ruchomym kabłąkiem. Mało prawdopo-
dobne wydaje się ustawienie dolnej granicy występowania
tychże kłódek na połowę XIII w. biorąc pod uwagę klucz

51 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego… , ryc. 1:d. 
52 L. Kajzer, Folwark i stacja królewska w Brodni koło Sieradza, Acta Archaeo-
logica Lodziensia. Folia Archaeologica 1994, t. 18, ryc. 11:11, s. 94. 
53 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego…, ryc. 1:d. 
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z Opola Ostrówka54. Prawdopodobnie został on błędnie wyda-
towany. Kłódki ze stanowiska Gdańsk Zielona Brama są da-
towane do początku XVI w55. W ikonografii kłódki takie spo-
tykane są już w pierwszej ćwierci XV w56. Możemy założyć, 
że ten typ urządzenia również przybył do nas później niż wy-
stępował na zachodzie Europy, także datować te kłódki można 
na poł XV – początek XVI w.   

Jak można zauważyć zebrane kłódki odnalezione podczas 
badań miejskich i na innych stanowiskach późnośrednio-
wiecznych, mają różne formy i różne mechanizmy otwierające. 
Co świadczy o kunszcie późnośredniowiecznych ślusarzy. Nie-
stety jeśli chodzi o datowanie zabytków to w dalszym ciągu za 
mało jest znalezisk, szczególnie w postaci kłódek graniastych, 
aby jednoznacznie ustalić ramy chronologiczne tego typu wy-
robów ślusarskich.   

54 B. Czerska, op. cit., s. 61. 
55 E. Trawicka, Wyroby rzemiosła ślusarskiego…, s. 387. 
56 Die Hausbücher der Nürnberg Zwölfbrüderstifungen, Vol 1, Amb. 317.2o, 
fol. 25v. 
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Summary 

Late medieval padlocks 
and keys to these. 

Contribution to the study 
of construction equipment 

in the thirteenth - 
fifteenth century 

Padlocks despite appearances, play a huge role in every-
day life, both today and in the Middle Ages. They are one of 
the categories of metal remains found in late medieval ar-
chaeological sites. The state of research on the remains which 
are padlocks and keys to these is extremely modest and needs 
updating. This article is a contribution and kind of an intro-
duction to the wider research on the issue. Into account has 
been taken published materials, which are the padlocks and 
keys to these from selected late medieval cities and other sites 
on Polish territory. The analysis concerns the characteristics of 
external and internal padlocks mechanism and appearance 
plus the way of keys interaction with these devices. Has also 
raised the question of chronology of described relics. 



Ryc. I. Późnośredniowieczne kłódki w przekroju. 
(źródło: 1-3: B. A. Kołczin, Черная металлургия 

и метаииообработка в древней Руси, Moskwa 1953, ryc. 127, 
s. 154; 4: tamże, ryc. 126, s. 154.)
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Ryc. IV. Kłódki graniaste odnalezione na stanowisku Gdańsk 
Zielona Brama. (źródło: E. Trawicka, Wyroby rzemiosła 

ślusarskiego…, ryc. 1:e-d, s. 387) 



Ryc. V.  1. Klasyfikacja uchwytów kluczy do kłódek cylindrycznych 
z hakowatym kabłąkiem; 2. Rekonstrukcja otworów na klucz 

w kłódkach cylindrycznych z hakowatym kabłąkiem. 
(ryc. Karol Łukomiak) 
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Gabriela Juranek 
Uniwersytet Śląski 

Jak pancerz zamienił się w gorset. 
Geneza i rozwój motywu corselet 

w sztuce epoki nowożytnej 

Corselet jako element stylizacji antycznej stanowi znak 
rozpoznawczy portretów mitologicznych z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Łącząc cechy reprezentacyjnego pancerza 
z czasów Cesarstwa Rzymskiego i odsłaniającego piersi, bogato 
zdobionego gorsetu, stanowi symboliczny pomost między sta-
rożytnością i epoką nowożytną. Motyw corselet wykorzystywali 
jednak nie tylko francuscy portreciści wyższych sfer, tacy jak 
Pierre Mignard i Nicolas de Largillière. Stanowił on wyraźną 
spuściznę XVI wieku, w szczególności dzieła Ikonologia Cesare-
go Ripy1, które stało się dla artystów dwóch następnych stuleci 
podręcznikiem symboli i atrybutów. Motyw ten, uwielbiany 
szczególnie przez malarzy-manierystów, znalazł swoje odbicie 
także w kostiumach teatralnych i w modzie kobiecej. Jego ka-
noniczna forma z przełomu XVII i XVIII wieku znacząco od-

1 „Myślenie emblematyczne” zapoczątkowane zostało w Europie dziełem 
Andreasa Alciatusa Emblematum Liber (wyd. 1531), por. J. A. Tomicka, Ars 
mitologica. Wokół zagadnień recepcji mitów greckich: ceramika i rzeźba staro-
żytna, grafika europejska oraz sztuka zdobnicza XVI-XIX wieku: wystawa ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 36-37.  
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biega jednak od tej, którą na swych rycinach prezentował Cesa-
re Ripa. W niemal wszystkich krajach, w których się on poja-
wiał, czy to w Anglii, w projektach kostiumów scenicznych 
Inigo Jonesa, czy we Francji w portretach Nicolasa de Largil-
lière, można zauważyć stopniowe dążenie do przekształcenia 
pierwotnego paradnego pancerza w formę budzącą skojarzenie 
z dekoracyjnym gorsetem, nadające mu zupełnie nowych, po-
zornie wręcz przeciwstawnych znaczeń.  

Historia przemian motywu corselet w sztuce, kostiumach 
teatralnych i ubiorach codziennych nie został jak dotąd przeba-
dany w sposób całościowy. Także i w przypadku poszczegól-
nych dziedzin trudno jest wskazać pracę, w której omówione 
by one zostały w sposób wyczerpujący, najczęściej można spo-
tkać się jedynie z pojedynczymi wzmiankami, pomiędzy któ-
rymi, mimo lakoniczności, nie ma zgody nawet na jedną, okre-
śloną nazwę – w literaturze naukowej figurują one zarówno 
jako gorsety, jak i pancerze2. Co ciekawe, w opracowaniach 

2 Tak dzieje się m.in. w przypadku corselet w kostiumach scenicznych Inigo 
Jonesa, twórcy, z którym motyw ten łączony jest bodaj najczęściej. Warto 
w tym miejscy przytoczyć zdanie Alois Marie Nangler, która w książce 
A Source Book in Theatrical History zwróciła uwagę na fakt, że inspiracją dla 
owych noszonych przez boginie gorsetów (corsets) w projektach Jonesa były 
pancerze (corselets) noszone przez żołnierzy w starożytnym Rzymie (zob. 
A-M. Nagler, A source book in theatraical history, Dover 1952, s. 152-153).
Określenia corsets używa również Maarit Uusitalo w pracy Inigo Jones costume
design and symbols in a stage costume in late Renaissance court masque zarówno
w stosunku do kostiumów bezpośrednio bazujących na rzymskich pance-
rzach, jak i tych, które stanowią jedynie swego rodzaju wariację na jego
temat. W swojej pracy Uusitalo poruszyła również inną niezwykle istotną
kwestię związaną z inspiracjami Jonesa, które tylko w sposób pośredni miały
wywodzić się z ubioru rzymskich żołnierzy – bezpośrednią inspirację miały
jej zdaniem stanowić postacie alegoryczne wchodzące w skład Ikonologii
Cesarego Ripy. Trzeba jednak podkreślić, że w malarstwie motyw corselet
pojawił się już w okresie manieryzmu, nie można więc traktować dzieła Ripy
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dotyczących historii mody, w których istotną rolę odgrywają 
często także ubiory antykizujące i orientalizujące istniejące 
wyłącznie na portretach, w kontekście stylizacji antykizujących 
o corselet właściwie wcale się wspomina3. Żadna wzmianka
o tym motywie nie pojawia się także w katalogu Ars mitologia.
Wokół zagadnień recepcji mitów greckich, gdzie jednak samo
zagadnienie sposobu ukazywania ubiorów starożytnych na
przestrzeni epok w całości potraktowane zostało w sposób dość
ogólnikowy4.

W mojej pracy chciałabym skupić się na omówieniu 
trzech zagadnień związanych z historią corselet – dwóch przeni-
kających się dróg, którymi można przeprowadzić ich genezę, 
a więc sztuki alegorycznej i kostiumów teatralnych, ich obecno-
ści w malarstwie portretowym i XVII i XVIII wieku, kiedy to 
osiągnęły charakterystyczną formę łączącą cechy pancerza 

jak genezy tego motywu w ogóle.  (M. Uusitalo, Inigo Jones costume design 
and symbols in a stage costume in late Renaissance court masque, Aalto 2012. 
[dostępny online] https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/ 
6307/optika_id_732_uusitalo_maarit_2012.pdf?sequence=1 [dostęp z dnia: 
29 czerwca 2017] . 
3 Tak jest w przypadku publikacji Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki, która 
w książce Od zmierzchu do świtu: historia mody balowej poświęciła sporo 
miejsca na opis samego zjawiska pojawienia się portretów antykizujących 
i historyzujących, skupiając się jednak przede wszystkim na opisie antykizu-
jących ubiorów wywodzących się z tzw. robes de chambre, a więc ubiorów 
porannych, całkowicie pomijając temat tych strojów, w których główny 
element stanowił gorset (por. M. Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do 
świtu: historia mody balowej, 45-50). Informacje na temat antykizujących 
portretów pojawiają się również w książce O modach i strojach tej samej 
autorki, gdzie opisane zostały w kontekście XVII-wiecznego malarstwa 
portretowego, także i tu jednak mowa jest przede wszystkim o pojawieniu się 
luźnej, spinanej klejnotami szaty, której elementem charakterystycznym był 
właśnie brak gorsetu zarówno spodniego, jak i wierzchniego (por. M. Moż-
dżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2005, s. 99).  
4 Por. J. A. Tomicka, Ars mitologica … . 



86     Gabriela Juranek 

i gorsetu. Z uwagi na brak zgody co do nazewnictwa tego ele-
mentu garderoby, postanowiłam używać tego terminu, który 
używany jest w stosunku do nich w wydawanym w Weimarze 
od 1787 roku czasopiśmie Journal des Luxus und der Moden, 
które stanowi jednocześnie najpełniejsze źródło wiedzy o obec-
ności tego elementu w ówczesnej modzie kobiecej. Postanowi-
łam nie używać do nich terminu „gorset” również z tego po-
wodu, że w ówczesnej modzie francuskiej – w której miały się 
one cieszyć największą popularnością – termin corset stosowano 
nie na określenie elementu bielizny krojonego jak tradycyjna 
sznurówka (corps), lecz usztywnionego niewielką ilością fiszbin 
lub jedynie pojedynczą bryklą5.  

Elementy uzbrojenia w ubiorach postaci kobiecych zaczę-
ły pojawiać się w sztuce renesansu niemal wraz z pojawieniem 
się samych alegorii, mających stanowić pomost między staro-
żytnością i chrześcijaństwem. Jak pisze Michael Levey, tłuma-
cząc genezę pojawienia się postaci mitologicznych w formie 
alegorii, już w okresie wczesnego renesansu zauważono, 
że mitologia antyczna mogła wywierać urok równie silny jak 
historia. Mogła również podejmować jakiś temat etyczny, odzie-
dziczony po średniowiecznym umiłowaniu alegorii, bardziej inte-
resujący się wewnętrznymi niż zewnętrznymi czynnościami 
i obracający się dokoła życia duchowego6. Samo pojawienie się 
postaci mitologicznych w sztuce nie od razu wiązało się jednak 
z powstaniem określonego typu ubioru antycznego, na począt-

5 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. 
6 M. Levey, Wczesny renesans, Warszawa 1972, s. 195. Zob. także: M. Praz, 
Tradycja ikonologiczna, [w:] C. Ripa, Ikonologia, Kraków 1998, s. 22.  
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ku bowiem większość postaci historycznych i mitologicznych 
ukazywana była w ubiorach współczesnych ich autorom, 
co jednak bynajmniej nie wynikało z pewnością z braku wie-
dzy na temat ubiorów starożytnych, lecz stanowiło zabieg 
celowy7.  

Jednym z pierwszych przedstawień stylizowanego pance-
rza w malarstwie alegorycznym jest bez wątpienia Siła Sandra 
Botticellego z 1470 roku8. Obraz ten  należy do cyklu siedmiu 
panneaux ukazujących cztery cnoty główne i trzy cnoty boskie, 
realizację całości którego powierzono początkowo Pierowi del 
Pollaiuolo – tylko jedno z nich zlecono Boticellemu9. Już na 
pierwszy rzut oka można zauważyć sporą różnicę między ale-
goriami Pollaiuola – również namalowanej przez niego Siły – 
i przedstawieniem Botticellego. Chociaż to właśnie Pollaiuolo 
był jednym z pierwszych malarzy, którzy zajęli się tematyką 
mitologiczną, w przypadku ubiorów jego postaci nie można 
jeszcze mówić o jakiejkolwiek antykizacji, noszą one bowiem 
stroje zakorzenione w ówczesnej modzie florenckiej. Warto 
zwrócić uwagę, że także namalowana przez niego Siła10 ubrana 
jest w tradycyjną suknię kobiecą, a jedynym elementem uzbro-

7 Pisał o tym m. in. M. Levey, tłumacząc ukazywanie historycznych i mito-
logicznych postaci chęcią dodania przedstawieniom tym efektu dekoracyjne-
go lub, dzięki swojej aktualności, bardziej przemawiającego do widza. Zjawi-
sko to tłumaczył opisując ukazującą Arystotelesa i Filis: Mistrz Księgi Domo-
wej, kierując się swoim nowatorskim rylcem w sposób pełen wyrafinowania, 
wykonał późno piętnastowiecznego Arystoltelesa i Filis najwyraźniej nie odczu-
wając przy tym jakiejkolwiek niestosowności. Prawdopodobnie myślał on, 
że współczesny ubiór zaostrzył jego antyfeministyczny morał: kobieta potrafi 
nawet z największego filozofa uczynić głupca (M. Levey, Wczesny…, 
s. 191).
8 S. Botticelli, Siła, 1470, GalleriaUffizi, Firenze.
9 S. Malaguzzi, Botticelli: artysta i dzieło, Warszawa 2005,  s. 20.
10 P. del Pollaiuolo, Siła, 1470.
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jenia są u niej bardzo subtelne naramienniki, nie wyróżniające 
się zbytnio na tle całego ubioru. W przypadku Siły Botticellego 
możemy już mówić o wyraźnej obecności elementów militar-
nych w postaci krótkiego, osłaniającego jedynie piersi pancerza 
połączonego z naramiennikami, wyraźnie inspirowanego no-
wożytnymi pancerzami reprezentacyjnymi11.  

Sposób ukazywania ubioru antycznego w sztuce kształto-
wał się powoli, nie zawsze też realizm przedstawienia był dla 
artystów kwestią priorytetową. Szczególnie widoczne jest to 
w okresie manieryzmu, kiedy forma zarówno ubioru antyczne-
go, jak i biblijnego, zależne był niemal wyłącznie od fantazji 
i gustu danego malarza. To także wtedy powstaje niezwykła 
ilość wizerunków należących do starożytnego świata kobiet 
ukazywanych albo z odsłoniętymi piersiami, albo noszących 
przybierające różnorodne formy corselet. I tak o ile w przypad-
ku obrazu Triumf Minerwy nad ignorancją Bartholomeusa 
Sprangera (1591) mamy do czynienia z pancerzem w typie 
lorica masculata całkowicie odsłaniającym piersi12, o tyle na 
obrazie ukazującym alegoryczną postać kobiecą z Ewangelii 
św. Mateusza niderlandzkiego malarza Pietera Pietersa Starsze-
go (1540) na szkarłatną szatę nałożony został bogato zdobiony 

11 Jak zaznacza S. Malaguzzi, już od starożytności alegoria Siły ukazywana 
była w zbroi, często również w towarzystwie takich atrybutów jak broń, kula 
ziemska, lwia skóra lub kolumna. Jednocześnie zwraca uwagę na „fantazyj-
ny” charakter zbroi ukazanej przez Botticellego, zob. S. . Malaguzzi, Botticel-
li…, s. 20.  
12 Jak pisze Przemysław Trzeciak: Minerwa z odkrytą piersią symbolizuje 
Sapientia lactans, żywicielkę mądrości, patronkę wiedzy i cnót, opiekunkę sztuk 
i nauk (zob. P. Trzeciak, Renesans  i manieryzm w Europie Środkowej, 
[w:] Sztuka Świata, t. 8, red. Izabela Kunińska, Warszawa 1991, s. 322). 
W podobny sposób pisze o tym obrazie S. Metzler [w:] Bartholomeus Spran-
ger: Splendor and Eroticism in Imperial Prague, New York 2014, s. 141. 
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gorset kończący się tuż pod piersiami, jedynie strukturą przy-
pominający nieco żołnierski pancerz. Ukazywanie postaci bi-
blijnych w corselet, zarówno w malarstwie, jak i w rzeźbie, było 
zresztą zjawiskiem mocno rozpowszechnionym  nie ograniczo-
nym do jednego tylko symbolicznego znaczenia: obok starote-
stamentowej królowej Estery noszą je także święte oraz anio-
łowie13. Należy przy tym podkreślić, że motyw ten pojawiał się 
w XVI i XVII wieku niemal wyłącznie w sztuce włoskiej, ni-
derlandzkiej i niemieckiej, właściwie nie istniał natomiast 
w sztuce francuskiej.   

Niebagatelne znaczenie dla ukształtowania się jednej 
formy stylowej dla ubiorów greckich i rzymskich była wydana 

13 Warto wspomnieć tutaj portret Estery namalowany przez Giovanniego 
Battistę Moroniego w 2. poł. XVI wieku, na którym dopełnienie pełnego 
wschodniego przepychu stroju starotestamentowej władczyni stanowi koń-
czący się tuż pod piersiami gorset w kolorze błękitnym, pokryty wzorem 
kwiatowym i obramowanym rzędem pereł, a piersi samej Estery pozostają 
zasłonięte złocistą szatą spiętą pośrodku za pomocą broszy. Gorset całkowicie 
traci tu już swoje militarne cechy i zaczyna pełnić funkcję wyłącznie dekora-
cyjną. Szczególną popularnością motyw ten cieszył się w Europie Środkowo-
wschodniej, m.in. w twórczości Franza Antona Palko (por. Święta Elżbieta, 
ok. 1750, Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława; Zwiastowanie, ok. 1758, 
Galeria Miasta Bratysławy, Bratysława). Motyw corselet był chętnie wykorzy-
stywany przez niemieckiego rzeźbiarza doby rokoka Ignaza Günthera Warto 
wspomnieć tu przede wszystkim znajdującą się w kościele św. Piotra i Pawła 
w Weyranie scenę zwiastowania, w której w krótki pancerz ubrany został 
archanioł Gabriel. Chociaż już w renesansie zwyczajowo ukazywano w zbroi 
rzymskiego wodza m.in. archanioła Michała, tutaj mamy jednak do czynie-
nia nie z całą zbroją, lecz jedynie z dolną częścią pancerza, taką, w której 
wcześniej ukazywane były jedynie kobiety. O tym, że jest to nie gorset, lecz 
pancerz, świadczy jedynie jego wzór, wyraźnie nawiązujący do rzymskich 
pancerzy łuskowych (lorica plumata). Pancerz ten, tak jak 
w przypadku kobiet, służy eksponowaniu klatki piersiowej, co w przypadku 
mężczyzn miało miejsce niezwykle rzadko. Niemal identyczne corselet nosi 
anioł stróż na rzeźbie Günthera z 1763 roku (Bürgersaal, Monachium).  
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w 1593 roku Ikonologia Cesarego Ripy14, stanowiąca zbiór 
przedstawień alegorycznych i ich atrybutów. W szybkim czasie 
stała się ona podstawowym podręcznikiem alegorii i symboli 
dla wszystkich artystów dwóch kolejnych stuleci, do tego 
stopnia, że przez jednego z badaczy określona ona została jako 
klucz do alegorii w wiekach XVII i XVIII15. Ikonologia nie tylko 
doprowadziła do skodyfikowania atrybutów przypisywanych 
danym alegoriom, ale również do upowszechnienia pewnej 
charakterystycznej wizji kostiumów, w które postacie te miały 
być ubierane. Możemy mówić tutaj o pewnej standaryzacji 
ubioru antycznego, który, choć zupełnie nie odpowiadający 
ówczesnemu stanowi wiedzy o noszonych w antyku strojach, 
powielany był przez artystów różnych krajów i szczebli aż do 
końca XVIII wieku16.  

Chociaż w utworze Cesarego Ripy możemy już mówić 
o pojawieniu się pewnego schematycznego typu ubioru anty-
kizującego, stosowany jest on z dużą niekonsekwencją, wi-
doczną w przenikaniu się elementów ubioru starożytnego

14 Pierwsze wydanie pozbawione była jednak jeszcze ilustracji, które, autor-
stwa Giuseppego Cesariego, pojawiły się w wydaniu drugim z 1603 roku.  
15 P. Buscardii, Nota edytorska, [w]: C. Ripa, Ikonologia, Kraków 1998.  
W tym samym tekście P. Buscardii przywołuje twórczość Le Bruna z ostat-
niej ćwierci XVII wieku, wskazując na wciąż aktualny wówczas wpływ na 
Ikonologii Ripy na sztukę: po roku 1674 Charles Le Brun zaludnił tapis vert 
w Wersalu posągami wywiedzionymi z tej książki. Figury Kontynentów wyma-
lowane przez Giovanniego Battistę Tiepola w czterech kątach otchłannego 
stropu,  jakiego widok otwiera się ze schodów Rezydencji wzniesionej przez 
Balthasara Neumanna dla książąt-biskupów Wurzburga, a także bohaterscy 
strażacy tego miasta (…) świadczą, że również w sto lat później przemożny 
wpływ Ripy na najznamienitszych artystów był dokładnie taki sam jak wprzódy.  
16 W ostatniej ćwierci XVIII wieku sposób ukazywania ubiorów antycznych 
uległ znaczącej przemianie, ponieważ artyści zaczęli dążyć do ukazywania ich 
w sposób najbardziej zgodny z prawdą historyczną.  
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i renesansowego. To beztroskie łączenie ubiorów antycznych 
i renesansowych przestaje dziwić w momencie, kiedy uświa-
domimy sobie, że sama idea Ikonologii zakładała płynne prze-
nikanie się motywów antycznych i chrześcijańskich17. Bardzo 
interesujące jest, że wśród postaci mężczyzn stylizacja antyczna 
właściwie się nie pojawia, przeważa ona natomiast wśród po-
staci kobiecych. Noszone przez nie ubiory są jednak jednocze-
śnie potraktowane w sposób bardzo ogólny, do tego stopnia, 
że można je uznać za szaty uniwersalne, nie odwołujące się 
bezpośrednio ani do mody greckiej, ani rzymskiej. Przeważają 
tutaj szaty podwójne, z sięgającą kolan, wysoko przepasaną 
tuniką spiętą na ramionach za pomocą fibul, o bufiastych, 
sięgających łokci rękawach – większość ukazanych w dziele 
sukien stanowi nieco zmodyfikowaną wariację na temat tej 
właśnie formy.  

Na największą uwagę w kontekście historii motywu corse-
let zasługują jednak w Ikonologii wizerunki postaci „opance-
rzonych”, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Są one najczęściej 
ukazywane w całym uzbrojeniu, a nie jedynie w samym pance-
rzu, co pozwala na dokładne określenie epoki, z której wywo-
dzi się dany typ. Tym samym nie można mieć wątpliwości, 
że nie miały one imitować zbroi noszonych w starożytnym 
Rzymie, lecz stanowiły nawiązanie do paradnych zbroi epoki 
nowożytnej. W rzeczywistości jednak fakt ten nie odbiera 
postaciom rysu antykizującego, ponieważ same paradne zbroje 
włoskie wzorowane były na tych noszonych w starożytnym 
Rzymie, były więc one w zamierzeniu antykizujące. W całym 
dziele pojawia się stosunkowo niewiele przedstawień  kobiet 

17 M. Praz, Tradycja ikonologiczna … s. 22. 
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w ubiorach odsłaniających piersi, najczęściej miały być one 
zakryte transparentną tkaniną18. W szatę odsłaniającą piersi 
ubrana została m.in. alegoria Poezji, co miało rzecz jasna zna-
czenie symboliczne - jak pisze Ripa, ma być to nadobna panna 
w szarfie błękitnej wymalowanej w gwiazdy, uwieńczona laurem, 
odsłaniająca piersi nabrzmiałe mlekiem19, symbolizujące, zda-
niem autora, bogactwo pomysłów i tematów20.  

 A jednak w XVII wieku, wraz z pojawieniem się w sztuce 
tendencji klasycystycznym spod znaku Nicolasa Poussina 
i Laurenta de la Hyre21, w malarstwie mitologicznym zauwa-
żyć można tendencję do wiernego, zgodnie z ówczesnym sta-
nem wiedzy, ukazywania ubioru starożytnego. Jednocześnie 
można zauważyć w nim znaczący spadek zainteresowania mo-
tywem corselet, który zaczyna jednak święcić triumfy w innej 
dziedzinie – kostiumach teatralnych.  

Trudno jest dokładnie wskazać moment, w którym pan-
cerze-gorsety zaczęły być wykorzystywane przy projektowaniu 

18 Jak w przypadku alegorii powabności, por. tamże,  s. 340.  
19 Tamże, s. 321.  
20 Tamże, s. 322.   
21 Zob. N. Poussin, Natchnienie poety, 1628-1630, Louvre, Paris; Apollo i 
Muzy, 1630-1639, Museo National del Prado, Madrid ; Wstrzemięźliwość 
Scypiona, 1643-1649, Muzeum sztuk pięknych im. Puszkina, Moskwa oraz 
Laurent de la Hyre Porwanie Europy, 1644, Museum of Fine Arts, Houston; 
Kornelia odrzucająca koronę Ptolemeuszów, 1646, Szépmüvészeti Múzeum,  
Budapest; Merkury i Herse, 1649, Musée Départemental d'Art Ancien 
et Contemporain d'Epinal. Warto zwrócić uwagę, że również czołowy przed-
stawiciel włoskiego baroku, Gian Lorenzo Bernini, popierał te akademickie 
dążenia. Jak podkreślał Jan Białostocki, Bernini zgodny był też z doktryną 
Akademii co do wysokiego znaczenia decorum i costume, a nawet surowszy był 
od Francuzów w ocenie tych spraw (np. krytyka Veronesa i Bassana), zob. 
J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce: studia i rozprawy z dziejów teorii
i historii sztuki, Warszawa 1959, s. 227.
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kostiumów teatralnych i tanecznych. Nie ma wątpliwości, 
że wykorzystywane były jeszcze w XVI wieku, o czym świadczą 
zachowane projekty Bernarda Buontalentiego (1531-1608). 
W większości pochodzą one z opery La Pellegrina z 1564 roku 
i ukazują szkice kostiumów dla postaci mitologicznych i alego-
rycznych. Wszystkie one bardzo mocno zakorzenione są we 
wczesnorenesansowym sposobie ukazywania ubiorów antycz-
nych, budzącym skojarzenie przede wszystkim z omówionym 
wcześniej obrazem Botticellego przedstawiającym Siłę - 
w większości ubrane są one w obszerne, drapowane szaty 
z charakterystycznymi wyłogami i bufiastymi rękawami. Ich 
uzupełnienie bardzo często stanowi pancerz, wyraźnie inspiro-
wany fantazyjnymi pancerzami noszonymi w epoce nowożyt-
nej. Jak można zauważyć na szkicu ukazującym dwie tańczące 
dziewczyny22: jedna z nich, stojąca po prawej stronie, na nie-
zwyklej obfitej tunice koloru zielonego nosi dość długi pan-
cerz, sposobem wyeksponowania linii piersi przypominający 
ten, który na obrazie Botticellego nosiła alegorii Siły. W peł-
nym, osłaniającym piersi pancerzu, tym razem w typie zbliżo-
nym do masculaty, ukazane zostały również Dorycka Harmo-
nia oraz kobieta na szkicu przedstawiającym parę z Delf. 
W odmienny sposób potraktowany został motyw pancerza na 
szkicu przedstawiającym morską nimfę – ukazana ona została 
w pancerzu i naramiennikach z niebieskich łusek, w całości 
odsłaniających piersi.  

W nieco inny sposób do tego elementu garderoby pod-
szedł Inigo Jones, w którego twórczości gorsety-pancerze zy-
skały największą popularność i do dziś kojarzone są przede 

22 1588-1589,  Victoria & Albert Museum, London. 
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wszystkim z jego nazwiskiem. Antykizujące kostiumy tworzył 
on przede wszystkim dla bohaterów tzw. „masek” – widowisk 
tworzonych na cześć Jakuba I Stuarta, łączących elementy 
dramatu, muzyki i tańca – to właśnie w ich kontekście. Jedną 
z ważniejszych inspiracji Jonesa w tworzeniu kostiumów były 
alegorie Cesarego Ripy wraz z zawartą w nich symboliką23. 
Chociaż projektowane przez niego kostiumy niewiele różniły 
się swoją formą od tych autorstwa Buontalentiego – również 
były bardzo obficie drapowane, o bufiastych rękawach – wy-
raźnym zmianom uległ jednak sam sposób ukazywania pance-
rza. W dalszym ciągu pojawiał się co prawda całościowy pan-
cerz nawiązujący do lorica masculata, jak w przypadku Pentesi-
lei24 i Thomyris25, bohaterek The Masque of Queens z 1609 
roku, ale większość projektów Jonesa zdominowana została 
przez pancerz zmodyfikowany, który w dużo większym stop-
niu zaczął już przypominać gorset, różniący się jednak od tych 
noszonych ówcześnie tym, że był bardzo mocno wycięty 
z przodu i odsłaniał piersi26. Jednocześnie najczęściej zakoń-
czony on był charakterystyczną falbaną, stanowiącą wyraźne 
nawiązanie do stanowiącej dopełnienie zbroi zarówno grec-
kich, jak i rzymskich wojowników pteryges27. W tego typu 

23 M. Uusitalo, Inigo…,  s. 36-41.   
24 Tamże, s. 57.  
25 Tamże, s. 70.  
26 Rzecz jasna, nigdy nie odsłaniał ich całkowicie, zawsze były one bowiem 
przykryte tkaniną. Na projektach Jonesa ukazana jest ona jako pół-
przezroczysta, trudno jednak jednoznacznie określić, jaki rodzaj stosowany 
był w ich rzeczywistych realizacjach.  
27 zob. B. Szubelak, Legionista Cezara: studium uzbrojenia, Częstochowa 
1999,  s. 24. 
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corselets ukazane zostały m.in. królowe Artemisia28, Atlanta 
i Candace – pojawiające się we wspomnianej wcześniej The 
Masque of Queens, oraz bohaterki baletu Oberon the Feary 
Prince, między innymi Córka Księżyca. Nosi go również Tety-
da na szkicu z 1610 roku, ukazującym projekt kostiumu do 
baletu Thetys’ Festival.   

W czasach panowania Ludwika XIV corselet, zbliżone 
formą do tych, które znamy z projektów Inigo Jonesa, stały się 
nieodłącznym elementem kostiumów noszonych przez akto-
rów Opery Paryskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że same 
pancerze pojawiły się na francuskiej scenie teatralnej dużo 
wcześniej, ponieważ jeszcze w XVI wieku, za sprawą Francesca 
Primaticcia, o czym świadczy jego szkic kostiumów Diany 
i Apolla29. Ich forma bardzo mocno zakorzeniona jest jednak 
w tradycji włoskich kostiumów renesansowych i nie odbiega 
od tych tworzonych także przez Bountalentiego. Ciało Diany, 
ubranej w obficie drapowaną szatę o bufiastych rękawach, 
opina łuskowy, umieszczony tuż pod piersiami pancerz. 
W formie stylizowanego gorsetu – takiej samej, jaka pojawiła 
się po raz pierwszy u Inigo Jonesa – pancerze te triumfowały 
we francuskich kostiumach teatralnych jednak dopiero w cza-
sach Ludwika XIV, na scenie założonej przez niego w 1669 
roku Opery Paryskiej.   

28 M. Uusitalo, Inigo Jones…, s. 77. Jest to jedyny przykład tego typu gorse-
tu, którego opis znajduje się w pracy Uusitalo. Pisze ona, że „stanik ten jest 
typowym wczesno XVII-wiecznym gorsetem, którego przednia część ma 
kształt litery V i  jest długa i płaska” (zob. tamże, s. 78).  
29 Poł. XVI wieku, Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris. 
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Chociaż francuscy teoretycy postulowali realizm i wygodę 
kostiumów scenicznych30,  zarówno te męskie, jak i kobiece 
bazowały na ubiorach noszonych wówczas na francuskim 
dworze, a jednym z najważniejszych elementów odróżniają-
cych je od tych rzeczywistych były właśnie fantazyjne, przesty-
lizowane pancerze. Warto zwrócić uwagę, że także w przypad-
ku mężczyzn całkowicie zatraciły one swoją militarną formę i, 
głęboko wycięte, zaczęły przypominać dekoracyjne gorsety31.   

Kostiumy sceniczne kobiet składały się, tak jak to było 
w ówczesnej modzie rzeczywistej, z trzech części: stanika 
o półokrągłym dekolcie, często przechodzącego w spódnicę
wierzchnią z trenem oraz spódnicy w kształcie dzwonu. Więk-
szość strojów uzupełniał noszony na wierzchu pancerz-gorset
o niemal całkowicie zminimalizowanych akcentach militar-
nych – nadający sylwetce kształt wydłużonego, odwróconego
stożka, nie nachodzący na piersi, najczęściej bogaty zdobiony.
W przeciwieństwie do kostiumów czasów Inigo Jonesa, tutaj
nie było jednak mowy o faktycznym odsłonięciu piersi, ukry-
tych pod bogatą materią sukni wierzchniej. Gorset-pancerz był
jednocześnie najbardziej widocznym elementem odróżniają-
cym kostiumy sceniczne od ubiorów arystokracji – zarówno
nieformalnej robe manteau, w której sznurówka (corps) noszo-
na była pod suknią, jak i ceremonialnej robe de cour, o usztyw-
nionym staniku pełniącym jednocześnie funkcję gorsetu. Cha-
rakterystyczny pancerz-gorset pojawia się m.in. na rycinie
ukazującej kobietę w stroju baletowym w Recueil des modes de

30 A-M. Nagler, A source…, s. 187.  
31 Jean Berain, 1681, Victoria & Albert Museum, London. 
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la cour de France w 1682 roku32. Nie wiadomo, kim była grana 
przez nią postać. Jej ubiór jest niezwykle bogaty, składający się 
z kilku części – stanika o ozdobnych rękawach, noszonego na 
niej pancerza i trzech warstw spódnic, z których krótsze miały 
być może naśladować swoją formą rzymskie pteryges.  Sam 
pancerz jest dość długi i jedynie nieznacznie wycięty z przodu. 

Większość zachowanych do dziś szkiców kostiumów 
scenicznych z tamtego czasu zaprojektowana została przez 
głównego ówczesnego twórcę Jeana Beraina (1640-1711). 
Można je podzielić na dwie kategorie – kostiumów, w których 
gorsety były ściśle wydzielone, i takie, których całe staniki 
naśladowały swoją formą antyczne pancerze. Do tej pierwszej 
kategorii należy przede wszystkim kostium Diany, bardzo 
mocno wycięty u góry i +zakończony szpicem. Jego forma jest 
analogiczna do tych, które w tym samym czasie święciły 
triumfy na portretach mitologicznych. W podobne gorsety 
ubrane zostały również Medea z opery Tezeusz33 oraz pasterka 
Scylla z opery Acis i Galatea34. Nosi go również główna tan-
cerka Opery Paryskiej, Marie-Therese Subligny, na rycinie 
z 1700 roku35. W stroju drugiego typu Jean Berain ukazał 
Hermionę, bohaterkę opery Cadmus36. O nieco zmilitaryzo-
wanym kroju noszonego przez nią stanika świadczą znajdujące 
się na nim ornamenty budzące skojarzenie z tymi, które znaj-

32 J. Lepautre, Maska w kostiumie pasterki. [w:] Habillements de l’Opera: 
cinquante-trois planches : estampes,  Paris 1750, Biblioteque Nationale de 
France, nr.  ark:/12148/btv1b105296399. 
33 J. Berain, 1685-1711, Biblioteque Nationale de France. 
34 Tamże. 
35 Biblioteque Nationale de France, Paris.  
36 3. ćw. XVII wieku, Biblioteque Nationale de France, nr.  ark:/12148/btv 
1b8405159k  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105296399
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8405159k
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8405159k
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dowały się na nowożytnych pancerzach, przez co cały stanik 
sprawia wrażenie sztywnego, jak gdyby wykutego z blachy. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w różnego rodzaju pance-
rzach-gorsetach ukazywane były jedynie postacie mitologiczne. 
Postacie orientalne ubierane były bowiem najczęściej w jedno-
częściowe suknie przypominające negliże37, pasterki natomiast 
– w charakterystyczne, wiązane z przodu gorsety na ramiącz-
kach38. Niestety, żaden z zaprojektowanych przez Beraina
kostiumów nie zachował się do dziś, trudno jest więc powie-
dzieć coś pewnego na temat budowy stosowanych przez niego
corselets39.

Chociaż portrety, na których damy z wyższych sfer uka-
zywane były jako mitologiczne boginie powstawały już w rene-
sansowej Florencji40, charakterystyczne corselets pojawiły się 
w ich stylizacjach dopiero na początku XVII wieku, największą 
popularność osiągając w malarstwie francuskim przełomu 

37 Por. J. Berain, Kobieta z kastanietami, [w:] 10 planches de costumes pour des 
spectacles non identifiés: maquette de costume, 1695, nr. ark:/12148/ 
btv1b84556781.  
38 Por. Jean Berain, Kostium pasterki, 3. ćw. XVII wieku, nr.  ark:/12148/ 
btv1b8406248f 
39 Można przypuszczać, że nie stanowiły z suknią jednej części, lecz były 
zakładane osobno, pozostaje jednak zagadką, w jaki sposób były wykonywa-
ne, przede wszystkim – czy były usztywniane Być może tworzono je w ten 
sam sposób, co pancerze mężczyzn, czego przykładem jest jeden z nielicz-
nych zachowanych egzemplarzy znajdujący się w zbiorach Metropolitan 
Museum of Art, wykonany z jedwabiu, bawełny i dekoracyjnych elementów 
metalowych (por. Francja, 1788-1790, 1988.65.1–.2; 1995.93a, b).  
40 Mowa tu przede wszystkim o domniemanych portretach Simonetty Ve-
spucci na  mitologicznych obrazach pędzla Sandra Botticellego. Zjawisko to 
istniało jednakże już w czasach antycznych, por. T. Mikocki, Sub specte 
Veneris. Greckie i rzymskie damy w kostiumie mitologicznym. [w:] Sztuka a 
erotyka : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 
1994, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1995.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84556781
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84556781
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406248f
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406248f
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wieków41. Jednocześnie w przypadku kobiecych stylizacji mi-
tologicznych w epoce nowożytnej mamy do czynienia z bardzo 
dużo różnorodnością, zależną nie tylko od okresu, w której 
dany obraz powstał, ale i osobistej wizji jego twórcy. Inaczej 
było w przypadku mitologicznych portretów mężczyzn, którzy 
przez cały XVI i XVII wiek ukazywani byli w niemal identycz-
nej, heroicznej stylizacji, noszący najczęściej zbroje rzymskich 
dowódców typu lorica masculata42.  

Pisząc o portretach stylizowanych na antyczne, musimy 
wyróżnić ich dwa podstawowe rodzaje, pamiętając jednak, 
że bardzo często, zwłaszcza na początku, granica między nimi 
przebiegała dość płynnie: możemy więc mówić o portretach 
ukrytych, kiedy w dziele o tematyce mitologicznej malarz na-
dawał jednej z postaci rysy twarzy kobiety mu współczesnej, 
oraz o portrecie, na którym dana kobieta otwarcie pozowała 
jako jedna z mitologicznych bogiń. Zabieg ten szczególnie 
upodobała sobie Diana de Poitiers, która antykizujące portrety 
uczyniła  jednym z głównych narzędzi budowania swojego 
wizerunku na francuskim dworze. Jak podkreśla Benedetta 
Craveri, Diana de Poitiers, by nadać swej osobie i swemu 
związkowi z wiele lat od niej młodszym Henrykiem II Wale-
zjuszem charakteru tajemniczego i niemal sakralnego, posta-
nowiła utożsamić się z mitologiczną boginią Dianą, co wpły-
nęło nie tylko na sposób, w jaki ona sama była postrzegana 
przez króla i dwór, ale także na całą francuską sztukę i kultu-

41 Interesujące jest więc, że ich obecność w malarstwie portretowym niemal 
nie pokrywa się z ich popularnością w malarstwie historycznym i mitolo-
gicznym,  
42 D. de Marly, The Establishment of Roman Dress in Sevententh-Century 
Portraiture, „The Burligton Magazine”, 1975, nr 868, s. 442-451.  
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rę43. Polityka Diany de Poitiers doprowadziła nie tylko do 
powstania nowego gatunku, jakim były portrety stylizowane 
na antyczne, ale również do upowszechnienia się we Francji 
malarstwa alegorycznego, które w tym przypadku całkowicie 
się przenikały. Za najlepszy środek wyrazu do ukazywania 
postaci mitologicznych francuscy artyści tamtego czasu uznali 
jednak nie pewne określone szaty, lecz nagość: na niemal 
wszystkich portretach ukazujących kochankę Henryka II jako 
boginię Dianę ukazywana jest ona albo nago, albo ubrana 
jedynie w transparentną koszulę, co jeszcze bardziej podkreśla-
ło mitologiczny, a tym samym ponadczasowy i uniwersalny 
charakter owych przedstawień. Po raz pierwszy mamy więc 
tutaj także do czynienia z sytuacją, w której mitologizacja 
uznana zostaje za usprawiedliwienie nagości już nie tylko ano-
nimowych postaci malarskich, ale i współczesnych kobiet, traci 
tu ona bowiem pozornie swą seksualną wymowę44.  

O ile w przypadku portretów mitologicznych Diany de 
Poitiers nie można mówić jeszcze o jednej, konkretnej wizji 
ubioru antycznego, o tyle można go już wyraźnie dostrzec 
w połowie XVII wieku, kiedy tego typu przedstawienia zaczęły 

43 Artyści i pisarze czcili ją pod postacią polującej Diany, a ona sama miała dać 
się sportretować w Anet w swojej wspaniałej nagości, leżąca na boku i czule 
obejmująca majestatycznego królewskiego jelenia. Był to fakt niezwykle istotny, 
który wykraczał poza osobistą politykę królewskiej kochanki, a dając początek 
nowemu rodzajowi ekspresji artystycznej (zob. B. Craveri, Kochanki i królowe, 
Warszawa 2009, s. 26). Jak pisał François Bardon, przygoda wytrwałej, za-
chłannej i ambitnej faworyty przybrała formę bajki mitologicznej, która umoż-
liwiła po raz pierwszy we Francji rozkwit sztuki alegorycznej (cytat za: 
B. Craveri, Kochanki…,  s. 26).
44 O deseksualizcji nagości pisze B. Craveri w kontekście późniejszych po-
czynań madame Montespan:  tak daleko posunęła się dotychczas jedynie Diana
de Poitiers, dbając jednak przy tym o ukrycie seksualnego oddziaływania za
maską miłości dwornej, (zob. tamże, s. 173).
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zyskiwać na coraz większej popularności, co łączy się dziś 
przede wszystkim z coraz szybciej postępującymi zmianami 
w ówczesnej modzie kobiecej, które sprawiały, że portrety 
bardzo szybko dezaktualizowały się, a w niektórych przypad-
kach wręcz stawały się śmieszne. Malarze poszukiwali więc 
formy uniwersalnej, dzięki której portret nie traciłby z biegiem 
czasu na aktualności. Idealnym rozwiązaniem wydawały się 
stylizacje antykizujące, które, łącząc portret z alegorią, stawały 
się dzięki temu ponadczasowe45. Jednocześnie odwołania do 
starożytności uwznioślały zarówno sam portret, jak i osobę 
portretowaną46.  

W 1. połowie XVII wieku tego szczególną popularnością 
tego typu portrety zaczęły cieszyć się w Anglii. Tam ten wy-
kształcił się nowy typ portretu i ubioru, w którym pozujące do 
niego kobiety były ukazywane. Jego twórcą był pochodzący 
z Niderlandów Anton van Dyck (1599-1641)47, antykizujący 
charakter zyskał on jednak dopiero w twórczości Petera Le-

45 Myśl tę w XVIII wieku rozwinął sir Joshua Reynolds w swoim traktacie 
poświęconym malarstwu, zob. J. Reynolds, Seven Discourses of Art., Chicago 
1891, s. 91-92.  
46 Jak zaznacza Lech Brusewicz, pisząc co prawda w kontekście portretów 
holenderskich, ale zdanie to można przenieść na całą sztukę portretową 
w ogóle, dowodami „poruszeń umysłu lub duszy ludzkiej” były różne akce-
soria antykizujące, motywy symboliczne (…) i „poetyckie wynalazki”, czyli 
wszystko to, co oferowały niezliczone zbiory emblematów i Iconologia 
Cesarego Ripy  (por. L Brusewicz, Portrety holenderskie w świetle siedemna-
stowiecznej teorii, praktyki i krytyki artystycznej, [w:]  Portret : funkcja, forma, 
symbol : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. A. Marczak-
Krupa, Toruń 1986 s 161).  
47 Na portretach van Dycka nie mamy jednak do czynienia z wyraźną anty-
kizacją, raczej z próbą stworzenia historyzującej, uniwersalnej szaty. 
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ly’ego (1618/1630-1680)48, portrecisty doby Restauracji. 
Ubiory, w którym kobiety z wyższych sfer pozowały one do 
tego typu portretów, nie miały już jednak nic wspólnego 
z tymi, które ukazywali na swych obrazach twórcy scen mito-
logicznych i historycznych – duży nacisk kładziono w nich 
właśnie na ów charakter stylizacji i umowności. Noszone przez 
nie suknie były zakorzenione raczej we współczesnej modzie 
niż w starożytności, jednocześnie jednak – właśnie za sprawą 
owej umownej „antykizacji” podkreślonej leśnym krajobrazem 
– były one dużo swobodniejsze i bardziej zmysłowe. Jednoczę-
ściowe, luźne, szyte z połyskujących jedwabi w intensywnych
kolorach, spod głębokiego dekoltu i obszernych rękawów wy-
łaniały się fragmenty koszuli spodniej. Tego typu stylizacje
posiadały jawnie erotyczny charakter i jednocześnie stanowiły
wyraz wysokiego statusu społecznego portretowanej kobiety49.

O ile jednak w przypadku malarstwa angielskiego antyki-
zujące ubiory były dość zachowawcze i mocno zakorzenione 
we współczesnej modzie, tak że czasem można mieć wątpliwo-
ści, czy rzeczywiście były one jedynie malarską fantazją, o tyle 
w przypadku malarstwa francuskiego kładziono o wiele więk-
szy nacisk zarówno na archaizację ubioru, jak i na eksponowa-
nie nagości50. Benedetta Craveri łączy popularność tego typu 

48 Zob. Peter Lely, Portret lady Elisabeth Strickland, 1659, SCAD Museum 
of Art, Savannach (Georgia); Portret księżniczki Orange, przyszłej królowej 
Marii II Stuart, 1677-1680, kolekcja prywatna.  
49 Por. M. Możdżyńska-Nawotka, O modach…, s. 99 ; Historia mody, red. 
M. Fogg, Warszawa 2016, s. 92-93.
50 Także jednak w malarstwie angielskim można dostrzec przykłady trakto-
wania antykizacji  jako usprawiedliwienie dla ukazywania nagości, zob. Peter
Lely, Portret Diany Kirke, późniejszej księżnej Oxfordu, ok. 1665, Yale Center
of British Art., New Haven.
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portretów51 z postacią madame de Montespan, metresą Lu-
dwika XIV, która postanowiła nawiązać do postaci Diany de 
Poitiers i również przeobrazić się w antyczną boginię. W prze-
ciwieństwie do swojej słynnej poprzedniczki nie chciała jednak 
przybierać pozy dumnej i dziewiczej bogini łowów, lecz, 
za sprawą zmysłowych póz, wyeksponowanego ciała i towarzy-
stwa skrzydlatych amorków, stać się podobną raczej do We-
nus, bogini miłości52.  

Szczególnie dobrze widać to w twórczości Pierre’a Mi-
gnarda (1612-1695), portrecisty kobiet z dworu Ludwika 
XIV, który bardzo często ukazywał je w mitologicznych styli-
zacjach. Widać jednak wyraźnie, że w portretach tych nie cho-
dziło jedynie o nadanie portretowanej osobie rysu ponadcza-
sowości, ale również, często przede wszystkim, o możliwość 
wyeksponowania nagości i seksualności. Widać to zwłaszcza na 
portretach madame de Montespan, do których pozuje ubrana 
albo w luźne szaty, o głębokim dekolcie odsłaniającym piersi, 
wysuwając przy tym nogę bez pończoch, obutą jedynie 
w rzymskie sandałki53, albo też w ozdobne koszule, wcześniej 
zarezerwowane wyłącznie dla ubioru spodniego i pełniące 
funkcję bielizny54. Wystarczy jednak porównać te pozornie 

51 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2. poł. XVII wieku portrety antyki-
zujące – czy szerzej historyzujące – święciły triumfy również w Holandii; jak 
zaznacza Lech Brusewicz, pisząc o nich jako o modzie na pretensjonalne 
konterfekty arkadyjskich „boginek”, zaznacza z jednej strony wpływ na ich 
popularność oddziaływania wzorców francuskich, jak również chęcią nada-
nia portretom wyższej rangi poprzez nasycenie ich retoryką i symboliką, por. 
L. Brusewicz, Portrety…, s. 161.
52 Tamże.
53 Por. P. Mignard, Madame de Montespan, ok. 1670, Pałac Werslaski.
54 Por. Tamże; Koszule te dość często zastępowały na obrazach Mignarda
bardziej reprezentacyjne szaty, por. Pierre Mignard, Portret Elisabeth Char-
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mitologiczne przedstawienia z takimi obrazami Mignarda jak 
„Spotkanie Aleksandra z królową Amazonek”55 czy „Śmierć 
Kleopatry”56, by przekonać się, że Mignard, doskonale orien-
tujący się w ubiorach noszonych w starożytnych Grecji i Rzy-
mie, celowo unikał w swych antykizujących portretach zbyt 
dosłownych do nich nawiązań, być może po to, by widz ani 
przez moment nie tracił pewności, że ogląda współczesną sobie 
kobietę. 

Chociaż jednak Pierre Mignard miał zwyczaj portretować 
damy z dworu Ludwika XIV w luźnych szatach podkreślają-
cych przede wszystkim ich zmysłowość, to właśnie w jego 
twórczości możemy zobaczyć liczne przykłady użycia w styliza-
cji antycznej corselet. Jest to jednak zjawisko zastrzeżone wła-
ściwie tylko dla dwóch przypadków – kiedy dana kobieta po-
zowała w roli Diany albo Minerwy57. Corselet pojawia się więc 
na portrecie ukazującym Elisabeth-Charlotte d’Orléans, szwa-
gierkę Ludwika XIV, w roli bogini łowów, ukazaną w mo-
mencie sięgania po strzałę trzymaną na plecach w kołczanie. 
Nosi ona bogatą szatę o dużym dekolcie, o obszernych, bufia-

                                                                                                           
lotte d’Orleans, ok. 1677, do którego księżna pozowała ubrana jedynie 
w białą koszulę ozdobioną przy dekolcie koronką, z płaszczem niedbale 
narzuconym na jedno ramię.  
55 ok. 1660, Musée Calvet, Avignion.  
56 ok. 1635, Knole - National Trust, Sevenoaks. 
57 Zdarzały się jednak, rzecz jasna, wyjątki. Warto wspomnieć tutaj obraz 
artysty z kręgów Pierre’a Mignarda, na którym mademoiselle de la Fontaine 
ukazana została w roli boginii Ceres (kolekcja prywatna), o czym świadczą 
trzymane przez nią sierp i kłosy zbóż. Ubrana została w znaną już z wcześniej 
omówionych przedstawień luźną szatę o bufiastych rękawach, wąską talię 
podkreśla jej natomiast zaczynający się tuż pod biustem gorset z materiału 
imitującego złoconą blachę. Użycie motywu corselet na przedstawieniach 
innych niż Diany i Minerwy stało się szczególnie powszechne na przełomie 
XVII i XVIII wieku.  
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stych rękawach, której stanik niemal w całości przykry został 
czarnym, gładkim gorsetem ozdobionym na środku broszą 
z pereł i drogocennych kamieni. Gorset ten, chociaż w żaden 
sposób nie przypomina już żołnierskiego pancerza, może za-
cząć budzić z nim skojarzenie w momencie, kiedy uświado-
mimy sobie zarówno wojowniczość Diany, jak i jej dziewiczość 
– w obu przypadkach można potraktować ten element w spo-
sób symboliczny.
 Podobnie rzecz miała się w przypadku bogini Ateny, dla 
której pancerz stał się takim samym atrybutem, jak umieszcza-
ny na czole półksiężyc u Diany. Malarze traktowali go jednak 
w sposób niezwykle różnorodny – w niektórych przypadkach 
ukazywany był on jak tradycyjny, rzymski lub nowożytny 
pancerz, w większości jednak przybierał on formę albo krót-
kiego gorsetu, albo też jedynie ozdobnego napierśnika. Do 
owej pierwszej grupy zaliczyć można z pewnością portret Marii 
Krystyny Burbon, namalowanej przez Charlesa Dauphina 
(1615/1620-1677) w latach 30-tych XVII wieku58. Siostra 
Ludwika XIII ukazana została w momencie jazdy na koniu, 
ubrana w antykizującą, białą szatę z założonym na nią srebr-
nym pancerzem. W jednej ręce dzierży tarczę, w drugiej – 
uniesiony do góry miecz. W tym przypadku mamy więc do 
czynienia nie tylko z daleko posuniętą antykizacją, ale również 
z ukazaniem realistyczngo, nieprzestylizowanego pancerza59.   

58 Co ciekawe, na drugiej wersji tego portretu, znajdującym się w Reggia 
di Venaria Reale, Maria Krystyna Bourbon ubrana jest w suknię sobie 
współczesną. Poza portretem autorstwa Dauphina bardzo często ukazywana 
ona była w roli Minerwy, co najprawdopodobniej wiązało się z budowaniem 
jej wizerunku jako regentki.  
59 Inaczej postąpił jego nauczyciel, Simon Vouet (1590-1649), który 
w latach 40-tych XVII wieku namalował w roli Minerwy królową Annę 



106     Gabriela Juranek 

Z interesującym potraktowaniem motywu uzbrojenia 
mamy również do czynienia na obrazie ukazującym madame 
Lagley w roli Minerwy, namalowanym ok. 1660 roku60. Mło-
da dziewczyna ubrana została w powłóczystą, jedwabną szatę 
w kolorze kości słoniowej, stanowiącą tło dla niezwykle ma-
lowniczego, inspirowanego Rzymem pancerza, dokładnie po-
wtarzającego wszystkie elementy pierwowzoru, łącznie z cincto-
rium i pteryges. A jednak misterne zdobienie pancerza oraz 
niezwykła delikatność tkaniny, z której wykonana została pte-
ryges (najprawdopodobniej tafty), nie pozwalają widzieć w nim 
nic więcej poza malowniczą, malarską stylizacją. Na szczególną 
uwagę zasługuje również inny obraz Mignarda, który w roli 
Minerwy ukazał tym razem Olimpię Mancini61. Ukazany 
w nim został moment, w którym można odnieść wrażenie, 
że pancerz staje się gorsetem – Olimpia Mancini ukazana zo-
stała bowiem w  chwili, kiedy wstążka podtrzymująca napier-
śnik jej łuskowego pancerza rozwiązała się, sam zaś napierśnik, 
podtrzymywany tylko na jednym ramieniu, zsuwa się po jej 
ciele, niemal odsłaniając jedną z piersi.  

Austriaczkę (Ermitaż, Sankt-Peterburg). Królowa ubrana została w powłó-
czysty chiton w żółtym kolorze podtrzymywany przez krótki pancerz zaczy-
nający się tuż pod biustem, wykonany ze złoconej blachy i ozdobiony po-
środku głową Gorgony. Chociaż więc sam jego krój bliższy jest gorsetowi niż 
elementowi uzbrojenia, zarówno jego forma, jak i dekoracje nie pozostawiają 
wątpliwości co do jego militarnej funkcji. Jednocześnie na mitologicz-
nych/rodzajowych obrazach Voueta tego typu gorsety-pancerze zazwyczaj 
nie pojawiały się, ustępując miejsca luźnym, swobodnie drapowanym szatom 
zbliżonym formom do rzeczywistych ubiorów noszonych w antyku, por. S. 
Vouet, Alegoria dziewictwa, ok. 1634, Diana, ok. 1637, Luwr, Paryż; Par-
nas, ok. 1640, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt. 
60 Autorstwo przypisuje się malarzowi z kręgu Henriego Gascarsa.  
61 Ok. 1670.  
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Warto wspomnieć również o innym sposobie ukazywania 
kobiet w roli bogini Minerwy na XVII-wiecznych portretach, 
do których pozowały one w sukniach nie odbiegających kro-
jem od tych noszonych na dworze, posiadających jednak sta-
niki „stylizowane” na pancerze – mocno usztywnione i o meta-
licznym połysku. Z tego typu przedstawieniami mamy do 
czynienia m.in. na portrecie Anny Marii Ludwiki d’Orléans 
pędzla Charlesa Beaubruna (1602-1692) z lat 50-tych XVII 
wieku62 oraz na niezwykle odważnych portretach szwedzkiego 
malarza Josepha Wernera (1637-1710)63.   

W ostatniej ćwierci XVII doszło jednak we Francji do 
swego rodzaju uniwersalizacji gorsetów w stylizacjach antyki-
zujących – arystokratki zaczęły pozować w nich już niemal-
żE002ez odwołań do konkretnych bogiń, a więc innych ele-
mentów uzbrojenia, strzał i półksiężyców. Sytuację tę widać 

62 Musée Carnavalet, Paris. 
63 M.in. Krystyna Maria Burbon jako Minerwa; Młoda kobieta jako Diana, 
1640. Są to jedne z nielicznych przedstawień XVII-wiecznych szlachcianek, 
do których pozują one w strojach ukazujących kolana i część ud – te części 
nóg, nawet w stylizacjach antykizujących, w XVII wieku zazwyczaj  pozo-
stawały zasłonięte. Warto jednak wspomnieć tutaj o niezwykle odważnych 
portrecie madame de Montespan nieznanego malarza, na którym ukazana 
została podczas toalety, gdzie najprawdopodobniej również artysta dążył do 
zastosowania antykizującej stylizacji (markiza kąpie się w znajdującej się 
w lesie lub ogrodzie fontannie). Na uwagę zasługuje strój markizy, dość 
trudny do jednoznacznego opisu, składający się ze stanika/gorsetu sięgające-
go nieznacznie poniżej linii piersi, półprzezroczystych rękawów należących 
prawdopodobnie do koszuli oraz spódnicy, która przypomina raczej kilka 
zwisających luźno pasów tkaniny odsłaniających nie tylko nogi, ale nawet 
markizy. Ubiór ten stanowi wyraźną wariację na temat antykizujących styli-
zacji i współczesnej mody,  trudno jest również określić noszony przez mar-
kizę stanik jako mitologiczny gorset. Zob. szkoła francuska, Toaleta markizy 
de Montespan, 3. ćw. XVII wieku.   
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dobrze na jednym z późniejszych obrazów Mignarda, ukazują-
cym Marię Teresę Burbon-Condé64. Ubiór księżniczki składa  
się z czterech warstw – koszuli spodniej, której widzimy jedy-
nie zarys poprzez koronkę przy dekolcie i wystające rękawy, 
srebrzystej szaty o bufiastych rękawach, szkarłatnej spódnicy i 
bogato zdobionego złotem gorsetu w tym samym kolorze. Nie 
ma na tym portrecie właściwie żadnych elementów bezpośred-
nio odwołujących się do antyku, zarówno w ubiorze księżnicz-
ki, jak i rekwizytach. W podobny sposób sportretowana rów-
nież została jedna z córek Ludwika XIV, Ludwika Franciszka 
Burbon, na portrecie nieznanego malarza z końca XVII wieku. 
W obu przypadkach jedynie noszone przez kobiety gorsety 
świadczą o związku ich wizerunków z antykiem – poprzez 
podkreślenie materiału, z których zostały wykonane – blachy – 
w dalszym ciągu, pomimo wspaniałych, dekoracyjnych zdo-
bień ze złota i kamieni, zachowały one swój militarny charak-
ter.   

Najpopularniejsze stały się jednak gorsety w malarstwie 
Nicolasa de Largillière’a, który większość swoich klientek – 
pochodzących zarówno z arystokracji, i jak z bogatej burżuazji 
- ukazywał w stylizacjach bardzo podobnych do tych znanych
z obrazów Pierre’a Mignarda, a więc składających się z je-
dwabnej sukni o bufiastych rękawach, spod których wyłaniały
się fragmenty koszuli spodniej oraz noszonego na niej gorse-
tu65. Zmieniły się jedynie fryzury, dostosowane do mody pa-
nującej w pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku. Niektóre

64 1688, kolekcja prywatna. 
65 Por. T. Stockho, A portrait by Largillière, Bulletin od the City Art. Muse-
um of St. Louis 1945, vol. 30, nr 3, s. 29. Jednocześnie kobiety z obu tych 
klas portretowane były w tych samych antykizujących ubiorach.  
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kobiety, za sprawą atrybutów, wyraźnie stylizowane były na 
Dianę66 lub Florę67, na portretach innych nie ma właściwie 
żadnego odnośnika do świata antycznego68. Niezależnie od 
atrybutów noszą one jednak identyczne kostiumy, różniące się 
właściwie jedynie stopniem wyeksponowania koszuli spod-
niej69. Podobnie jak wcześniej u Mignarda, trudno jest jedno-
znacznie określić materiał, z którego owe gorsety były wyko-
nane. Chociaż nie posiadają militarnego charakteru, a charak-
terystyczne zagięcie z przodu kilku z nich wyraźnie wskazuje 
na blachę, warto zwrócić uwagę, że pojawia się ono tylko na 
portretach jawnie antykizujących, przywołujących postacie 
Diany i Flory. A jednak patrząc na portret  nieznanej kobiety 
z 1739 roku, możemy rozpoznać w noszonym przez nią, nie-
zwykle dekoracyjnym gorsecie warstwy srebrzystego, pokryte-
go dekoracyjnymi haftami jedwabiu. To właśnie w twórczości 
Largillière’a, możemy mówić o traktowaniu gorsetu w katego-
riach uniwersalnego języka symboli. Malarz nie musiał już 
dbać o jak największą dosłowność malowanego przez siebie 
wizerunku – obecność półksiężyca czy łuku nie była już po-
trzebna, by przeobrazić modelkę w boginię, wystarczał bowiem 

66 Nicolas de Larglillière, Portret nieznanej kobiety jako Diany, ok. 1710, The 
Bowes Museum, Barnard Castle.  
67 Nicolas de Larglillière, Portret Marie-Louise Elisabeth d'Orléans jako Flory, 
ok. 1712 ; Rijksmuseum, Amsterdam ; Portret markizy Gueydan jako Flory, 
ok. 1730, Musee Granet, Aix-en-Provence. 
68 Por. Nicolas de Larglillière, Portret Jeanne Gagne de Perrigny, ok. 1715-
1720 ; Portret kobiety, 1739.  
69 Szczególnie widać to na przykładzie portretu ukazującego markizę Guey-
dan jako Florę, u której tradycyjna suknia o bufiastych rękawach zreduko-
wana została do podtrzymywanej przez gorset spódnicy, funkcję stanika 
pełni natomiast koszula.  
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do tego sam gorset, który – w tej konkretnej formie – stał się 
nierozerwalnie złączony ze światem antyku.   

Portrety Larglillière’a są jednak również ostatnimi, na 
których gorsety w stylizacjach antycznych święciły prawdziwe 
triumfy. Mocno zakorzenione w pompatycznej i pełnej prze-
pychu sztuce baroku, w okresie rokoka, zdominowanego przez 
poszukiwanie lekkości i frywolności, musiały wydać się zdecy-
dowanie zbyt przestarzałe i krępujące sylwetkę. Nie zniknęły 
one z francuskiego malarstwa portretowego całkowicie, poja-
wiały się jednak jedynie sporadycznie, np. w twórczości Carle’a 
van Loo70. XVIII wiek zdominowany był jednak przez inne 
wizje ubioru antycznego, którym odpowiadały także odmienne 
cele: w rokoku antyk stał się już tylko pretekstem do ukazywa-
nia ciała, w neoklasycyzmie natomiast alegoryczność ustąpić 
miała realizmowi. Rokokowe podejście do stylizacji antycznej 
doskonale widać to bardzo dobrze na obrazach Jeana-Marca 
Nattiera, portrecisty członków francuskiej rodziny królewskiej, 
który całkowicie odrzucił bogato zdobione gorsety i ciężkie, 
taftowe szaty na rzecz półprzezroczystych koszul, które z ele-
mentu bielizny stały się pełnoprawną odzieżą. W jego malar-
stwie zarówno królewskie córki, jak i kochanki, pozowały 
ubrane jedynie w białe, luźne koszule, niejednokrotnie odsła-

70 Luise Henriette Wilhelmine von Anhalt-Dessau jako Diana, 1765. Księż-
niczka pozuje ubrana w ciemnofioletową suknię o podwójnych rękawach, 
ozdobioną przy dekolcie rzędem pereł, na której nosi srebrzystoniebieski, 
gładki gorset o brzegach ozdobionych rzędami pereł i krótki, wyszywany 
perłami fartuszek (być może stanowiący nawiązanie do pteruges) w tym 
samym kolorze. Stylizacji dopełniają typowe dla Diany atrybuty – półksię-
życ, lamparcia skóra, łuk  i strzały. 
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niające piersi i nogi71. Znów zaczęto dużą wagę przywiązywać 
do atrybutów, które niejako usprawiedliwiały nagość i pozba-
wiały ją seksualnej wymowy72. Służył temu przede wszystkim 
wybór postaci, wśród których królowała dziewicza Diana oraz 
różnego rodzaju personifikowane zjawiska, takie jak pory ro-
ku73.  

A jednak także w malarstwie Nattiera można jednak do-
strzec przykłady wykorzystania gorsetów, noszonych już jed-
nak najczęściej jedynie na zwiewne, białe koszule. Tak jest w 
przypadku alegorycznego portretu Jeanne Louise de Lorra-ine 
w roli Minerwy74, która, ubrana jedynie w półprzezroczy-stą 
koszulę, nosi jednak na niej złoty pancerz łuskowy. W corselet, 
tym razem zdecydowanie pozbawionym militarnego 
charakteru, pozowała Nattierowi również Louise Henriette 
Gabrielle de Lorraine w 1746 roku75. Ubrana została w cha-
rakterystyczną, kremową szatę zwieńczoną sporych rozmiarów 
kokardą, z girlandą  kwiatów przewieszoną przez jedno ramię, 
co może wskazywać na jej związek z boginią Florą. Gorset, 
który nosi,  jest  gładki,  srebrny,  przy  dolnym  brzegu  ozdo-

71 Por. J-M. Nattier, Księżna de Chaulnes jako Hebe, 1744, Luwr, Paryż; 
Henrietta Francuska jako Flora, 1742, Galleria degli Uffizi, Florencja.  
72 J. A. Tomicka, Ars mitologica…, s. 198-199.  
73 Por. Cykl ukazujący córki Ludwika XV w roli żywiołów: Jean Marc Nat-
tier, Louise Elisabeth de France jako Ziemia, 1750, Museu de Arte de São 
Paulo, São Paulo ; Marie Adelaide de France jako Powietrze, 1751, Museu 
de Arte de São Paulo, São Paulo; Victoire de France jako Woda, 1751, Museu 
de Arte de São Paulo, São Paulo; Anne Henriette de France jako Ogień, 1751, 
Museu de Arte de São Paulo, São Paulo.  
74 J-M. Nattier, Jeanne Louise de Lorraine z bratem Louisem de Lorraine, 
1732, Palais des Beaux Arts de Lille, Lille.  
75 Pałac Wersalski.   
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biony rzędem pereł. W malarstwie Nattiera są to jednak 
wyjątki, ponieważ zdecydowana większość kobiet pozowała 
ubrana jedynie w lekkie koszule76.  

O ile jednak w XVIII-wiecznym alegorycznym malar-
stwie portretowym corselet ustąpiły miejsca innym wizjom 
ubioru antycznego77, to właśnie w tym stuleciu ze świata sztuki 
przeszedł on do rzeczywistej mody78. Jest to zjawisko tym bar-
dziej interesujące, że właściwie żaden przykład tego typu corse-
let nie zachował się do dnia dzisiejszego. Jego tajemniczość 
pogłębia fakt, że chociaż miał być charakterystyczny dla fran-
cuskiej mody lat 80-tych XVIII wieku, we francuskich czaso-
pismach modowych tamtego okresu nie pojawia się o nim ani 

76 Warto jednak wspomnieć także o innym typie stroju, który czasem można 
zauważyć w jego malarstwie, mianowicie o sukni z usztywnionym stanikiem 
(robe ronde?) której atrybuty, takie jak lamparcia skóra i trzymany przez 
pozującą kobietę łuk, nadają cech antykizujących, zob. J.-M. Nattier, Portret 
madame Pompadour jako Diany, 1752,  Cleveland Museum of Art, Ohio. 
77 Połowa XVIII wieku, kiedy miały miejsce narodziny neoklasycyzmu to 
czas, kiedy ubiór stylizowany na antyczny uległ  kolejnym przemianom, 
zainspirowanym przede wszystkim przez portrecistów angielskich, takich jak 
sir Joshua Reynolds. Dążąc, jak jego poprzednicy, do uniwersalizacji ubio-
rów w malarstwie portretowym, swoje modelki ukazywał przede wszystkim 
w luźnych, jasnych szatach o kopertowym dekolcie i obszernych rękawach, 
nawiązujących zarówno do antyku, jak i do orientu77. W podobnych szatach 
ukazywali portretowane przez siebie kobiety George Romney, John Single-
ton Copley i Mary Cosway. Tego typu stylizacje upowszechniły się również 
we Francji, co można zauważyć w twórczości takich malarzy jak CarleVan 
Loo (1705-1765) czy Francois Hubert Drouais (1727-1775). W czasach 
Ludwika XVI szczególnie popularne były jednak stylizacje pseudo-pasterskie, 
z których słynęła portrecistka Marii Antoniny, Elisabeth Vigée-Lebrun. Pod 
koniec stulecia po raz pierwszy ujawniło się dążenie do zachowywania reali-
zmu ukazanych ubiorów, widoczne przede wszystkim w malarstwie Jeana-
Jacquesa Davida.  
78 Nie można oczywiście wykluczyć, że corselet były jednak noszone już 
wcześniej, w czasach Mignarda i Largilliere’a. Zbyt mało jednak wiadomo 
jeszcze na ich temat, żeby móc tworzyć podobne hipotezy.  
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jedna wzmianka79. Jego istnienie w rzeczywistej modzie udo-
kumentowane zostało właściwie wyłącznie przez wydawane 
w Weimarze czasopismo Journal des Luxus und der Moden 
i nieliczne obrazy.  

Pomimo tak niewielu malarskich świadectw nie można 
mieć wątpliwości, że corselet jako niezależny element garderoby 
był noszony przez kobiety na przełomie lat 80-tych i 90-tych 
XVIII wieku (prawdopodobnie ok. 1785-1792), o czym 
świadczy wspomniany wcześniej Journal des Luxus und der 
Moden, gdzie ryciny ukazujące kobiety ubrane w corselet poja-
wiają się w latach 1786-1790 z zaskakującą wręcz częstotliwo-
ścią, niemal za każdym razem określane jako przykład mody 
francuskiej. Chociaż ich budowa była bardzo podobna: 
w większości zaczynały się tuż pod biustem i kończyły wraz ze 
stanikiem sukni, bardzo trudno jest opisać je w sposób jedno-
znaczny: niektóre posiadały wiązanie z przodu, inne były wią-
zane z tyłu na kokardę ; jedne zdają się w pełni autonomiczne, 
inne są jedynie częścią żakietu. Nie ma wątpliwości, że wszyst-
kie te cechy musiały mieć wpływ na ich budowę, przede 
wszystkim obecność usztywnienia. 

Najwięcej informacji na temat mody na corselet zawarto 
w numerze wrześniowym z 1786 roku, w którym to element 
ten zaprezentowany został po raz pierwszy80. Pierwsza taka 

79 Właściwie tylko jedną z zaprezentowanych tam rycin  można uznać za 
przykład corselet w modzie francuskiej.  Opublikowana w Galerie des modes 
1787 roku, ukazana na niej została robe à la Marguerite o historyzującej 
formie wyraźnie nawiązującej do renesansu. Jest ona niezwykle skompliko-
wana, a jej stanik sprawia wrażenia podwójnego, z noszonym na wierzchu 
corselet. Niestety, w podpisie znajdującym się pod ryciną brak dokładniej-
szych informacji na ten temat.  Zob. „Galerie des modes”, t. 3, s. 95. 
80 „Journal der Moden”, wrzesień 1786, s. 315-217.  
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suknia zaprezentowana została we wrześniowym numerze 
z 1786 roku. Ukazana na rycinie kobieta ubrana jest w jedno-
częściową, muślinową suknię, prawdopodobnie robe en chemi-
se, i różową suknią spodnią81. Sielankowy charakter jej ubioru, 
przywodzący na myśl popularną wówczas chemise à la reine, 
przełamany został za pomocą corselet spiętego z przodu przy 
pomocy pięciu sprzączek. Same corselets miały, według auto-
rów opisu, wywodzić się bezpośrednio  z mody francuskiej. 
Dzieliły się one na pełne – usztywniane za pomocą kilku fisz-
bin (taki właśnie miała nosić kobieta na zaprezentowanej ryci-
nie) i połowiczne, które nie były usztywniane82.  

W Journal des Luxus und der Moden pojawia się jednak 
jeszcze jedna informacja na temat corselet, która rzuca na nie 
zupełnie inne światło. W styczniowym numerze z 1788 na 
jednej z rycin ukazano kobietę ubraną w prostą, jednoczęścio-
wą suknię o sięgających łokciach, bufiastych rękawach i stani-
ku do połowy zakrytym przez corselet. Jak zaznaczono w sa-
mym opisie, był to ubiór Rzymianek, noszony przez nie 
w Komedii lub podczas spacerów po Corso - autor zaznaczył 
wręcz, że był to ich ubiór narodowy83. W podobnych strojach, 
składających się z muślinowej sukni o bufiastych rękawach 
i falbaniastym kołnierzu, z noszonymi na nich corselets ukazane 
zostały również dwie Rzymianki w numerze z kwietnia 1788 
roku. Także i tam ich ubrania określone zostały jako „narodo-

81Eine Dame in einem Englischen Rocke von Musseline mit Rosa Taft Unterlegt, 
zob, tamże, s. 341. Suknia ta, z trudnym do wyjaśnienia powodów, określo-
na więc została jako „angielska”.   
82 Tamże, s. 315-317.  
83 „Journal des Luxus und der Moden”, styczeń 1788, s. 23-25.  
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we”84 Nie ma wątpliwości, że zakładanie na koszulę krojonych 
osobno, ozdobnych gorsecików lub staników było charaktery-
stycznym elementem wielu strojów narodowych w Europie. 
Chociaż autorzy nie wspominają o tym we wspomnianej 
uprzednio części poświęconej modzie na corselets, taka inter-
pretacja znacząco zmieniłaby sposób zapatrywania się na ich 
genezę – nie jest jednak wykluczone, że ten sam element mógł 
być związany z różnorodną symboliką, to znaczy odwoływać 
się zarówno do świata pasterskiego, jak i antycznego, które 
w tamtym stuleciu bardzo często były zresztą ze sobą łączone85. 
Jakiejkolwiek jednak nie przyjąć by symboliki, nie można mieć 
wątpliwości, że corselet – usztywniane fiszbinami lub po prostu 
w formie stylizowanej szarfy – pojawiły się na przełomie lat 
80-tych i 90-tych XVIII w rzeczywistej modzie. Był to jedno-
cześnie ostatni etap historii motywu corselet w ogóle – po 1800
roku bezpowrotnie zniknęły one nie tylko z mody – czy to
rzeczywistej, czy jedynie teatralnej, ale także ze świata sztuki.

84 Tamże,  kwiecień 1788, s. 152. 
85 Warto przywołać w tym miejscu jedno z pierwszych przedstawień motywu 
corselet w ubiorze nie będącym stricte alegorycznym, który pojawia się 
w malarskim cyklu Fêtes galantes pędzla włoskiego malarza Filippa Falciatore 
z 1. poł. XVIII wieku. Na drugim obrazie z serii Falciatore ukazał grupę 
młodych arystokratów przypominających grupę arkadyjskich pasterzy 
(Sotheby’s). Ukazana na pierwszym planie kobieta ubrana jest w dopasowa-
ną suknię (prawdopodobnie charakterystyczną dla ówczesnej włoskiej mody 
fourreau) z rękawami en pagode, na której nosi mocno wycięty u góry corselet 
i fartuszek z tej samej tkaniny. Słomiany kapelusz i laska dopełniają paster-
skiego charakteru jej stylizacji. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy 
noszony przez nią corselet był elementem rzeczywistej mody, czy też raczej 
służył tu nadaniu bardziej arkadyjskiego charakteru – biorąc pod uwagę 
tematykę obrazu bardziej prawdopodobne wydaje się jednak to drugie.  
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W malarstwie z bardzo interesującym przykładem włą-
czenia corselet do współczesnej stylizacji mamy do czynienia na 
portrecie rosyjskiej arystokratki pani Zouboff namalowanym 
przez Jeana Voille’a w latach 80-tych lub wczesnych latach 
90-tych XVIII wieku86. Pani Zuboff ukazana została w kre-
mowej sukni typu fourreau, fioletowej, haftowanej przy brze-
gach sukni wierzchniej i uszytego z tej samej tkaniny pasa
przypominającego budową corselet, również haftowanego przy
brzegach. Trudno jest jednoznacznie ocenić, jak mógł on być
skonstruowany i czy był zszyty z suknią wierzchnią87. Być
może miał on po prostu charakter bardzo szerokiej szarfy,
które były w tamtym czasie bardzo popularne88 - w podobnym
ubiorze, który zaprezentowano w Journal des Luxus und der
Moden, tego typu wiązana z tyłu, szeroka szarfa, określona
została nie jako corselet, lecz po prostu jako „pas”89. Sądząc po
poprzecznych marszczeniach, nie mógł on być także usztyw-
niany. Jego kształt nie pozostawia jednak wątpliwości co do
antycznej inspiracji.

Kolejnym przykładem wykorzystania corselet w ubio-
rze (prawdopodobnie) rzeczywistym jest portret królowej Lui-

86 Sotheby’s.  
87 O tym, że obie części stroju mogły być ze sobą zszyte, może świadczyć 
jedna z rycin opublikowanych w „Journal des Luxus und der Moden” 
w 1792 roku, z tym, że tam funkcję ubioru wierzchniego pełnił żakiet, por. 
„Journal des Luxus und der Moden”, wrzesień 1792.  
88 Co prawdopodobnie łączy się z coraz większą popularnością antyku, por. 
Marguerite Gérard, Portret pani Ledoux z córkami, 1787 ; Jean-Baptiste 
Augustin, Portret nieznanej kobiety, lata 90-te XVIII wieku, Luwr, Paryż. 
Warto wspomnieć też inną miniaturę tego malarza z tej samej dekady, 
na której panna Raucourt nosi bogato inkrustowany pas jak gdyby wykuty 
z blachy (Musée Cognacq-Jay, Paryż) – w tym przypadku prawdopodobnie 
była to jednak wyłącznie malarska stylizacja. 
89 Por. „Journal des Luxus und der Moden”, październik 1789, s. 455. 
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zy Pruskiej pędzla Henriette-Felicité Tassaert z 1797 roku. 
Uwagę zwraca przede wszystkim późna data powstania tego 
obrazu, kiedy moda kobieca i ubiory na portretach stylizowa-
nych na antyczne zostały właściwie zespolone w jedno90. Jed-
nocześnie zarówno pociąg ku eksponowaniu ciała, jak i ogólna 
zmiana sylwetki sprawiły, że w ówczesnych nawiązaniach do 
antyku na zabudowane corselet nie było właściwie miejsca. 
Portret Luizy Pruskiej stanowi tutaj jednak być może wyjątek 
– być może, ponieważ malarka ucięła portret tuż przy krawędzi
domniemanego corselet, który w tym wypadku byłby prosto
zakończony, uszyty ze srebrzystej tkaniny i wykończony złotą
bordiurą. Niestety, ze względu na bardzo rozmyte granice
między ubiorem rzeczywistym i czysto malarskim w tamtym
okresie, trudno jest jednoznacznie określić, czy rzeczywiście
mamy tu do czynienia z późnym przykładem wykorzystania
corselet w ubiorze codziennym.

Corselets stanowią bez wątpienia jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych elementów ubiorów stylizowanych na an-
tyczne w epoce nowożytnej. Ich popularność – niezmienna od 
końca XV wieku – obejmowała stopniowo wszystkie dziedziny 
sztuki: od malarstwa i rzeźbę, przez kostiumy teatralne po 
modę. Mimo bardzo różnych sposobów ukazywania ubiorów 
antycznych zależnych nie tylko od okresu, ale i konkretnego 
środowiska artystycznego, w różnym czasie pojawiały się one 
w sztuce Włoch, Francji, Anglii, Niderlandów oraz Polski. Na 
gruncie włoskim już pod koniec XV wieku zaczęły pojawiać się 
w grafikach i malarstwie alegorycznym – to właśnie na przy-
kładzie ówczesnych źródeł, przede wszystkim Ikonologii Cesa-

90 Co najlepiej widać na przykładzie malarstwa Jacquesa-Louisa Davida. 
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rego Ripy, najpełniej da się prześledzić ich transformację 
z rzymskich (bądź też nowożytnych) pancerzy do odsłaniają-
cych piersi gorsetów, które stopniowo zaczęły stawać się nieod-
łącznym elementem kostiumów Diany i Minerwy, w przypad-
ku których stanowiły symbol waleczności i dziewiczości, jak 
również innych bogiń, postaci alegorycznych czy nawet biblij-
nych.  

Tym samym w twórczości portrecistów przełomu XVII 
i XVIII wieku stały się one przede wszystkim uniwersalnym 
językiem wyrazu wskazującym na umowny charakter danego 
wizerunku, przeniesionego z rzeczywistości w świat mitu, jed-
nocześnie jednak w dalszym ciągu pozostając nośnikiem okre-
ślonych treści symbolicznych. Zarówno jednak ich forma, jak 
i symbolika, na przestrzeni XVIII wieku zaczęły stawać się 
coraz bardziej przebrzmiałe, by w końcu, w XIX wieku, znik-
nąć niemal całkowicie, co pozwala widzieć zarówno w nich 
zjawisko charakterystyczne jedynie dla epoki nowożytnej, cał-
kowicie zakorzenione w jej kulturze i sposobie postrzegania 
antyku, który traktowano wówczas przede wszystkim w kate-
gorii symbolu i alegorii, z niemal całkowitym pominięciem 
realiów historycznych.  
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Summary 

How a breastplate became a corset. 
The history of corselet  
in the early-modern art 

In the 16th century we can observe the appearance 
of a new type of portrait: allegorical, in which women posed 
stylized on mythological heroines. That stylizations, various at 
the beginning, was formed at the 4th quarter of the 17th cen-
tury in an attire consisting of a loose dress with puffy sleeves 
and characteristic type of corset called corselet: decorative and 
starting just below the breast line. But the corselet didn’t have 
to refer to real clothes worn by women in the Antiquity, but to 
representative breastplates, loricae masculatae, worn by Roman 
officers. To see the process of transformation the breastplate to 
the corset, we must come back to the beginning of the 17th 
century when Cesare Ripa published his famous Iconology, 
in which we can see a lot of feminine figure’s wearing Roman’s 
breastplates. That book became one of the most important 
source of inspiration for artists of the next generations and that 
is why the corselet became so common in the art of the 17th and 
18th centuries. But the popularity of that motif made that we 
cannot see its full history without an analysis of various fields 
like paintings, graphics  sculptures and theater costumes. My 
article is divided into three parts: in the first part I showed the 
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corselet’s genesis and the process of transformation the breast-
plate into the corset. In the second part I showed different 
types of corselets during the time of its biggest popularity. 
In the third part I showed its further history: gradual disap-
pearance during the 18th century and short-term appearance 
in female fashion in the 1790s.  



Marta Wójcik 
Uniwersytet Warszawski 

„Pani Bovary to nowoczesność” – 
o tym, czego Gustave Flaubert

nie powiedział 

1. Czym jest nowoczesność? Ujęcia Bermana, Jedlickie-
go, Spenglera. Wnioski i wybór ścieżki badawczej

Nowoczesność była tematem rozważań w wielu dziedzi-
nach: historii, filozofii, antropologii. Jednak dopiero uważna 
lektura tekstu z epoki stanowiącego komentarz do rzeczywisto-
ści połowy XIX wieku pozwala na zrozumienie sytuacji spo-
łecznej i kulturowej w tamtych czasach. Wybór Pani Bovary 
Gustave’a Flauberta jest nieprzypadkowy. Ten utwór ma zna-
miona wszystkich cech, o których piszą krytycy, kiedy odnoszą 
się do pojęcia nowoczesności. 

Aby udowodnić powyższą tezę, należy przede wszystkim 
przedstawić badaczy i ich teorie. Marshall Berman w tekście 
odnoszącym się do Manifestu komunistycznego Karola Marksa1 
zaproponował rozumienie nowoczesności jako ekscytującą 

1 M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz 
o doświadczeniu nowoczesności, Kraków 2006.
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przemianę, lecz przy tym również niebezpieczne zachwianie 
panującego porządku. Przez pięćset lat w wielu społeczeń-
stwach ludzie przechodzili przez trzy etapy2 ewolucji nowocze-
sności. Pierwszy z nich obejmował lata od początku XVI wie-
ku do końca XVIII wieku. Nie było wówczas jeszcze odpo-
wiednich narzędzi językowych, by opisać zachodzące zmiany 
i rodzące się w społeczeństwach lęki. Kolejny etap to rewolu-
cyjna fala lat 90’ XVIII wieku. Od rewolucji francuskiej i po-
dobnych ruchów zaczyna się świadome życie w czasach nowo-
czesności. Jednocześnie w XIX wieku wciąż silna jest pamięć 
o czasach przedrewolucyjnych – społeczeństwa mierzą się
z poczuciem istnienia na styku dwóch światów, starego i no-
wego porządku. Wielu badaczy3 wskazuje rewolucję lipcową
we Francji (1830-1831) jako na początek nowoczesności.
Wówczas skutecznie odparto ponowną próbę wprowadzenia
absolutyzmu i w kraju zapanowała monarchia konstytucyjna.
Warto na marginesie wspomnieć, że dążenia rewolucyjne nie
ustały: nawiązuje do nich także Flaubert w tekście późniejszym
niż Pani Bovary – w Szkole uczuć. Propozycja Bermana sięga
jednak dalej. Trzeci etap stanowi według niego XX wiek.
Wtedy to modernizm się konstytuuje, a później rozprzestrze-
nia, by na stałe zagościć w literaturze i sztuce. Burzliwa sytua-
cja polityczna doprowadza do rozpadu wielu społeczeństw,
w wyniku czego powstają nowe kraje, kultury i języki.

Na polskim gruncie nowoczesność badał Jerzy Jedlicki. 
Dla niego kluczowym terminem był kryzys, który paradoksal-

2 Dalej za: M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powie-
trzu”…, s. 15. 
3 Z. Łempicki, Oblicze duchowe wieku dziewiętnastego, Kultura 
i wychowanie 1993, z. 1. 
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nie nie jest możliwy do zdefiniowania4. Krytykom trudno 
ustalić znaczenie terminu, ponieważ brakuje im odpowiednich 
kategorii poznawczych. To zaś jest samo w sobie charaktery-
styczne dla kryzysu – przychodzi nagle i wyprzedza zdolności 
percepcyjne ludzi.  

Takie nastawienie mogłoby się wydawać pobłażliwością 
metodologiczną, lecz w swojej nieokreśloności jest bardzo 
symptomatyczne. Kryzys nie daje się zdefiniować ze względu 
na mnogość różnego rodzaju czynników będących jego powo-
dem. One jednak prowadzą do postępu, dlatego też Jedlicki 
diagnozuje zaistniałą sytuację nazywając ją „błogosławionym 
stanem kryzysu”5. Przykładem może być rozwój medycyny 
w odpowiedzi na bezradność człowieka w walce z chorobami. 
To entuzjastyczne nastawienie do nowoczesności, w której 
nawet największe niebezpieczeństwo może wywołać korzystne 
skutki dla człowieka, stoi w kontrze do przedstawionej powy-
żej myśli Bermana. Należy jednak dopowiedzieć parę słów 
o teorii Jedlickiego, by w pełni zrozumieć jego stanowisko.

Swoje badania ogniskuje on wokół Anglii, która w XIX 
wieku była najlepiej rozwiniętym technologicznie państwem. 
Można było na jej przykładzie zaobserwować kierunek, 
do którego dążyły pozostałe kraje oraz możliwe konsekwencje 
przechodzenia procesu modernizacyjnego.  

Prześledzenie drogi społeczeństw od entuzjazmu do stra-
chu wydaje się kluczowe, by zrozumieć nastroje panujące 
w XIX wieku i moment historyczny, w którym powstawała 

4 J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, 
Warszawa 2000, s. 20. 
5 Tamże, s. 61. 
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powieść Flauberta. Definiowaniu nowoczesności w wielu uję-
ciach często towarzyszy słowo „lęk”. Nie bez powodu pojawia 
się ono również w tytule tekstu Jedlickiego – Lęki i wyroki 
krytyków nowoczesności.  

Z drugiej strony całkowicie zrozumiałe są też fascynacja 
i pozytywne odczucia związane z pojawiającym się wynalazka-
mi: badaniami Pasteura, koleją transkontynentalną, oświetle-
niem ulic i mieszkań, eksploracją Afryki. Do tego ostatniego 
procesu nawiązywał zresztą Bolesław Prus w tekście zatytuło-
wanym Zemsta. Polacy znużeni walką o ziemie oddali Prusa-
kom zamieszkiwane dotychczas tereny, by przenieść się na 
odległy kontynent i znaleźć swoją Ziemię Obiecaną w Afryce. 
Trudno oceniać, czy pozytywistyczna wizja autora była ironią. 
Nawet w chylących się czasach kolonializmu wśród warstwy 
intelektualistów panowało przekonanie o słuszności tej kon-
cepcji6. Kontekst opowiadania Prusa daje pojęcie o sile wpły-
wu niektórych entuzjastycznych tendencji, które narodziły się 
na początku XIX wieku, a przetrwały cały XX wiek i mają 
swoich zwolenników do dzisiaj. Z drugiej strony jednak po-
zwala zastanawiać się nad obecnością ironii – tak ważnej dla 
Flauberta – w mówieniu o postępie w XIX wieku. 

Innym pisarzem zajmującym niejednoznaczne stanowisko 
dotyczące przemian był Émile Zola. Wskazywał on, że rozwój 
technologiczny prowadzi do życia w ciągłej neurozie, która 
bierze się z poczucia niepewności na temat najbliższej przyszło-
ści. Nadmiar bodźców doprowadzał u najwrażliwszych jedno-
stek do depresji. Koncepcja Zoli zatem współgra z mode-
lem postrzegania procesu modernizacyjnego poprzez wspo-

6 Dotyczyło to również eugeniki. 
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mnianą kategorię lęku. Mimo to należy pamiętać, że był on 
autorem powieści Wszystko dla pań, w której zajął całkowicie 
przeciwne stanowisko. Opiewał postęp – czasy, w których 
kobieta z niższych sfer nie zostaje prostytutką, lecz znajduje 
pracę, a także dobrze sytuowanego męża. Miejscem akcji 
uczynił dom towarowy, którego pozytywną rolę autor podkre-
ślał stosując prosty kontrast z ciemnym i odrażającym sklepem 
bławatnym. Najwyraźniej Zola – mimo niechęci do obserwo-
wanych wydarzeń – uczynił Wszystko dla pań powieścią na 
cześć „błogosławionego stanu kryzysu”. Ta hipokryzja jest 
jednak tylko pozorna. Kiedy Jedlicki zauważył, że nie da się 
zdefiniować nowoczesności, mógł poprzestać na tym stwier-
dzeniu i przytoczyć powyższe problemy z usytuowaniem Zoli 
w kontekście kryzysu. Zachowanie pisarza, jego skrajnie za-
barwione teksty – wszystko to wskazuje na niemożność udzie-
lenia jednoznacznej odpowiedzi na pytania o stan rzeczywisto-
ści w XIX wieku. I nie chodziło jedynie o postęp technolo-
giczny. Warto przyjrzeć się również temu zagadnieniu od stro-
ny przemian ustrojowych oraz obyczajowych. 

W 1867 r. zdecydowano w Izbie Gmin w Anglii o przy-
znaniu praw wyborczych części klasy robotniczej. Łatwo do-
myślić się zlęknionej reakcji społeczeństwa w związku 
z przekazaniem kompetencji politycznych w ręce niedoświad-
czonych ludzi. Wielkim tematem XIX wieku nie bez przyczy-
ny była emancypacja – dziś rozumiana przede wszystkim 
w kontekście roli kobiet w społeczeństwie, lecz dawniej doty-
cząca także chociażby sytuacji robotników. Współczesność 
pokazuje, że był to kolejny „błogosławiony stan kryzysu”: 
z burzliwych przemian społecznych powstała nowoczesna de-
mokracja, tzn. dopuszczająca do głosowania ogromną część 
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obywateli i w znacznej mierze zrównująca prawa kobiet i męż-
czyzn. 

Ostatni kontekst badawczy, który dopełni obraz sytuacji 
w połowie XIX wieku, to kontekst filozoficzny. W słynnej 
publikacji pt. Zmierzch Zachodu7 Oswald Spengler przedstawił 
– w odróżnieniu od Jedlickiego – wyjątkowo pesymistyczną
wizję. Tak jak dla historyka najważniejsze było pojęcie kryzy-
su, tak dla Spenglera – rozróżnienie między kulturą
a cywilizacją.

Kultura w świetle tej koncepcji jest czymś pierwotnym. 
Człowiek jej nie wytwarza, to ona stwarza człowieka8. W opo-
zycji do tego łatwo można zdefiniować cywilizację – jest to 
sztuczny twór wykreowany przez społeczeństwo na własne 
potrzeby. Mając na uwadze obie te definicje jednocześnie, 
Spengler wskazywał, że ruch od kultury do cywilizacji jest 
nieunikniony. Jego zdaniem przed 1800 r. Zachód był kultu-
rą, a wraz z historycznym początkiem XIX wieku stał się cywi-
lizacją. „Organizm przekształcił się w mechanizm”9, czyli na-
stąpiło przejście od naturalnego trybu życia do sztucznego. 
Człowiek przestał być kreatywny, stał się samotnym ateistą 
w świecie bez możliwości rozwoju, choć paradoksalnie sam go 
takim stworzył. Industrializacja i urbanizacja przeprowadzone 
na skalę państwową (czy też cywilizacyjną, Spengler wszak 
pisze o Zachodzie jako o całościowym modelu myślowym) 
doprowadziły do degradacji ludzkości, która stała się niepłod-
na i jałowa duchowo.  

7 O. Spengler, Zmierzch Zachodu: zarys morfologii powszechnej, oprac. 
H. Werner, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2014.
8 Tamże, s. 296.
9 Tamże, s. 217.
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W tym artykule rozumienie nowoczesności najbliższe jest 
chyba ujęciu Bermana. Słuszne wydaje mi się również myśle-
nie Ewy Paczoskiej, kiedy mówi o dynamice procesu, jego 
zmienności w czasie10. Pragnę zaproponować analizę, która 
traktuje rozumienie nowoczesności na wzór nieustannego 
„dziania się” – pojęcia wywodzącego się z myśli Bergsona. 
Nawiązanie do tego projektu myślowego opiera się na paraleli 
między doświadczeniem nowoczesności w XIX wieku a meto-
dami percepcyjnymi człowieka w ogólności. Według Bergsona 
ulegamy złudzeniu: „polega ono na mniemaniu, że można 
myśleć niestałość za pośrednictwem stałości, ruchomość za 
pomocą nieruchomości”11; dalej autor mówi o „przyzwyczaje-
niu statycznym” naszego umysłu. Technika zastosowana przez 
Flauberta przeciwstawia się marazmowi percepcyjnemu, wy-
chodzi poza schematy i przyzwyczajenia statyczności, tworząc 
tekst odwzorowujący płynną rzeczywistość. Autor przeszedł od 
narracji trzecioosobowej wszechwiedzącej do świata bez narra-
tora. Od jednolitego języka po rozpad mowy. I wreszcie – od 
klarownego, jednoznacznego spojrzenia na świat po jego su-
biektywny odbiór. Powyższe innowacje składające się na no-
woczesność Pani Bovary zostaną omówione w dalszej części 
pracy.  

10 E. Paczoska, „Latarnia czarnoksięska”, czyli dziewiętnastowieczność 
i nowoczesność, Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza 2008, Rok I, s. 2.
11 H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. Florian Znaniecki, wstęp
Leszek Kołakowski, Kraków 2004, s. 222-223.
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2. Paradoks Flauberta: niechętny przemianom autor
nowoczesnej powieści

Flaubert znajduje się w drugiej fazie rozwoju nowocze-
sności według klasyfikacji Bermana. Pani Bovary wychodzi od 
października do grudnia 1856 roku na łamach „La Revue de 
Paris”. Jak większość powieści dziewiętnastowiecznych jest 
zatem drukowana w odcinkach. Wydanie książkowe ukazuje 
się w 1857 roku i od razu odnosi sukces na rynku. Nie jest on 
jednak przypadkowy – powieści dodaje rozgłosu sprawa sądo-
wa tocząca się między autorem a redaktorami. W dziewiętna-
stowiecznych realiach francuskich obecny był cesarz, a wraz 
z nim – urząd cenzorski. Podczas publikacji w „La Revue de 
Paris” Maxime Du Champ, przyjaciel Flauberta, zaczął nama-
wiać autora na zmiany i skróty w tekście, a wreszcie sam ocen-
zurował niektóre fragmenty (np. scenę zbliżenia Emmy i Leo-
na w dorożce). W wyniku tego drukowane w prasie odcinki 
były zubożałe o istotne treści, a sam Flaubert opublikował 
sprostowanie, w którym wypierał się Pani Bovary w takiej 
formie12. Ten konflikt sprawił, że czytelnicy tym chętniej ku-
pili pozbawione cenzury wydanie książkowe, które pojawiło się 
na rynku tuż po zwycięskiej dla Flauberta rozprawie sądowej.  

Tło powstania powieści zarysowane powyżej jest równie 
istotne, co wydarzenia z życia pisarza, które złożyły się na po-
wstanie Pani Bovary. Do napisania utworu skłoniła go osobista 
metamorfoza. Jak opisuje Renata Lis13: przed wielką wyprawą 
na Wschód (podczas której zwiedził zarówno Afrykę, jak 
i południową Europę, w tym Grecję), Flaubert był ślicznym, 

12 R. Lis, Ręka Flauberta, Warszawa 2011, s. 182. 
13 Dalej za: R. Lis, Ręka Flauberta …, s. 161-162. 
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dobrze zapowiadającym się młodzieńcem. W 1849 roku wrócił 
zaś z długą brodą, bogatym doświadczeniem seksualnym oraz 
zmysłowym – pochłoniętych widoków, zapachów i smaków: 
„(…) jakby wynalezienie nowej formy w sztuce wiązało się 
z odnalezieniem przez artystę nowej formy własnego istnienia, 
własnej, niepowtarzalnej formy, która sprzyja wyzwoleniu 
talentu. W tych okolicznościach to, co wcześniej było niemoż-
liwe, nagle staje się możliwe”14. 

Warto mimo to pamiętać, że przemiana, będąca dotąd 
domeną bohaterów literackich, w XIX wieku staje się realną 
drogą wielu pisarzy. I choć oczywistym przykładem jest Geor-
ge Byron, nim zrówna się jego los z Flaubertem, należy zwró-
cić uwagę na zróżnicowanie sytuacji kulturowej obu twórców. 
Przede wszystkim o życiu Byrona można mówić jak o projek-
cie, świadomym przedsięwzięciu, wyreżyserowanym spektaklu. 
Flaubert tymczasem stanowił jego zupełne przeciwieństwo – 
nazywany przez znajomych niedźwiedziem, nie lubił opuszczać 
swojego domu, stronił od towarzystwa, a o doświadczeniach 
z podróży życia na Wschód opowiadał tylko najbliższym 
w prywatnej korespondencji. 

Interesująco wypada natomiast porównanie Balzaca 
z Flaubertem. Tym razem można się zastanawiać, czy fakt, 
że tylko jeden z tych autorów doświadczył przemiany, odbija 
się w ich tekstach, sposobie konstruowania postaci i spojrzeniu 
na rzeczywistość. Ryszard Engelking podsumował różnice 
w ten sposób: „Flaubert patrzy oczyma swoich postaci. Dzięki 
temu czytelnik wchodzi w świat powieści, ma dostęp do uczuć 
bohaterów, śledzi pracę ich umysłu, z tego, jak widzą przyrodę, 

14 Tamże, s. 159. 
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ludzi i rzeczy, odczytuje stan ich ducha. Wie o nich więcej, niż 
mógłby mu powiedzieć wszechwiedzący narrator Balzaca”15. 
Paradoks zamieszczony w ostatnim zdaniu jest tylko pozorny. 
W powszechnej w połowie XIX wieku narracji wszechwiedzą-
cej czytelnicy mają iluzję dogłębnego zapoznania się ze świa-
tem przedstawionym, choć tak naprawdę skazani są na zaufa-
nie komentatorowi wewnątrztekstowemu. Flaubert natomiast 
proponuje coś więcej – osąd bez narratora, czyli bezpośredni 
kontakt czytelnika z życiem: osobami, przedmiotami, zwierzę-
tami, roślinnością16. 

Zastosowanie tak niestandardowej narracji w oczywisty 
sposób utrudniło zrozumienie intencji autora. We wspomnia-
nym już procesie sądowym zarzucano Flaubertowi propago-
wanie niemoralności w powieści17 (główna bohaterka ma wielu 
kochanków i skrycie nienawidzi męża). Pisarz czuł się więc 
zmęczony nie tylko żmudną pracą nad tekstem, do której pod-
chodził jak rzemieślnik, lecz także – ciągłą koniecznością tłu-
maczenia się ze swojego dzieła. W czasach największej popu-
larności Pani Bovary marzył o wykupieniu całego nakładu 
i spaleniu go – podobnie jak niegdyś, gdy na rozkaz babki 
zagniewanej o ujawnianie sekretów rodzinnych zniszczył swój 
debiutancki tekst. 

15 R. Engelking, Posłowie [w:] G. Flaubert, Pani Bovary, przeł. 
R. Engelking, Gdańsk 2005., s. 347.
16 W bardzo dalekim planie jest to zbliżenie się do nurtu strumienia
świadomości – techniki rozwiniętej na początku XX wieku.
17 Podobne problemy miał także Oscar Wilde, zob. J. Jedlicki, Świat
zwyrodniały…, s. 215. A także Charles Baudelaire, który pół roku po
Flaubercie również stanął do obrony swojego tekstu w sali sądowej,
lecz przegrał proces. Zob. R. Lis, Ręka Flauberta, s. 187.
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W zachowaniu rodziny Flauberta ujawnia się lęk przed 
rozpowiadaniem domowych sekretów oraz, co ważniejsze, 
silna wiara w prawdziwość słowa pisanego. Obawa przed tre-
ścią pierwszej powieści wnuka okazała się co najmniej tak sil-
na, jak gdyby Gustave publikował swój pamiętnik – jak gdyby 
autor był utożsamiony z narratorem. I być może właśnie ze 
względu na swoje rodzinne doświadczenia Flaubert zdecydo-
wał się później świadomie na takie konstruowanie narracji 
w Pani Bovary, w której świat przedstawiony zdaje się być 
pozbawiony przewodnika. Nikt nie mógłby go już posądzić 
o ujawnianie sekretów życia prywatnego.

Kolejnym ciekawym aspektem dotyczącym tła składające-
go się na powstanie Pani Bovary jest oczywiście prywatny sto-
sunek autora do postępu. W XIX wieku każdy musiał zabrać 
głos w sprawie przemian, a z osobistych zapisków Flauberta 
wynika, że już od najmłodszych lat wyrażał się on na ten temat 
w ostry sposób. Był zdecydowanym przeciwnikiem rozwoju 
technologicznego. Jako nastolatek stworzył ranking wynalaz-
ków, które uważał za szczególnie szkodliwe dla ludzkości. Na 
pierwszym miejscu wymienił kolej. Nawet gdy parę lat później 
powtórzył ten eksperyment, w jego postrzeganiu świata nic się 
nie zmieniło18. Renata Lis wskazywała na niechęć Flauberta 
także do innych środków transportu. Nienawidził wyprawiać 
się dorożką, bo było to długie i męczące, ale kolej uważał za 
jeszcze gorszą, ponieważ pozbawiała go doznania podróżowa-
nia19. Wynika z tego, że według pisarza postęp technologiczny 

18 J. Barnes, Papuga Flauberta, przeł. A Szymanowski, Warszawa 
1992, s. 160. 
19 R. Lis, Ręka Flauberta … , s. 106. 
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w jakiś sposób odbierał ludziom tę część egzystencji, która jest 
trudna do zniesienia, ale potrzebna, ponieważ konstytuuje 
tożsamość.  

Paczoska, powołując się na Bermana, wskazuje, że Faust 
Goethego mógłby być uznany za pierwszy nowoczesny tekst20 
– i to właśnie ze względu na temat tożsamości. Główny boha-
ter w romantyzmie rozumiał już, że musi stworzyć siebie, by
móc w pełni doświadczyć życia. Jednakże w odróżnieniu od tej
epoki – i tu powracamy także do różnicy między Byronem
a Flaubertem – modernizm dopuszcza do autokreacji każdego.
Geniusz nie stanowi już warunku koniecznego przemiany. Na
pierwszy plan wybija się codzienność oraz przeciętność.

Warto w tym miejscu przejść do analizy konstrukcji spo-
łecznej w Pani Bovary. Emma – dziewczyna ze wsi marząca 
o lepszym życiu – wplątuje się w znajomości z wyżej postawio-
nymi w hierarchii mężczyznami (np. z Rudolfem). W powieści
pozornie panuje jeszcze ład społeczny, w którym burżuazja
odgrywa ważną rolę. A jednak, jak zauważył Karol Marks
w Manifeście komunistycznym: „wszystko, co stałe, rozpływa się
w powietrzu”21. Flaubert wydawał się doskonale rozumieć ten
cytat, a świadczy o tym stopniowa przemiana wpisana w świat
powieściowy.

Za wspaniałością burżuazji gonić marzeniami mogła tylko 
naiwna Emma. Ona istotnie śledziła w myślach losy hrabiego, 
którego poznała na balu i zachowała po nim jedynie cygarnicę. 
Dużo ciekawsze jest jednak zakończenie powieści. Przez cały 

20 E. Paczoska, „Latarnia czarnoksięska”…, s. 48. 
21 Manifest komunistyczny [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, 
Warszawa 1981, s. 346. 
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tekst można śledzić urywaną dyskusję proboszcza z aptekarzem 
– jeden z nich reprezentuje w oczywisty sposób poglądy kon-
serwatywne, a drugi postępowe. W ostatnich zdaniach czyta-
my, że Homais dzięki swojej zręczności manipulacyjnej odnosi
coraz większe sukcesy, stając się ważną osobistością nie tylko
w Yonville (z niecierpliwością oczekuje krzyża Legii Honoro-
wej). A jednak triumf nowoczesności okazuje się gorzki. Wy-
grywa ten, który jest sprawcą właściwie wszystkich nieszczęść
w powieści – to on przechowuje arszenik, którym zatruła się
Emma, namawia Karola na operację Hipolita, a także na wizy-
tę w teatrze i lekcje muzyki dla żony. Jest to dopiero początek
zapowiedzianego przez Spenglera zmierzchu Zachodu, a mimo
to proroctwo wydaje się wybrzmiewać z każdego z ostatnich
akapitów Pani Bovary.

Aby takie zakończenie było możliwe, należało umieścić 
w tekście znacznie więcej elementów świadczących o tym, 
że świat przedstawiony jest w rozpadzie. Dalsza analiza wyka-
że, że takie wskazówki Flaubert zostawił zarówno w warstwie 
językowej, jak i wizualnej powieści. 

3. Powieść napisana komunałami

Problem wiary w prawdziwość literatury jest nad wyraz
bliski postaciom w świecie Pani Bovary, a wywodzi się ze 
wspomnianego już osobistego doświadczenia Flauberta. Emma 
od samego początku swego wychowania klasztornego postrze-
ga rzeczywistość przez pryzmat kolejnych bohaterów literac-
kich, zwłaszcza zaś romansowych heroin. Posiadający podobny 
światopogląd Leon podzielał jej zdanie: „Emma – cudzołożni-
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ca ze wszystkich powieści, heroina wszystkich dramatów, mgli-
sta ona ze wszystkich tomów wierszy”22. 

Przekonanie o sile literatury jest nie tylko podstawą jej 
romansu z Leonem. Wielokrotnie na kartach powieści główna 
bohaterka żądała, by także inni domyślali się jej prawdziwych 
uczuć. Miała ciche pretensje zarówno do Karola, którego czule 
pielęgnowała, a skrycie nienawidziła, jak i do Leona, którego 
tym silniej odtrącała, im mocniej kochała. Wbrew pozorom 
nie jest to tylko ironiczny obraz kobiecej logiki. Ukształtowana 
przez literaturę Emma właśnie dlatego żąda od otoczenia zro-
zumienia dla własnych uczuć, ponieważ nakłada na rzeczywi-
stość realia powieściowe. Przyzwyczajona do obecności narra-
tora wszechwiedzącego, nieświadomie pragnie go w swoim 
życiu i odczuwa frustrację, kiedy ten milczy, zamiast tłumaczyć 
światu jej myśli i potrzeby. 

Można zatem powiedzieć, że Pani Bovary to nie powieść 
o romansach, lecz powieść o czytaniu. Projekt narracyjny
Flauberta zakładał nie tyle całkowite wycofanie się autora,
co sprowadzenie jego obecności do roli Boga, który stworzył
świat, a teraz jest w nim wszechobecny, lecz niedostrzegalny23.
Czytelnik sam ma wyciągać wnioski, znajdować ślady ironii
np. w umiejscowieniu w tekście mowy pozornie zależnej. Nie-
doświadczony odbiorca mógł nie zrozumieć tych zabiegów
i przyjąć, że skoro narrację w większości prowadzi się
z perspektywy Emmy, to jest ona pozytywną bohaterką, pod-
czas gdy Karol pozostaje godnym pożałowania nieudolnym

22 G. Flaubert, Pani Bovary, przeł. R. Engelking, Gdańsk 2005, 
s. 256.
23 R. Engelking, Posłowie …, s. 344.
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i naiwnym mężem. Podobnie można by uwierzyć w to, że 
skoro w mowie pozornie zależnej pojawiają się zdania „jaki on 
biedny”, to rzeczywiście należy danej postaci współczuć. 

Kolejną innowacją w Pani Bovary było zastosowanie kur-
sywy. Za jej pomocą wyróżnione zostały: gwara, prowincjona-
lizmy, zwroty obcojęzyczne, a także yonvillszczyzna oraz język 
drobnomieszczański24. Te pojedyncze słowa czy wyrażenia 
różnią się graficznie od reszty tekstu, dlatego wyglądają na 
wyobcowane. Ujawnia się w ten sposób rodzaj kryzysu komu-
nikacyjnego – nowoczesny człowiek nie potrafi mówić spójnie, 
ponieważ tej spójności brakuje na każdej płaszczyźnie jego 
życia. Oczywiście można mieć jeszcze nadzieję, że to, co zapi-
sane kursywą, da się wytuszować, by powrócić do dawnego 
ładu, lecz jest to tylko ułuda. Nietzsche uważał, że istnieją 
dwie drogi do poradzenia sobie z przemianami nowoczesności. 
Jedną jest ucieczka w historyzm i odtrącanie obecnej sytuacji 
(czyli propozycja przedstawiona przez Flauberta za pomocą 
ironizującej kursywy; wyraźne odseparowanie się od rozmów-
ców z innego rejestru), drugą – przeciętność, która pozwoli 
jednostce dostosować się i przetrwać w pogrążonym w walce 
społeczeństwie25. 

Ryszard Engelking w pewien sposób nawiązał do tego 
projektu przeciętności, kiedy skomentował rozmowy bohate-

24 Tamże, s. 349. 
25 Jest to odniesienie do darwinizmu. Po publikacji dzieła Darwina 
zapanowało przekonanie, że w międzygatunkowej walce o byt wy-
trwają najsilniejsi, a najsłabsze jednostki będą się musiały dostosować 
lub zginąć. Oznaką słabości była niemożność dopasowania się do 
społeczeństwa, czyli bycie dalekim od przeciętności. (Polskie podjęcie 
tej problematyki np. w Zającu Adolfa Dygasińskiego).  
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rów słowami: „[jest to] wymiana obiegowych formułek”26. 
Trudno w tym momencie nie sięgnąć do Słownika komunałów 
– projektu językowego Flauberta, w którym spisał pospolite
wyrażenia lub wskazówki dotyczące zachowania się dla słucha-
cza pragnącego dołączyć do rozmowy prowadzonej na dowol-
ny temat.

Przykładem pochodzącym ze świata powieściowego może 
być wypowiedź aptekarza Homaisa podczas wystawy: „Zawsze 
powtarzam, (…) że z opilstwem trzeba walczyć! Powinno się 
co sobota wypisywać na tablicy ad hoc, umieszczonej przy 
wejściu do merostwa, nazwiska tych wszystkich, którzy w cią-
gu tygodnia zatruli się alkoholem”27. Takie obiegowe przeko-
nanie kwituje Flaubert w Słowniku następująco: „Alkoho-
lizm –  Źródło wszystkich bolączek współczesnych”28. To 
zestawienie wyraźnie ujawnia, z jaką ironią autor traktował 
własne postaci – zupełnie jakby zawartość Słownika była po-
myślana jako komentarz do ich wypowiedzi. Można zresztą w 
ten sposób odczytywać także dziewiętnastowieczną rzeczywi-
stość, nie tylko świat przedstawiony w dziele literackim. 
Wspomniano już, że wielkim odkryciem XIX wieku była co-
dzienność29. Sztuka użytkowa, pojęcie biedermeieru – to zdo-
bycze tamtego okresu. Niemniej i w literaturze widać efekty 
refleksji nad dniem powszednim – banalne tematy, rozległe 
opisy najprostszych czynności itp. Pod koniec wieku rozwinęła 
się sztuka reportażu jako gatunku skupionego na relacjonowa-

26 Tamże, s. 357. 
27 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 149. 
28 G. Flaubert, Słownik komunałów, tłum. J. Gondowicz, online 
[dostęp: http://niniwa22.cba.pl/slownik_komunalow.htm ] 
29 E. Paczoska, „Latarnia czarnoksięska”…, s. 44. 
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niu otaczającej rzeczywistości. Projekt Flauberta można więc 
uznać za humorystyczną, i ponownie aktualną, odpowiedź na 
potrzeby kulturowe w XIX wieku. 

Jedną z bardziej ironicznych scen w powieści jest zapo-
znanie Emmy i Leona podczas kolacji w Yonville. Zachowują 
się jak karykaturalna para nastolatków wyjęta z kart popular-
nego romansu. Każdy nowy temat okazuje się być ich wspól-
nym zainteresowaniem, każde odczucie – nasycone tą samą 
wrażliwością. Poniższy fragment w pełni oddaje tendencyjność 
prowadzonej rozmowy:  

– A macie chociaż w pobliżu jakieś ustronia
do spacerów? – pytała pani Bovary młodzień-
ca.
– Och! Prawie żadnych! – odparł. –
U szczytu wzgórza pod lasem mamy, jak to
mówią, Wygon. Chodzę tam czasem w nie-
dzielę, siadam z książką i podziwiam zachód
słońca.
– Nie znam nic piękniejszego od zachodów
słońca – stwierdziła – zwłaszcza nad morzem.
– Uwielbiam morze! – wykrzyknął Leon.
– Właśnie! Czy nie uważa pan, (…) że kon-
templacja morza nas uszlachetnia, przepełnia
tęsknotą za czymś nieskończonym, za ideałem?
– Widok gór – odparł Leon – nastraja tak sa-
mo. (…) I jak tu się dziwić temu słynnemu
pianiście, który znajdując natchnienie pośród
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wspaniałych krajobrazów, jeździł grać w ich 
obliczu na fortepianie30 

Słownik komunałów i w tym przypadku jest bezwzględny: 
„Natchnienie (poetyckie) - Budzi je widok morza i miłość 
kobiety”31. Pomimo że podczas cytowania pominięto dłuższe 
ustępy w wypowiedziach bohaterów, nietrudno jest je sobie 
dopowiedzieć. Podobnie jak dalszą część rozmowy – temat 
fortepianu doprowadzi w naturalny sposób do pytania o grę na 
instrumentach oraz słuchania oper.   

Widać, że bohaterowie w świecie przedstawionym nie 
tylko mieszają słowa z różnych rejestrów językowych, lecz 
także – wyrażają swoje myśli w sposób prosty i przewidywalny. 
Engelking wskazywał, że stąd bierze się odczuwalny w powieści 
pesymizm32. Emma nie tylko gubi się w świecie bez narratora. 
Ona, podobnie jak pozostali, nie dorasta  moralnie i intelektu-
alnie do przebywania w zastanej rzeczywistości. W ten sposób 
rysuje się kolejna paralela między tekstem Flauberta a lękami 
związanymi z nowoczesnością: postęp technologiczny nie 
przekładał się na rozwój duchowy. Gwałtowne przemiany 
prowadziły do pogłębienia tego konfliktu, co zaś wzmogło 
odczuwane nastroje samotności i niepokoju. Widać więc 
słuszność w przewidywaniach Spenglara – przemiany okazują 
się nieuchronne.  

Warto wrócić uwagę na nowoczesność powieści Flauberta 
także w innym zakresie. Zmienia się przedstawienie miłości – 

30 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 82. 
31 Tenże, Słownik komunałów ….   
32 R. Engelking, Posłowie …, s. 357. 
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para kochanków, niegdyś klasyczna, teraz zostaje skarykaturo-
wana. Ponadto ich krytyka wypływa z subtelnej, czasem trud-
nej do odczytania ironii.  

4. Widzieć i być widzianym – percepcja w Pani Bovary 

Nie mniej ciekawym zagadnieniem jest analiza warstwy
wizualnej w powieści. Ona również pozwala diagnozować 
nowoczesne rozwiązania zastosowane przez Flauberta. Najła-
twiej rozpocząć od przedstawienia użytego w Pani Bovary ko-
du kolorystycznego. Jak zauważa Engelking – „Karol ma 
w pierwszej scenie zieloną kurtkę, Rudolf przy pierwszym 
widzeniu – zielony surdut, a Leon na spotkanie w katedrze 
wkłada zielony frak”33. Emma zaś najczęściej sięga po niebie-
skie przedmioty, w ten sposób symbolicznie przypisując je do 
siebie (arszenik w aptece Homaisa trzymany jest w niebieskiej 
buteleczce, co zresztą przypomina chwyt ze strzelbą wiszącą na 
ścianie w pierwszym akcie u Czechowa). To proste rozróżnie-
nie umyka jednej z głównych postaci – Karolowi – kiedy każe 
pogrzebać żonę w zielonym aksamicie. Ponowna ironia ujaw-
niona w grze z barwami to jedynie wstęp do znacznie większe-
go projektu wizualnego w dziele Flauberta.  

Pierwsze zbliżenie Emmy i Rudolfa podczas wystawy 
przypomina montaż filmowy. Krótkie zdania sugerujące nara-
stanie napięcia erotycznego przeplatane są głośnymi komuni-
katami ze sceny. I w ten sposób, pomimo braku narratora 
wszechwiedzącego, a w wyniku zbiegu okoliczności, Rudolf 

33 Tamże, s. 345. 



142   Marta Wójcik 

uwodzi Emmę przy okrzykach: „gnój!” i „rasowe świnie”34. Jest 
to komentarz dotyczący obłudy burżuazji – mężczyzna chce 
tylko zdobyć kolejną kochankę, nie darzy kobiety szczerym 
uczuciem.  

Podobne cięcie scen występuje przy okazji romantycz-
nych uniesień Emmy i Leona w dorożce. Mężczyzna wykrzy-
kuje krótkie komunikaty do przewoźnika, gdy ten przystaje, 
zmuszając go do dalszej jazdy w nieznanym kierunku. Intere-
sujący jest moment przeniesienia erotycznych podtekstów 
z głównych bohaterów na postać epizodyczną: „Dorożkarz 
przetarł czoło, skórzany kapelusz wcisnął między uda i przez 
boczną aleję i trawnik wyprowadził ją nad wodę”35. Choć już 
na początku XIX wieku pojawiały się w literaturze tematy 
moralnie wątpliwe – na przykład kazirodztwo u Byrona – 
wciąż wiele z fizjologicznych szczegółów czytelnicy musieli 
sobie dopowiadać. Również w późniejszych czasach felietoni-
styki obowiązywała subtelność36. W związku z tym pomysł 
przeniesienia doznań erotycznych z pary głównych bohaterów 
na postać epizodyczną wydaje się po pierwsze bardzo eleganc-
ki, a po drugie – ponownie całkowicie zgodny z obowiązują-
cym dyskursem w czasach autora. 

Powyższy cytat obrazuje jeszcze jedną regułę obowiązują-
cą w świecie wykreowanym przez Flauberta. Ogromne znacze-
nie mają w nim przedmioty, a zwłaszcza nakrycia głowy, jak 
chociażby kapelusz dorożkarza. Warto przypomnieć początek 
powieści, gdzie zostaje zarysowana ta zależność. Narratorem 

34 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 146. 
35 Tamże, s. 237.  
36 Zob. A. Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym 
Bolesława Prusa, Napis 2012, nr. XVIII, s. 139-153. 
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jest kolega z klasy Karola, wyśmiewający go z powodu nieod-
powiedniego zachowania. Młody Bovary nie wie, co ma zrobić 
z wełnianą czapką – położyć na ławce czy trzymać w rękach. 
Ta sytuacja wzbudza śmiech w pozostałych uczniach, a nawet 
porusza samego nauczyciela. Co znamienne, krótki epizod – 
bodaj jedyny znany czytelnikom – z dzieciństwa Karola nazna-
czy go na całe życie. Już zawsze pozostanie mężczyzną, który 
nie wie, co ze sobą począć, wiecznie potrzebując przewodnic-
twa.  

A kiedy je wreszcie znajdzie w postaci Emmy, pojawi się 
nowa czapka. Dokładniej ujmując: szlafmyca. Niewygodna, 
zsuwająca się z uszu, niedopasowana do Karola, tak, jak on do 
świata. W ten symboliczny sposób Flaubert ujawnia kolejną 
prawdę o bohaterach: w nowoczesnej rzeczywistości to oni 
muszą dopasowywać się do postępu technicznego 
i do przedmiotów, nie są już ich panami oraz nie mają nad 
nimi kontroli.  

Znamienny jest fakt, że także prace flaubertologów mają 
tytuły odnoszące się do rzeczy: Papuga Flauberta (Julian Bar-
nes) oraz Ręka Flauberta (Renata Lis). Wynika z tego, że głę-
boka świadomość dotycząca przedmiotów w otoczeniu pisarza 
wiązała się nie tylko z fikcyjnym światem Pani Bovary, lecz 
także – z rzeczywistością XIX wieku. Wyczuwali to najwyraź-
niej także badacze problematyzując w tytułach uprzedmioto-
wione aspekty życia Flauberta – jego wypadek37 oraz fascyna-
cję wypchaną papugą.  

37 W tekście Renaty Lis ręka pisarza jest uprzedmiotowiona, ponie-
waż w młodości Flaubert został poparzony. Do końca życia traktował 
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Przedstawione powyżej fragmenty powieści bazowały na 
informacjach implikowanych, były wynikiem gry autora 
z czytelnikiem. Ich interpretacja zależała tylko od skojarzeń 
odbiorców i ich stopnia zaangażowania w lekturę. Następny 
cytat zobrazuje natomiast problem wizualności wewnątrz świa-
ta przedstawionego. Znudzona mężem Emma podczas pobytu 
na prowincji pewnego dnia dostała nieoczekiwanie przepustkę 
do świata, o którym zawsze marzyła – dzięki temu, że Karol 
wyleczył markiza z opryszczki, a później podarował mu szczep 
wiśni, oboje z żoną zostali zaproszeni na bal arystokratów. 
Warto przyjrzeć się tej scenie, ponieważ mówi ona dużo 
o obyczajach panujących w świecie przedstawionym, a także
o samych bohaterach: „pan markiz (…) dziękując mu z
grzeczności osobiście, stwierdził, że Emma ma zgrabną figurę
i kłania się wcale nie z wiejska; wobec czego w pałacu uznano,
że zaproszenie młodych doktorostwa nie będzie ani niezręcz-
nością, ani przekroczeniem granic łaskawości”38.

W tradycyjnej powieści (którą rozumiem jako opozycję 
względem nowoczesnej) podane powyżej informacje są wiary-
godne, ponieważ pochodzą od relacjonującego wydarzenia 
bezstronnego narratora trzecioosobowego. Technika Flauberta 
pozwala jednak na stawianie hipotez dotyczących przeniesienia 
– jak w przypadku wcześniej opisanego dorożkarza – konkret-
nych myśli i pragnień z jednych postaci na inne. W tym specy-
ficznym świecie przedstawionym zanika zdolność obiektywne-
go postrzegania świata. Każde zdanie może należeć zarówno do

swoją dłoń jako część odrębną od reszty ciała, niemal obcą. Badaczka 
porównuje ją nawet do ręki mumii.  
38 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 48.  
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Emmy, jak i do innego bohatera. Kobieta chciała być postrze-
gana jako zgrabna i dobrze wychowana, dlatego mogła próbo-
wać wytłumaczyć sobie zaproszenie na bal swoimi wdziękami 
oraz manierami. Nie wiadomo, co zaważyło na decyzji podję-
tej przez arystokratów. Co więcej, Flaubert pokazuje, że to nie 
jest ważne. Nakłada tym samym na czytelnika obowiązek 
czujności, wzbudza jego niepewność i podważa autorytet nar-
racji. W czasach, kiedy realizm kształtował się i zyskiwał coraz 
większą popularność, były to wyjątkowo nowatorskie zabiegi. 

Z powyższą interpretacją wizualną zgodziłby się również 
Jonathan Crary39. W publikacji dotyczącej percepcji analizo-
wał obrazy, lecz jego uwagi można odnieść także do nowocze-
snej powieści w XIX wieku. Badacz zwracał uwagę na to, 
że właśnie w tych czasach zanikła koncepcja widzenia obiek-
tywnego. Wynalazki związane z wizualnością – fotografia, 
a wcześniej camera obscura i inne – sprawiły, że doszło do 
pewnego rodzaju przesunięcia w roli widza. „Idea subiektyw-
ności widzenia – przekonanie, że doświadczenie percepcyjne 
i doświadczenie zmysłowe człowieka w mniejszym stopniu 
zależą od charakteru zewnętrznego bodźca, w większym zaś od 
budowy i funkcjonowania aparatu zmysłowego – była warun-
kiem wyłonienia się koncepcji widzenia autonomicznego, czyli 
oderwania (czy też uwolnienia) doświadczenia percepcyjnego 
od koniecznego dotychczas bezpośredniego kontaktu z rze-
czywistością”40. Ponieważ oko ludzkie może się mylić, nie ma 
czegoś takiego jak obiektywność – stąd w nowoczesnej powie-

39 J. Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowocze-
sna, Warszawa 2009. 
40 Tamże, s. 24. 
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ści brak jednego punktu widzenia, któremu czytelnik mógłby 
zaufać.  

Podobne analogie między wynalazkiem związanym z wi-
zualnością a literaturą znajduje Ewa Paczoska: „Za utwór zało-
życielski dla doświadczenia nowoczesności w kulturze polskiej, 
można uznać, moim zdaniem, Latarnię czarnoksięską Kraszew-
skiego (pierwodruk: 1843-1844), zbiór migawek z miejskiego 
życia, zapisanych w niezwykłej formie całości obrazkowej 
przekraczającej granice obrazka jako gatunku ku próbie synte-
zy doświadczeń rzeczywistości”41. Latarnia czarnoksięska, la-
terna magica, to oczywiście nazwa wynalazku z XIX wieku: 
projektora. Metaforycznie jest to rodzaj okna (jak w filmie 
Okno na podwórze Hitchcocka), które pozwala na baczne 
przyglądanie się nowej, podlegającej zmianom rzeczywistości. 
Zdaniem Ewy Paczoskiej Kraszewski wskazuje na to, co i dla 
mnie kluczowe jest w rozumieniu nowoczesności – na dyna-
mikę. Projektor, dzięki zautomatyzowanemu procesowi prze-
rzucania klatek, wprawiał statyczną fotografię w ruch.  

Bergson jeden z rozdziałów w swojej publikacji poświęcił 
widzeniu kinematograficznemu. Wskazał przy tym jednak na 
zgubność tego procesu: „zamiast przywiązywać się do we-
wnętrznego stawania się rzeczy, umieszczamy się na zewnątrz 
nich, aby sztucznie odbudować ich trwanie. Zdejmujemy wi-
doki niemal migawkowe z przechodzącej rzeczywistości”42. 
Słowa te pomoże lepiej zrozumieć przykład zaczerpnięty rów-
nież od Bergsona: kiedy kinematograf przedstawia defilujących 
żołnierzy, przerzuca w odpowiednim tempie wiele fotografii. 

41 E. Paczoska, „Latarnia czarnoksięska”…, s. 45. 
42 H. Bergson, Ewolucja twórcza …, s. 244-245. 
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To, co w istocie się rusza, to taśma filmowa, będąca  „na ze-
wnątrz” w stosunku do tego, co oglądamy. Innymi słowy: 
człowiek pozbawiony jest doznania jednostkowego każdego 
z żołnierzy z osobna. Wszyscy oni zostają wprawieni masowo 
w ruch przez aparaturę spoza tego porządku; będącą ponad 
nimi, umożliwiającą ich sztuczną dynamikę. Ta skomplikowa-
na koncepcja ma kluczowe znaczenie: ujawnia, że nawet 
z pozoru obiektywne patrzenie kinematograficzne, śledzące 
pracę projektora, jest właściwie nie tym, czym być powinno. 
Zdaniem Bergsona to kolejna iluzja, jedynie lepiej zamasko-
wana. Te same uwagi można odnieść do narracji u Flauberta, 
ale przede wszystkim: do całej rzeczywistości. Ucieczką od 
subiektywności nie będzie mogła być obiektywność, bo ona 
nie istnieje – lecz to stanie się dopiero problemem w XX wie-
ku. 

Podobne wątki można odnaleźć w definicji percepcji Cra-
ry’ego: „(…) chcę pokazać, że badania nad percepcją prowa-
dzone pod koniec XIX wieku z całą mocą dążyły do przywró-
cenia, przynajmniej w części, oryginalnego łacińskiego znacze-
nia temu pojęciu – rozumienia percepcji jako »chwytania«, 
»brania do niewoli« – pomimo całkowitej jasności, że osiągnię-
cie takiej pewności czy stanu posiadania jest niemożliwe”43.
Owa „całkowita jasność” brała się m.in. z nihilistycznego po-
glądu na rzeczywistość, jaki zaproponował Nietzsche. W świe-
cie bez dogmatów nie dało się nic schwycić ani w pełni posiąść
na własność. Wszystko okazywało się względne, choć widać
jeszcze rozpaczliwą próbę sklejania rzeczywistości znajdującej
się w rozpadzie. Poczucie bezradności wynikało oczywiście

43 J. Crary, Zawieszenia percepcji…, s. 16. 
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z opisywanego przez Bermana niepokoju i zbyt gwałtownie 
przechodzonych przemian. W Pani Bovary doskonale widać, 
jak Emma próbuje zrekonstruować oryginale znaczenie per-
cepcji – na różne sposoby tłumaczy sobie, „chwyta” świat 
naprawdę pogrążony w chaosie. Świadczy o tym zarówno jej 
nakładanie kalki powieściowej na rzeczywistość w celu uprosz-
czenia relacji międzyludzkich, jak i wytłumaczenie sobie zapro-
szenia na bal swoim pozytywnym wizerunkiem, udaną kreacją 
wizualną. Wydaje się, że Flaubert doskonale zrozumiał tajem-
nicę ludzkiej percepcji: każdy człowiek kreuje świat przez su-
biektywne spojrzenie, któremu stara się nadać pozory obiek-
tywizmu, by mieć poczucie stabilności.   

Rację wydaje się mieć również Bergson, gdy konstruuje 
pojęcie nicości: „Słowem, nie mogę się pozbyć tej myśli, 
że pełnia jest jak gdyby haftem na kanwie pustki, że byt jest 
dodany do nicości i że w wyobrażeniu „niczego” jest mniej 
aniżeli w wyobrażeniu »czegoś«”44. Kiedy na przykład myślimy 
o górze, to jednocześnie mamy też gotowe wyobrażenie jej
braku, płaskiego terenu. Taki model ujmowania pustki i nico-
ści jest o tyle interesujący w kontekście świata nowoczesnego,
że ponownie zwraca uwagę na jego dynamikę. Przeładowany
informacjami, jest też „pełny” w sensie Bergsonowskim – wię-
cej w nim małych cząstek „czegoś” składających się na każdy
przedmiot, wyobrażenie i ideę. I choć koniec XIX wieku to
czas filozofii pustki (Nietzsche), warto zauważyć, że w świecie
wiecznego pędu nawet śmierć przestała być pojęciem statycz-
nym, a każdy brak musiał być definiowany w kontraście do
pełni.

44 H. Bergson, Ewolucja twórcza …, s. 225. 
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Podsumowuje to również cytat z pracy Crary’ego, który 
definiuje nowoczesność jako paradoks. Jest to z jednej strony 
wizerunek, który może być „przejmowany, kształtowany 
i kontrolowany za pomocą zewnętrznych technik”45, a z dru-
giej – widzenie całkowicie subiektywnym i zależne od fizjo-
nomii. Zdolne „do uchylenia się od instytucjonalnego prze-
chwycenia i do wynajdowania nowych form, doznań, na-
pięć”46. Bohaterowie mogą zatem dokonywać wizualnych 
autokreacji, lecz powinni być świadomi, że oczy innych są 
stanie ustrzec się przed tym wizerunkiem i wytoczyć inną 
ścieżkę interpretacyjną. 

5. Podsumowanie

Nowoczesny rozdźwięk przedstawiony przez Crary’ego
pozwala interpretować niemal każdą scenę w Pani Bovary jako 
teatr percepcji. Wynika z tego, że Flaubert w swojej powieści 
zawarł nie tylko językowy, lecz także wizualny komentarz do 
rzeczywistości połowy XIX wieku. 

Choć pesymistyczna wizja rodem ze Spenglera zostaje 
zawarta dopiero w epilogu, w którym Homais zarządza całą 
okolicą jako potentat informacji, widać wyraźnie, że Flaubert 
w powieści dopuszcza możliwość zarówno dobrych, jak i złych 
skutków przemian. Operacja Hipolita miała przede wszystkim 
rozsławić nazwisko Karola (oraz Homaisa, rzecz jasna), lecz 
można się w niej dopatrywać i dobrych stron postępu. Gdyby 
się udała, wiejski kaleka byłby zdrowym człowiekiem, który 
miałby szanse na awans w hierarchii społecznej. Widać, 

45 J. Crary, Zawieszenia percepcji…, s. 16. 
46 Tamże. 
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że i w tym przypadku możliwości techniczne pojawiły się szyb-
ciej niż rozwinęły się zdolności człowieka – Karol był nieprzy-
stosowany do wypełnienia tego zadania, dlatego poległ.  

Podobnie skończyła Emma. Jej los wpisuje się w rozpo-
znania Łempickiego dotyczące całego XIX wieku: „(…) mówić 
można śmiało o postępującym procesie materializowania spo-
łeczeństwa, które, ożywione duchem przedsiębiorczości, we 
wszystkich dziedzinach, dąży do pomnażania swych zasobów. 
W tych warunkach potrzeby kulturalne stają się właściwie 
tylko pewnym luksusem i schodzą do znaczenia rozrywki. 
Rozwój kultury nie dotrzymuje w tym okresie kroku rozwojo-
wi cywilizacji”47. W tym cytacie pojawiło się wiele ważnych 
kwestii. Po pierwsze – przedsiębiorcą mógł stać się każdy, na-
wet dziewczyna na prowincji, ponieważ „duch przedsiębior-
czości” panował we wszystkich dziedzinach. Emma głównie 
kupowała, nie rozumiała zasady pomnażania majątku. Z jednej 
strony żyła w czasach przedrewolucyjnych, w których klasy 
niepracujące po prostu pieniądze posiadły, nie myśląc o sposo-
bie ich zarabiania, a z drugiej – wydawała ogarnięta falą prze-
mian obyczajowych związanych z kapitalizmem.  

Poznanie Emmy i Leona, ich wspólna fascynacja kulturą, 
zwłaszcza poezją, stoi niejako w kontrze do cytatu z tekstu 
Łempickiego. Jest to jednak tylko pozorna sprzeczność. Roz-
wój uczuć bohaterki, a później jej romans, związany był z wy-
prawami do miasta. To tam, w wynajętym pokoju, Emma 
początkowo doświadczała rozkoszy cielesnych, a potem – usi-
łowała znaleźć sposób, by zaspokoić rosnącą chęć posiadania, 
swoje nowe materialistyczne potrzeby. Coraz częściej intereso-

47 Z. Łempicki, Oblicze duchowe…, s. 60. 
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wała się wystawami sklepowymi, oczekiwała podarków, coraz 
droższych i bardziej bezużytecznych. Wkrótce cały związek, 
początkowo oparty na wspólnocie wrażliwości kulturowej, 
w oczach kobiety stał się rozrywką, taką samą jak teatr czy 
opera. Emma zrozumiała, że w nowym świecie wszystko ma 
swoją cenę – wkrótce w kolejce rzeczy do sprzedania wystawiła 
samą siebie, gdy chciała uciec z Rudolfem, nie zważając na 
konsekwencje. I choć temat niewierności nie jest w tym przy-
padku innowacją Flauberta, należy pamiętać, że większość 
romansów w literaturze do tej pory zaczynała się i kończyła na 
słowach, bez materialistycznej konsumpcji, a już na pewno – 
nie tak jawnej. Rudolf, przedstawiciel starego porządku, był 
przerażony propozycją Emmy. Nie chciał z nią uciec, bo jego 
moralność – choć dopuszczała zdradę – nie przewidywała sce-
nariusza nowoczesnego, mianowicie ucieczki żony od męża, 
wspólnego pożycia z kochankiem. Raz jeszcze duchowość po-
została w tyle za przemianami politycznymi, technologicznymi 
i obyczajowymi. Właśnie ta intensyfikacja doznań w różnych 
dziedzinach, którym nie sposób się oprzeć, jest wyznacznikiem 
nowoczesności i pozwala mówić o Pani Bovary jako o powieści 
doskonale diagnozującej stan społeczeństw w XIX wieku.  

Na koniec jeszcze jedna scena, która potwierdza nie tylko 
kunszt pisarski Flauberta, lecz także cechę charakterystyczną 
arcydzieł – ich wizjonerstwo. Zbliżenie Emmy i Rudolfa 
w lesie podczas konnej przejażdżki to w gruncie rzeczy opis 
przyrody:  

„Odrzuciła w tył białą szyję, nabrzmiewającą 
westchnieniem, i słabnąca, we łzach, w dresz-
czach, zakrywając twarz, uległa. 
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Kładły się już cienie wieczoru; niskie słońce, 
przeszywając gałęzie, olśniewało jej oczy. Wo-
kół niej, tu i tam, na liściach i ziemi, drżały 
świetlne plamki, jakby kolibry pogubiły 
w locie pióra. W krąg trwała cisza; jakaś sło-
dycz zdawała się prószyć z drzew; czuła po-
wracające bicie serca i krew drążącą jej ciało 
niby mleczna rzeka”48 

Renata Lis nazywa ten zabieg „rozpuszczeniem narratora 
w świecie”49. Polega on na przerzucaniu punktów widzenia na 
kolejne osoby, a później na przyrodę, w wyniku czego powsta-
je jedna wielka zbiorowa świadomość. Choć w analizie wiele 
już powiedziano na temat specyfiki narracji w Pani Bovary, 
chcę na podstawie tego fragmentu dodać jeszcze jedną myśl. 
To właśnie ta scena doskonale ilustruje Bergsonowskie „dziane 
się” w powieści i przywodzi na myśl liczne wiersze Leśmiana50. 
Jest zatem dowodem na przekroczenie przez pisarza formy 
dziewiętnastowiecznej i stworzenie dzieła zdecydowanie wy-
przedzającego swoje czasy. Powstanie nowych form w literatu-
rze wynikało z pragmatycznej potrzeby – tej samej, z której 
rodzi się cały postęp – nazwania rzeczy i zjawisk dotychczas 
nienazwanych. Jest to, zdaniem Łempickiego, dziedzictwo 
romantyczne: „[romantyzm] nauczył nowej sztuki rozglądania 
się w rzeczywistości i patrzenia na nią, obudził ten nieodzowny 
– już zdaniem Platona – warunek wszelkiego badania, a więc

48 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 158. 
49 R. Lis, Ręka Flauberta …, s. 192. 
50 Zob. B. Leśmian, Poezje, Warszawa 1975. 
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zdziwienie i ciekawość”51. Powyższe uwagi dotyczyły również 
wyzyskiwania przyrody nie jako tła, ale miejsca właściwego 
rozgrywania się akcji. 

Cytowana scena kończy się w niejasny sposób: „Nagle 
z oddali, zza lasu, z innych wzgórz, dobiegł ją jakiś krzyk, nie-
uchwytny i monotonny, niosło się ku niej jakieś przeciągłe 
wołanie; w milczeniu słuchała tego głosu, wplatającego się jak 
melodia w pogłos rozdygotanych nerwów”52. W 1912 roku 
Leśmian opublikował tomik poetycki Sad rozstajny. Znajduje 
się w nim wiersz Sad o mężczyźnie poszukującym dziewek 
zrywających czereśnie, z którymi chciałby spędzić upojne 
chwile na łonie natury. „Ale ja czuję ciągle czyjś wzrok przez 
otchłanie,/I słyszę wciąż śmiech cichy, szyderczo-żałobny./Jest 
ktoś w sadzie, co patrzy i co ma swe trwanie,/Ktoś, co drwi 
z moich dziewek… ktoś do mnie/podobny!...”53. 

Łatwo dostrzec tę samą subtelną grę między przyrodą 
a odczuciami bohaterów. Krzyk, który słyszała Emma, przy-
pomina „śmiech cichy, szyderczo-żałobny”. Brakuje u Flauber-
ta jedynie końcowego samorozpoznania, uświadomienia boha-
terki, że być może jest to krzyk pochodzący z jej wnętrza. Lecz 
taka interpretacja nie jest przecież nieuzasadniona. Warto 
zauważyć, że w narracji Pani Bovary pojawia się prekursorska 
jak na połowę XIX wieku myśl dotycząca „ja”, ego. Prace 
Freuda z początku XX wieku przyczynią się nie tylko do rewo-
lucji w psychologii, lecz także w literaturze i w wielu innych 

51 Z. Łempicki, Oblicze duchowe…, s. 50. 
52 G. Flaubert, Pani Bovary …, s. 158. 
53 B. Leśmian, Sad [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1975, s. 37. 
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dziedzinach. Poruszany w nich temat nieświadomości mógłby 
być kluczem do odczytania tej sceny.  

Zestawienie Flauberta z dwudziestowieczną poezją Le-
śmiana wskazuje na łączący autorów temat odczuwanego nie-
pokoju oraz lęku. W przypadku obu pisarzy dochodzi także 
aspekt ironicznego spojrzenia na rzeczywistość. Te dowody 
świadczą o wielkim wyczuciu literackim Flauberta, a także – 
choć izolował się od społeczeństwa – o jego głębokiej świado-
mości „dziania się” świata wokół niego. Pani Bovary stanowi 
jedynie punkt wyjścia do analizy problemu nowoczesności 
w XIX wieku, jest w mojej ocenie doskonałym przykładem 
powieści, która pod względem formy wyprzedza swoje czasy, 
ale pozostaje przy tym boleśnie aktualna. Niemniej należy 
pamiętać, że Szkoła uczuć, a przede wszystkim Bouvard i Pécu-
chet (ostatni i niestety niedokończony tekst Flauberta) to dzie-
ła jeszcze bardziej dopracowane pod względem formy. 

Na koniec jeszcze słowo komentarza do tytułu artykułu. 
Najsłynniejsze zdanie, które przypisuje się Flaubertowi, brzmi: 
„Pani Bovary to ja!”. Te słowa miały się odnosić do kreacji 
Emmy Bovary, a właściwie: do rzekomej autokreacji autorskiej 
ukrytej w tej postaci. I choć wielu badaczy wskazuje, że pisarz 
prawdopodobnie nigdy nie wypowiedział tych słów, nie prze-
szkadza mi to przypisać mu odrobinę tylko zmienionej frazy. 
Sądzę, że z takim samym prawdopodobieństwem mógł oznaj-
mić: „Pani Bovary to nowoczesność!”.  
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Summary 

‘Madame Bovary is modernity’ –  
on what Gustave Flaubert didn’t say 

Paper analyzes the process of modernity, particularly re-
search and development of this term in the nineteenth centu-
ry. It refers among others to the Jerzy Jedlicki's and Marshall 
Berman's publications. Main idea of the text is modernity as 
endless movement. It is adapted from Henri Bergson’s philos-
ophy and further developed during historical, anthropological 
and literature studies. Construction of the Gustave Flaubert's 
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novel "Madame Bovary" is an outstanding example of modern 
writing. This text was chosen as a guidebook for the modern 
age. It is also a starting point in consideration about moderni-
ty in the author's experience and upcoming cultural transfor-
mation process. 
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Matylda Krzesińska. 
Polska tancerka 

 w carskim Petersburgu 

Wstęp 

Kim była Matylda Krzesińska? Jakie było jej życie pry-
watne i artystyczne? Czy osobiste doświadczenia tancerki miały 
wpływ na jej pozycję w balecie? Celem niniejszego artykułu 
jest zaprezentowanie postaci Matyldy Krzesińskiej, znakomitej 
tancerki polskiego pochodzenia. Wychowała się i odnosiła 
sukcesy na scenie Teatru Maryjskiego, w Polsce występowała 
tylko gościnnie. Czy polska kultura była ważna dla tancerki 
wychowanej w Rosji? Jaką tancerką była Krzesińska? 

Jak dotąd nie powstała żadna monografia naukowa po-
święcona postaci Matyldy Krzesińskiej. Profesor Jan Sobczak 
szczegółowo opisał romans tancerki z carem Mikołajem II1. 
Natomiast sama artystka spisała swoje wspomnienia. 

1 Zob. J. Sobczak, Cesarz Mikołaj II. Liberał z usposobienia, autokrata na 
tronie, Toruń 2003, s. 195-228. 
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Bez wątpienia Matylda Krzesińska była postacią kontro-
wersyjną, znane są jej powiązania z rodziną carską (romans 
z carem Mikołajem II). Anna Basałaj w swoim artykule na 
temat artystycznej kariery Krzesińskiej pisze: ,,Jedni postrzegali 
Krzesińską jako kapryśną, tuzinkową tancerkę, drudzy jako 
prawdziwą balerinę assolutę, zjawiskową postać w kulturze 
rosyjskiej’’ 2. Niektórzy zarzucali jej, że to właśnie miłosne 
perypetie zagwarantowały sukces3. Są to jednak tylko spekula-
cje, Krzesińska była przede wszystkim bardzo utalentowaną 
tancerką dwóch epok baletowych. Wychowała się i tańczyła 
w nurcie kanonów baletu postromantycznego, ale też próbo-
wała swoich sił i obserwowała narodziny modernizmu w tań-
cu. Matylda Krzesińska dożyła prawie setnych urodzin, tańczy-
ła na scenie do 64 roku życia. Balet romantyczny4 był jej do-
meną, to w tej technice czuła się najlepiej. Obserwowała też 
czas rewolucji w balecie, jaki miał miejsce na początku XX 
wieku – zmiany, jakie wówczas dokonały się w balecie5 była jej 

2 A. Basałaj, Źródła karier – poparcie dworu czy własny talent: (sylwetka arty-
styczna Matyldy Krzesińskiej), Acta Polono-Ruthenica 2005, nr. 10, s. 104. 
3 Zob. A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K., przeł. B. Stokłosa, War-
szawa 2012. 
4 Zob. I. Guest, Balet romantyczny w Paryżu, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 
1979. 
5 Początek XX wieku to czasy zmian w technice baletowej. Kluczowym 
momentem jest 29 maja 1913 roku, a więc data premiery Święta wiosny do 
muzyki Igora Strawińskiego. Tancerze wykonywali choreografię w technice 
zmienionej o 180 stopni – ich ciała były zgarbione, całe sekwencje nie były 
wykonywane w pointach. Ruch stopy rozpoczynał się od pięty, a nie od 
palców. Choreografia była silnie akcentowana ,,w podłogę’’ – nie był to 
zwiewny i lekki ruch, tworzący iluzję tańca ponad podłożem, znany z XIX-
wiecznych baletów. Początek XX wieku to także czas sprzeciwu wobec zru-
tynizowanej w XIX wieku technice tańca. Znaczącą rolę miała tu Isadora 
Duncan, a także reforma baletu przeprowadzona przez Michaiła Fokina. 
Fokin, pierwszy z wielkich choreografów Diagilewa, dał solidne podstawy 
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całej instytucji, jaką były Balety Rosyjskie. Na jego twórczość znaczący 
wpływ miała wspomniana Isadora Duncan, Wpływy Duncan na Fokina są 
dyskusyjne i nie da się ich w ten sposób tak prosto opisać. zwłaszcza jej 
koncepcja tańca wyzwolonego. Twórca wystąpił przeciwko charakterystycz-
nej dla klasycznego baletu sztucznej wirtuozerii oraz odrzucił ściśle z nią 
powiązany popis techniczny. Ruch w nowym balecie powinien być logicznie 
związany z psychologią postaci lub przebiegiem akcji. O jego charakterze 
decydować ma wewnętrzna motywacja tancerza. Przedstawiony na scenie 
obraz winien być spójny stylistycznie (zob. M. Fokine, Letter to “The Times”, 
July 6th, 1914 [w:] What is Dance? Readings in Theory and Criticism, red. 
R. Copeland, M. Cohen, Oxford 1983, s. 259). Choreograf prezentując
określoną narodowość musi sięgnąć po formy tańca przez nią wygenerowa-
ne. Nacje różnią się od siebie, tak jak różne są ich tańce. Poza tym pokazując
daną epokę czy okres historyczny, należy wiernie ją zarysować. Inspirację
w tym celu znaleźć można w literaturze oraz sztuce. Taki zabieg zagwarantu-
je odpowiedni charakter poszczególnych scen: ,,Gdy komponuję balet
o antycznej Grecji, studiuję wówczas starożytnych artystów; kiedy tworzę
Złotego kogucika, studiuję rosyjskie książki obrazkowe, a kiedy produkuję
Szeherezadę, Kleopatrę, Ducha róży czy Tańce połowieckie z Kniazia Igora,
w każdym przypadku używam innych materiałów odpowiednich dla przygo-
towywanego baletu’’(zob. M. Fokine, Letter to “The Times”…, s.261).
W liście przesłanym do londyńskiego „The Times” Fokin przedstawił pięć
opracowanych przez siebie zasad nowego baletu (zob. M. Fokine, Letter to
“The Times”…, s. 260) :1. Zadaniem choreografa nie jest korzystanie
z gotowych sekwencji motorycznych, ale kreowanie nowych zgodnie z pre-
zentowanym na scenie tematem, czasoprzestrzenią czy etnicznością; 2. Ta-
niec oraz mimetyczna gestykulacja zyskują znaczenie dopiero wtedy, gdy
służą, jako środki wyrazu dramatycznej akcji. Taniec w balecie nie może
pełnić jedynie funkcji ludycznej, jak w przypadku divertissement. Musi być
on ściśle powiązany z treścią baletu; 3. Choreograf może posłużyć się gestem
konwencjonalnym, jeżeli pozwala na to stylistyka baletu. Dla tancerza in-
strumentem ekspresji jest całe jego ciało. Ranga ekspresji całego ciała jest
o wiele większa niż gestykulacja poszczególnych jego części; 4. Ekspresyw-
ność indywidualnego ciała jest tak samo ważna, jak ekspresywność wielu ciał
(ciała grupowego). Grupa tańczących nie pełni w balecie jedynie funkcji
dekoratywnych. Taniec zespołowy jest równie znaczący, co taniec solowy;
5. W nowym balecie jedynie współpraca wielu twórców (choreografa, kom-
pozytora, scenografa, kostiumologa, etc.) gwarantuje całkowitą koherencję.
Przy czym taniec nie powinien podlegać, czy być wtórny, względem innych
systemów. Choreografia w strukturze przedstawienia baletowego stanowi
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zupełnie obca, jak większość tancerzy ,,wcześniejszej epoki’’ 
uważała eksperymenty baletowe Diagilewa za wypaczenie. 
Czas zmian i reform w balecie zbiegł się w czasie z Rewolucją 
Bolszewicką, można w tym fakcie doszukiwać się wzajemnych 
wpływów życia kulturalnego, politycznego i społecznego ów-
czesnego świata. 

Matylda Krzesińska – życie osobiste 

Matylda Krzesińska urodziła się 31 sierpnia 1872 roku 
w Ligowie, obecnej dzielnicy Petersburga. Już sam rok uro-
dzenia artystki sugeruje, że  była tancerką postromantyczną. 
Jednak warto zaznaczyć, że ugruntowana w tym czasie pozycja 
baletu romantycznego miała wpływ na to, iż Krzesińska rozpo-
częła swoją sceniczną karierę wcielając się w postaci występują-
ce w baletach romantycznych.  

Najmłodsza córka tancerza charakterystycznego6 - słyn-
nego mazurzysty Feliksa Krzesińskiego, była najważniejszą 
rosyjską baleriną scen carskich. Tańczyła głównie na scenach 
rosyjskich teatrów. Z uwagi na to, że miała polskie pochodze-
nie, publiczność mogła ją również podziwiać na scenie Teatru 

najważniejszy komponent. Tak przygotowaną bazę teoretyczną zaczął reali-
zować w praktyce. 
6 Tańce charakterystyczne są stylizowane, adaptowane oraz opracowywane 
i dostosowane do warunków scenicznych. W XIX i na początku XX wieku 
stanowiły część składową baletów i oper, były wówczas niezwykle popularne. 
Warto jednak zaznaczyć, że wykonywano je już dużo wcześniej aniżeli 
w XIX wieku. Tańce charakterystyczne zazwyczaj cechują styl danej grupy 
etnicznej, np. taniec hiszpański, neapolitański, góralski, cygański. Zawierają 
elementy folkloru – fragmenty poszczególnych tańców ludowych oraz naro-
dowych. Choreografie charakterystyczne często uwypuklają cechy określające 
grupę osób zależnych od jej profesji, bądź zajęcia, stąd np. tańce marynarzy, 
wojowników, czarownic. 
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Wielkiego w Warszawie. Warto zaznaczyć, że Warszawa 
u schyłku XIX wieku i na początku XX stulecia była miastem 
,,tranzytowym’’ to znaczy, tancerze podróżując na występy do 
innych europejskich miast, zatrzymywali się w Warszawie, 
i prezentowali wybrane spektakle. Dzięki temu publiczność 
mogła podziwiać artystów, chociażby baletowych, na warszaw-
skich scenach. Dla samych tancerzy była to bardzo korzystna 
sytuacja, w której mogli popisać się swoim kunsztem arty-
stycznym. 

Adrianne Sharp w książce Prawdziwe wspomnienia Mali 
K.7, zwraca uwagę na to, że świat, w którym urodziła się i żyła
Matylda Krzesińska już nie istnieje. W 1971 roku, w Związku
Radzieckim nie można było wymawiać nazwiska artystki, po-
nieważ władze wymazały je z historii rosyjskiego teatru. Tan-
cerka od 1890 roku występowała w Teatrze Maryjskim
w Petersburgu, natomiast od 1909 roku tańczyła w Les Ballets
Russes w Paryżu8.

Matylda Krzesińska pochodziła z artystycznej rodziny. Jej 
ojcem był polski tancerz Feliks Adam Krzesiński. Dziad Jan, 
był tenorem Opery Warszawskiej, ciotka solistką warszawskie-
go baletu. Również siostra Julia i brat Józef byli tancerzami. 
Na kartach powieści Sharp czytamy: 

,,Byliśmy dumną rodziną artystów. Mój dziadek śpiewał 
w Operze Warszawskiej tenorem tak pięknym, że król Polski 
nazwał go swoim słowikiem. Ojciec miał nadzieję, że stworzymy 

7 A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. … . 
8 Z zespołem Diagilewa Krzesińska zawodowo związana była w sezonie 
artystycznym 1911/1912, tańczyła wówczas w baletach Karnawał, Śpiąca 
królewna i Jezioro łabędzie. Wcześniejsza współpraca z zespołem Baletów 
Rosyjskich była tylko gościnna. 
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artystyczną dynastię, jak członkowie rodziny Petipów czy Gerd-
tów. Mój brat Józef był już wówczas żonaty z koryfejką Simą 
Astafiewą. Poza tym on, nasza siostra Julia i ja ukończyliśmy 
szkoły baletowe istniejące przy Teatrach Carskich. (…) Oglądali-
śmy z loży popołudniowe próby w wielkim Teatrze Maryjskim, 
czekając, aż sami będziemy mogli poćwiczyć. (…) Po ukończeniu 
szkoły wszyscy tańczyliśmy w Balecie Carskim, brat jako tancerz 
charakterystyczny, a siostra jako tancerka klasyczna’’9. 

Ojciec Matyldy Krzesińskiej wyemigrował do Petersburga 
po tym, jak zatańczył mazura przed carem Mikołajem I. Wy-
konanie tego tańca tak zachwyciło władcę, że zapewniło Felik-
sowi Krzesińskiemu miejsce na scenach teatrów rosyjskich 
(najpierw jako tancerzowi, później jako pedagogowi tańca).  

Matylda Krzesińska zdrobniale nazywana była Malą, albo 
też ,,Krzesińską II’’. Określenie ,,Krzesińska I’’ zyskała jej sześć 
lat starsza siostra – Julia: ,,Nazywano ją Krzesińską I, a mnie 
Krzesińską II, oczywiście tylko do czasu gdy okazałam się od 
niej lepsza. Wówczas pozostała tylko Matylda Krzesińska’’10. 
Można więc wnioskować, że Krzesińska była tancerką świa-
domą swojego talentu i bezkrytyczną wobec samej siebie. 

Tancerka była filigranową kobietą. Jak sama stwierdza: 
,,U szczytu sławy mierzyłam zaledwie pięć stóp i nosiłam roz-
miar butów trzy’’11, a więc zaledwie 150 cm wzrostu i rozmiar 
butów 35. Mimo, że nie mogła niczego zarzucić swojej techni-
ce tańca, umiejętnościom, osobowości i wdziękom, zdawała 
sobie sprawę z niektórych mankamentów swojej urody: ,,Nie 

9 A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. …, s. 33. 
10 Tamże, s. 33. 
11 Tamże, s. 5. 
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byłam pięknością. Moje przednie górne zęby pochylały się do 
wnętrza i wystawały jak u psa, co pokazywano w karykaturach 
zamieszczanych w rosyjskich brukowcach, ale miałam w sobie 
pasję i oczy jak wróżka z bajki’’12.  

Mala była osobą o cechach dyplomaty, posiadała również 
niesamowitą umiejętność kokietowania mężczyzn, co zapewne 
pomogło jej w staniu się kochanką dwóch wielkich książąt 
rosyjskich i utrzymanką ostatniego cara Rosji. Uparcie dążyła 
do wyznaczonych celów, cechowała ją ambicja, nie tylko 
w kwestiach zawodowych, ale również osobistych. Była też 
niezwykle utalentowana tanecznie.  

Początki edukacji tanecznej 

Krzesińska wspomina, że ,,już w wieku trzech lat przepa-
dała za tańcem’’13. Ojciec zabrał ją wówczas po raz pierwszy do 
teatru na balet dla dzieci Konik Garbusek. Matylda w swoich 
wspomnieniach przytacza anegdotę związaną z jej debiutancką 
wizytą na teatralnej widowni14: mała dziewczynka chcąc obej-
rzeć wieczorny spektakl baletowy (balety dla dzieci grane były 
rano), schowała się między teatralnymi fotelami w oczekiwa-
niu na popisy tancerzy. Oczywiście było to działanie niezamie-
rzone - oglądając występy ojca w Koniku Garbusku, gdy spek-
takl dobiegł końca, czekała na niego aż ten rozcharakteryzuje 
się i zabierze do domu. Feliks Krzesiński zapomniał o małej 
Mali. Jednak, gdy wrócił po córkę do teatru, Matylda obser-
wowała, co dzieje się na scenie, zupełnie bez strachu, który 

12 Tamże, s. 7. 
13 M. Krzesińska, Wspomnienia: romans z carem Mikołajem i lata następne…, 
tłum. D. Kułakowska, Warszawa 1996, s. 13. 
14 Tamże, s. 13. 
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mógłby wynikać z faktu pozostawienia dziecka samego na 
widowni teatralnej.  

Już w wieku ośmiu lat została przyjęta do Carskiej Szkoły 
Baletowej, a po roku nauki, jako uczennica, zadebiutowała 
w balecie Don Kichocie, 30 sierpnia 1881 roku15, Matylda wraz 
ze starszą od siebie (również wychowanką Carskiej Szkoły 
Baletowej) Andersonówną zatańczyły na pointach role dwóch 
marionetek.  

Pierwszym nauczycielem Matyldy Krzesińskiej był Lwe 
Iwanowicz Iwanow, tancerka wspomina:  

,,Iwanow prowadził ćwiczenia wstępne, coś w rodzaju abe-
cadła baletowego, co nie mogło mnie zainteresować, ponieważ 
wszystko to już wcześniej przerobiłam w domu. Czasami miałam 
wrażenie, że Iwanow nie przepada za swoją pracą. Rozleniwio-
nym głosem dyktował nam: ,,Pliz!’’ albo ,,Proszę wykręcić kola-
na!’’, ale nie korygował wykonania, nie zatrzymywał klasy z po-
wodu niewłaściwego ruchu którejś z uczennic’’16. 

Po trzech latach nauki w klasie Lwa Iwanowa, Krzesińska 
przeszła do klasy Katarzyny Wazem. Nauczycielka wymagała 
już od uczennic znacznie więcej, Krzesińska wspomina: 

,,Katarzyna Wazem bardzo uważnie obserwowała uczenni-
ce, zatrzymywała klasę i kazała powtarzać ćwiczenia, jeśli uznała 
wykonanie za nie całkiem prawidłowe lub pozbawione gracji. 
Mnie akceptowała i tylko czasem z uśmiechem napominała: 
,,Krzesińska proszę nie marszczyć czoła, bo się panna wcześniej 
zestarzeje’’. Mimo to wydawało mi się, że i w tej klasie nie było 

15 Tamże, s. 24. 
16 Tamże, s. 22. 
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twórczego ducha, bo wszystkie te ruchy znałam już przedtem i tak 
naprawdę nie mogły mnie fascynować’’17. 

Po czterech latach nauki w klasie Katarzyny Wazem, ko-
lejnym pedagogiem Krzesińskiej był Christian Johanssona, 
lekcje u szwedzkiego artysty Matylda bardzo polubiła:  

,,Każdy ruch miała u niego własny sens, był wyrazem okre-
ślonej myśli i nastroju, i to właśnie starał się nam przekazać’’18.  

W wieku siedemnastu lat, 23 marca 1890 roku zatańczyła 
w swoim spektaklu dyplomowym na zakończenie szkoły, to 
właśnie wtedy poznała ówczesnego carewicza, którego nazywa-
ła Nikim (Mikołaj II). Wtedy też ojciec Mikołaja, car Alek-
sander III miał powiedzieć do Matyldy: ,,Będziesz mademoi-
selle ozdobą i dumą naszego baletu’’19. Carewicz był od Mali 
pięć lat starszy, urzekła ją w nim delikatna uroda i błękitne 
rozmarzone oczy. Również Matylda wzbudziła zainteresowanie 
Nikiego. Romans tej pary był tylko kwestią czasu. Wydawać 
mogłoby się, że wszystko stoi na przeszkodzie ich związku - tak 
też było. Mala była tego świadoma, mimo to uparcie dążyła do 
celu i brnęła w romans z carewiczem nawet wówczas, gdy ten 
poślubił księżną Alicję Heską i stworzył z nią rodzinę. Ich 
romans nie był aż tak namiętny, jak można byłoby przypusz-
czać. To był raczej związek porywczy tylko w niektórych mo-
mentach, w innych był zimny i owiany pewną tajemnicą, któ-

17 Tamże, s. 22. 
18 Tamże, s. 23. 
19 Tamże, s. 27. 
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ra sprawia, że historia miłości tych dwojga staje się fascynują-
ca20.  

Po zakończeniu edukacji w Carskiej Szkole Baletowej 

Od momentu ukończenia szkoły kariera Matyldy Krze-
sińskiej rozwijała się bardzo szybko. Z całą pewnością pomogły 
jej w tym znajomości z protektorami carskimi, ona sama nie-
jednokrotnie podkreślała21, że zależy jej na utrzymaniu relacji 
z każdą wysoko postawioną osobą (płci męskiej), która może 
jej się w przyszłości do czegoś przydać. Matylda nie przejmo-
wała się tym, co ludzie o niej mówią, ważne - aby mówili i aby 
każda taka znajomość przynosiła jej korzyści. Relacje utrzy-
mywała głównie z mężczyznami. Często podkreślała22, że jedy-
nym mężczyzną, którego tak naprawdę kochała (nie licząc 
ojca, brata i syna) był car Mikołaj II. Jeżeli chodzi o jej relacje 
z kobietami, to traktowała je, jako rywalki w walce o wyma-
rzoną rolę czy też o mężczyznę, dlatego nie utrzymywała przy-
jacielskich stosunków z żadną kobietą.  

Matylda Krzesińska w zaledwie pięć lat od ukończenia 
szkoły otrzymała najwyższy tytuł, jaki może uzyskać tancerka 
baletowa, primaballerina assoluta. Tańczyła w Rosji najważ-
niejsze role. W 1895 roku odbyła tournée europejskie, które 
rozsławiło ją poza granicami Rosji. Występowała dla cesarza 
Franciszka Józefa, występowała w Paryżu, Londynie, Wiedniu, 
Warszawie. W tym czasie w jej życiu pojawił się Sergiusz Ro-
manow. Zapewnił jej nie tylko dalsze kontakty z rodem, lecz 

20 Zob. A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. … . 
21 Zob. M. Krzesińska, Wspomnienia: …, s. 98-99. 
22 Zob. A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. … . 
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również posiadłość nad morzem. Będąc na wakacjach we Wło-
szech poznała kolejnego z rodu Romanowów, Andrzeja (sześć 
lat od niej młodszego). Ten nieśmiały i przystojny młodzieniec 
stał się jej życiowym partnerem. Żyli w nieformalnym związ-
ku, ponieważ prawa dynastyczne nie pozwalały na ślub z ba-
letnicą. W 1902 roku urodził się syn Matyldy Krzesińskiej, 
Włodzimierz (Wowa). Oficjalnie Mala utrzymywała, że ojcem 
dziecka jest Andrzej, jednak ogromne podobieństwo chłopca 
do cara Mikołaja II spowodowało, że nie ustawały plotki 
o domniemanym ojcostwie cara. Andrzej ofiarował jej willę
Alam (anagram od jej zdrobniałego imienia Mala) na Lazuro-
wym Wybrzeżu, gdzie mogła wraz z synem spędzać wakacje.
W Rosji zbudował jej pałacyk, z którego ,,wygnała’’ ją Rewo-
lucja.

Kariera sceniczna 

Przyjrzyjmy się jednak kilku ważnym kreacjom scenicz-
nym Krzesińskiej, zanim otrzymała tytuł primaballerina assolu-
ta. Tańczyła w baletach i operach, jej pierwszy rok występów 
w Teatrach Imperialnych to ponad czterdzieści ról w tych 
widowiskach. Pierwszym tanecznym partnerem Matyldy był 
Mikołaj Legat, tancerka wspominała: ,,Wkrótce po szkolnym 
przedstawieniu, ale jeszcze przed oficjalnym ukończeniem 
szkoły, zadebiutowałam na scenie w spektaklu na benefis Pap-
kowa 22 kwietnia 1890 roku. Tańczyłam już nie z wychowan-
kiem, ale z doświadczonym artystą, Mikołajem Legatem, i to 
dodawało mi pewności siebie’’23. W 1907 roku po raz pierwszy 
zatańczyła z Wacławem Niżyńskim. U szczytu sławy, sama 

23 M. Krzesińska, Wspomnienia: …, s. 29. 
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mogła decydować o tym, w jakich baletach chce zatańczyć, 
oczywiście wybierała tylko te najlepsze i najbardziej opłacalne. 
Była czołową tancerką choreografii stworzonych przez Mariusa 
Petipę.  

W sezonie 1892/1883 Matylda Krzesińska po raz pierw-
szy została obsadzona w głównej roli. Był to balet Calcabrino 
(1 listopada 1982 roku), do którego choreografię ułożył 
wspomniany Marius Petipa. Jednak Mala nie od razu otrzyma-
ła propozycję zatańczenia partii pierwszej solistki w tym bale-
cie – zastąpiła włoską tancerkę Carlottę Briazny, która nagle 
porzuciła występy na rosyjskiej scenie. 

Jeżeli chodzi o balety Czajkowskiego, to w 1890 roku zo-
stała koryfejką i tańczyła jedną z wróżek w Śpiącej Królewnie, 
ale wraz z rozkwitem jej talentu i wzrostem zainteresowania 
Krzesińską II ze strony carewicza, szybko awansowała na drugą 
solistkę, a następnie na primabalerinę. W 1893 roku zadebiu-
towała w roli księżniczki Aurory, tańczyła tę partię jako pierw-
sza rosyjska balerina.  

Matylda Krzesińska wspomina24, że po debiucie w roli 
Aurory (1893), do jej garderoby przyszedł sam Piotr Czajkow-
ski i powiedział, że chce stworzyć dla niej balet. Jak sama mó-
wiła – w tym momencie poczuła jakby objawił się jej sam 
Bóg25. Niestety balet nie powstał, ponieważ w 1893 roku, 
Czajkowski zmarł w czasie epidemii cholery.  

24 Tamże, s. 46. 
25 Znaczenie Piotra Czajkowskiego dla muzyki baletowej: ,,Każda filharmo-
nia przynajmniej raz w sezonie musi wykonać koncert fortepianowy lub 
skrzypcowy Czajkowskiego’’ (H. Swolkień, Piotr Czajkowski, Warszawa 
1976, s.6). Piotr Czajkowski początkowo przyjął propozycję skomponowa-
nia muzyki do jednego z najsłynniejszych baletów w historii muzyki z po-
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Żałoba po śmierci cara Aleksandra III przyczyniła się do 
tego, że sezon artystyczny 1894/1895 w Rosji nie był dla tan-
cerzy czasem intensywnej pracy na rodzimych scenach. Toteż 
był to doskonały czas na zagraniczne tournée, Matylda Krzesiń-
ska występowała wówczas (wraz z innymi tancerzami) na sce-
nach w Monte Carlo, gdzie prezentując mazura artyści odnieśli 
niesłychany sukces.  

Przy tej okazji warto wspomnieć o kolejnej zagranicznej 
podróży Krzesińskiej. W 1895 roku ze swoim ojcem i innymi 
artystami Teatru Maryjskiego, zatańczyła na scenie Teatru 
Wielkiego w Warszawie.  W relacjach ze spektakli na polskiej 
scenie czytamy: 

„Występy Krzesińskiej były dla Warszawy niebywałą sensacją 
[...]. Teatr Wielki podczas jej występów zamieniał się 
w paradę wojskową. Nigdy może nie gromadziło się tutaj tak 
wielu dygnitarzy wojskowych [...]. Wszystkie miejsca były wyprze-

                                                                                                           
wodu pieniędzy. Prapremiera Jeziora łabędziego odbyła się w 1877 roku 
w moskiewskim Teatrze Wielkim. ,,Nędzniejszego baletu nie widziałem 
nigdy (…). Przy tej kompozycji choreograficznej balet – jestem tego pewien 
– wzbudzi zainteresowanie, bo partytura jest czarująca’’ (Tamże, s.97) – tak
o przedstawieniu pisał krytyk Laroche. Miał rację, nieudolna realizacja
baletu sprawiła, że nadano mu miano ,,klapy sezonu’’, choć wybitna partytu-
ra nie została przeoczona. Dopiero kolejne inscenizacje wydobyły jej praw-
dziwą siłę. Partytura Piotra Czajkowskiego była prawdziwą rewolucją
w świecie baletu. ,,Z pojawieniem się Jeziora łabędziego baletu chciało się
słuchać, a nie tylko oglądać. Dotychczas bohaterowie baletowych librett żyli
i działali poza tańcem. Czajkowski pierwszy zerwał z tą sztampą, każąc im
w tańcu żyć i działać’’ (Tamże, s.98). O sukcesie baletu przesądziło również
jego libretto. Autorami ,,nowego’’ tekstu byli Władimir Biegiczew i Wasilij
Gelcer. Historia dziewczyny zaklętej w łabędzia oraz księcia, który przyrzekł
jej miłość, a potem przez podstęp złego czarownika zdradził, stała się już
częścią popkultury i inspiracją dla innych twórców. Czajkowski nie dożył
momentu wielkiego sukcesu Jeziora łabędziego.
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dane. Generał-gubemator w paradnym mundurze, w otoczeniu 
swoich adiutantów, zajął swoją lożę. Inne loże zajęli najwyżsi 
dygnitarze wojskowi z żonami oraz konsulowie obcych państw. 
Równie licznie była reprezentowana polska arystokracja w lożach 
i krzesłach [...]. Podczas przedstawienia do garderoby przychodzi-
li wysocy dygnitarze składać hołdy, a ona przyjmowała te wizyty 
łaskawie, lecz bez entuzjazmu. Dla kolegów była nadzwyczaj 
grzeczna, uprzejma, a nawet starała się być miła, chcąc pozosta-
wić po sobie dobre wspomnienie”26.  

Prasa pisała o artystach Teatru Maryjskiego tylko pozy-
tywne recenzje. „Kraj”, polskie pismo polityczno-literackie 
wydawane w Petersburgu, 20 czerwca donosił:  

„P. Krzesińska ukończyła występy swe na scenie warszaw-
skiej, a ukończyła je z równą świetnością, jak zaczęła. Żegnano ją 
oklaskami i kwiatami, nie skąpiąc też jednych i drugich i ojcu jej, 
który tańczył mazura, jak go u nas jeszcze przed poł wiekiem 
tańczono”27. 

W warszawskim „Słowie” pisano: 

„Dwa występy panny Krzesińskiej, pierwszej tancerki baletu 
petersburskiego, a córki b. artysty baletu warszawskiego, F. Krze-
sińskiego, przekonały publiczność tutejszą, że pomimo młodego 
wieku, artystka ta w zupełności zawładnęła techniką choreogra-
ficzną. Taniec jej, zręczny, lekki, ma w sobie wiele wdzięku i 

26 P. Owerło, Z tamtej strony rampy, Kraków 1926, s. 236, cyt. za: M. Le-
wańska, Balet rosyjski i polski. Sceny petersburska i warszawska na przełomie 
wieków,[w:] Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX/XX 
wieku, Warszawa 1980, s. 317. 
27 Kraj 1895, 16 (20) VI, nr 23, s. 28. 
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powabu. Okrągłość ruchów, efektowne przybieranie rozmaitych 
póz, jako też niezwykła siła i wytrzymałość - wszystko to świadczy 
o dobrej szkole, jaką przeszła artystka. Obok p. Krzesińskiej wy-
stępuje ojciec jej, p. Feliks Krzesiński”28.

W Warszawie Krzesińska wystąpiła ponownie w 1898 ro-
ku, natomiast ostatni występ Mali w Polsce odbył się 1905 
roku. W kontekście zagranicznych występów Mali warto za-
znaczyć, że współpraca z Baletami Rosyjskimi Diagilewa, to 
liczne występy zagraniczne. Kiedy powstały słynne Ballets Rus-
ses (Balety Rosyjskie), wielokrotnie dostawała propozycję 
udziału w tym ambitnym przedsięwzięciu, jednak długo się 
opierała i zwlekała z decyzją: ,,W Rosji zdobyła już bowiem 
wszystko. Za granicą natomiast pomimo licznych spektakular-
nych sukcesów i znanego nazwiska, nie chciała dzielić sławy 
z Pawłową i Karsawiną’’29. Po długich namowach w końcu 
dołączyła do grupy wybitnych tancerzy, z którymi święciła 
sceniczne triumfy – występowała gościnnie w Baletach Rosyj-
skich, w Londynie, Wiedniu, Budapeszcie i Monte Carlo.  

Emaliowe oczy w balecie 

Wspominałam już o tym, że Matylda Krzesińska pomimo 
tego, iż zdawała sobie sprawę z pewnych mankamentów swojej 
urody, była też świadoma (i to o wiele bardziej) swoich atu-
tów. Niekiedy bezkrytycznie postrzegała samą siebie. Tym, co 
wyróżniało ją spośród wielu tancerek (oprócz talentu, oczywi-
ście)była pasja i oczy jak z bajki. Być może to właśnie te oczy, 
,,magiczne’’ spojrzenie przyczyniły się do tego, że doskonale 

28 Słowo 1895, 6 VI, nr 128, s. 2; patrz też: Słowo 1895, nr 124 i 130. 
29 A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. …, s. 100. 
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radziła sobie tańcząc partię Swanildy w balecie Coppelia czyli 
dziewczyna o emaliowych oczach. Jak sama mówiła, wcielenie 
się w postać Swanildy była dla niej rolą, która zakończyła w jej 
karierze etap beztroskiego dzieciństwa. Od tego momentu 
w swoich oczach i w oczach widzów stała się dojrzałą tancerką. 

Coppelia jest baletem komicznym, którego treść jest nie-
zwykle podobna do tej, znanej nam z bajki Pinokio. Matylda 
Krzesińska tak wspomina swój występ w Coppelii:  

,,(…) W drugim akcie pojawiłam się na scenie ubrana jak 
lalka Coppelia, którą samotny doktor skonstruował jako namiast-
kę córki, tak jak Geppetto w ,,Pinokiu’’ wystrugał sobie drewnia-
nego pajaca. Uciekłszy się do podstępu, Swanilda sprawiła, 
że doktor uznał ją za lalkę, która ożyła. Stukołkin (który wcielił 
się w postać Coppeliusa) udawał więc szok, a następnie wściekłość, 
że został tak oszukany. Gdy kurtyna opadała, gonił mnie, dysząc 
ciężko, aby – jak sądziłam – wzmocnić komiczny efekt. Na gło-
wie miał gumę imitująca łysinę, za uszami wielkie, trzęsące się 
pasma białych włosów, a na nosie chwiejące się okulary. Za kuli-
sami lewą ręką przytrzymał się dekoracji, a jego twarz w poma-
rańczowym makijażu pokryły krople potu. Po chwili gwałtownie 
wciągną powietrze do płuc i runął na podłogę, wypuściwszy z ręki 
pomalowane płótno. Siła upadku, spowodowanego przez atak 
serca, była tak wielka, że na scenie zatrzęsły się rekwizyty i kryta 
strzechą chatka. Gdy uklękłam przy nim w swym kostiumie lalki, 
zobaczyłam, że jego oczy nieruchomieją. To zastygłe spojrzenie 
i mocny makijaż, przypominający porcelanową maskę, sprawiły, 
że Stukołkin, sam wyglądał jak lalka. W następnych dniach moż-
na było przeczytać w gazetach teksty pochwalne na jego cześć, 



Matylda Krzesińska …  175 

głoszące, że ,,umarł jak żołnierz na posterunku, służąc sztuce, 
którą namiętnie kochał do ostatniej chwili życia’’30. 

Nie tylko sama rola w Coppelii uczyniła z Matyldy Krze-
sińskiej ,,dojrzałą tancerkę’’, to właśnie wspomnienia jakie 
pozostały jej po tym wydarzeniu, skłoniły ją do głębszych re-
fleksji. Stała się dojrzałą wewnętrznie baletnicą. Uświadomiła 
sobie jak ciężka jest praca na scenie. Zapewne pytania, które 
wówczas mogło zrodzić się w umyśle Krzesińskiej dotyczyły 
tego czy naprawdę chce przeżyć życie na scenie, umrzeć na 
scenie dla sztuki? Fakt, że Matylda Krzesińska wykonała swój 
ostatni publiczny taniec w wieku 64 lat najlepiej sugeruje to, 
jak odpowiedziała sobie na nie Jeszcze jedno pytanie, które 
zrodziło się w umyśle Matyldy Krzesińskiej, gdy tańczyła 
w Coppelii brzmiało zapewne: Czy chce miłości jedynie na 
pokaz?  Swanilda przebrała się za Coppelię nie tylko po to, by 
oszukać biednego doktora, lecz także dlatego, że chciała po-
nownie wzbudzić zainteresowanie swojego kawalera Franza, 
którego nagle zafascynowała śliczna lalka siedząca na balkonie, 
podobna do żywej dziewczyny czytającej książkę. 

Poza Coppelią, znaczące dla rozwoju scenicznej kariery 
Matyldy Krzesińskiej były między innymi solowe partie 
w takich baletach jak: Esmeralda, Przebudzenie Flory, Córka źle 
strzeżona, Córka faraona, Śpiąca królewna, role w Arlekinadzie,  
Paquicie czy Dziadku do orzechów.  

Gdy w maju 1896 roku planowano spektakl z okazji car-
skiej koronacji początkowo Matyldy Krzesińskiej nie obsadzo-
no w żadnej roli baletu Perła. Tancerka wykorzystała wszelkie 

30 Tamże, s. 54. 
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swoje kontakty z dworem i wpłynęła na zmianę decyzji. „Kie-
dy administracja otrzymała rozkaz carskiego dworu, próby 
Perły były zakończone, role rozdzielone. Po to, bym mogła 
wystąpić w balecie, Drigo musiał skomponować dodatkową 
muzykę, a Petipa ustawić scenicznie pas de deux, w którym 
tańczyłam Żółtą Perłę (w balecie była już biała, czarna i różo-
wa) [...]”31 - pisała Krzesińska. Rola Mali w tym balecie zade-
cydowała o jej miejscu w trupie baletowej Teatru Maryjskiego, 
a później o miejscu w historii sztuki baletowej. Po carskiej 
koronacji rosyjski przywódca bywał prawie w każdą niedzielę 
w teatrze, ale dyrekcja celowo tak dobierała repertuar, żeby 
ominąć Krzesińską. Gdy Matyldzie udało się otrzymać przy-
dział, nie można było uniknąć plotek, że dyrektor Petipa zasu-
gerował carowi, aby ten obejrzał danego wieczoru inny spek-
takl. Krzesińska uznała to za zniewagę: „[...] wtedy po raz 
pierwszy skorzystałam z przyzwolenia cara na zwracanie się 
bezpośrednio do niego. Napisałam mu o tym, co dzieje się 
w teatrze, zaznaczyłam też, że wobec tej sytuacji nie widzę 
możliwości pozostawania nadal na cesarskiej scenie. List został 
przekazany do rąk własnych przez wielkiego księcia Sergiusza 
Michajłowicza. Odpowiedzi nie otrzymałam”32. Ostatecznie 
car zjawił się w teatrze w ostatniej chwili, prawdopodobnie 
pod wpływem prośby tancerki. 

W roku 1896, tuż po rosyjskich świętach Bożego Naro-
dzenia, Matylda Krzesińska zadebiutowała w nowej partii 
tanecznej – bajadery – świątynnej tancerki o imieniu Nikija, w 
balecie Bajadera. Była to kolejna baśń, do której Marius Petipa 

31 M. Krzesińska, Wspomnienia: …, s. 57. 
32 Tamże, s. 61. 
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stworzył choreografię. Do inscenizacji wprowadzone zostały 
w kostiumach i scenografii elementy orientalne. Matylda Krze-
sińska obsadzona została w Bajaderze w partii świątynnej tan-
cerki która zakochana w Solorze odtrąca Bramina. Nikija wie-
rzy w prawdziwą miłość oraz bogów, dla których tańczy 
w świątyni, w sprawiedliwość, którą za jej śmierć wymierzają 
bogowie. Świątynna tancerka w balecie symbolizuje: piękno, 
niewinność, dumę, naiwność, miłość, prawdę Nieco przewrot-
nie zauważyć możemy, iż czasem role, w jakich obsadzani są 
tancerze w zupełnie przypadkowy sposób łączą się z ich życiem 
prywatnym. Mam tu na myśli ,,Malę’’, która była kochanką 
cara, wierzyła w prawdziwe uczucie mimo, że Mikołaj II był 
już związany z Alicja Heską. Czas, w którym Matylda Krzesiń-
ska tańczyła w Bajaderze nie należał do tych najlepszych w jej 
karierze. Była wówczas w konflikcie z dyrektorem Teatru Ma-
ryjskiego Iwanem Wsiewołożskim. To spowodowało, że tań-
czyła w połowie tygodnia, w niemodne środy, kiedy rodzina 
cesarska nie przychodziła do teatru. Dla tancerza to właśnie 
występ przed rodziną cesarską było wyróżnieniem.  

Krzesińska triumfowała na rosyjskiej scenie do 1897 ro-
ku, rok później specjalnie dla niej wznowiono prezentacje 
baletu Córka Faraona, A. Pleszczajew tak opisał ten występ:  

„W ciągu całego tego wielkiego widowiska balerina nie 
opuszcza sceny, mimiczna opowieść Aspicji przeplatana jest tań-
cami, które zostały dodane przez utalentowanego baletmistrza z 
uwzględnieniem współczesnej techniki, o wiele trudniejszej i bar-
dziej skomplikowanej aniżeli za czasów Rosatti. Mimiczne opo-
wieści, o bardzo dramatycznej treści, są wzruszające w wykona-
niu p. Krzesińskiej, która nie przerysowuje i nie przesadza, ale 
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instynktownie zachowuje umiar we wszystkim. Panna Krzesińska 
ma w sobie dużo naturalnego czy jak określił pewien znany lite-
rat, naiwnego wdzięku”33. 

Rok 1900 to czas świętowania dziesięciolecia pracy arty-
stycznej Matyldy Krzesińskiej, „Kraj” zamieścił notę w kolum-
nie Petersburg: „P. Matylda Krzesińska zamknęła 10-lecie 
swego scenicznego zawodu niedzielnym benefisem bardzo 
świetnym. Primabalerina tutejszego baletu debiutowała 
w Petersburgu w kwietniu 1890 roku Wydoskonalenie się 
w choreografii zawdzięcza głownie ojcu swemu p. Feliksowi 
Krzesińskiemu, weteranowi dziś tutejszego baletu. Pod wzglę-
dem stylu taniec p. Krzesińskiej trzyma się ściśle francuskiej 
akademickiej szkoły”34. 

Na benefisie z okazji dwudziestolecia pracy artystycznej 
Matyldy Krzesińskiej obecna była cała rodzina carska, tancerka 
wspomina: 

„Na początek wybrałam pierwszy akt baletu Don Kichot, 
rozgrywający się na placu w Barcelonie, a składający się prawie 
wyłącznie z tańcow hiszpańskich. Moimi partnerami byli: Piotr 
Gerdt w roli Gamasza, bogatego szlachcica, i Mikołaj Legat w 
roli Bazyla, cyrulika. Potem szedł trzeci akt baletu Paquita w 
choreografii Mikołaja Legata, miałam tam wspaniałe pas de deux 
i rownież w jego choreografii solowkę do muzyki A. Kadletza. Na 
zakończenie dano drugi akt baletu Fiametta, z ktorym wiązały 

33 Tamże, s. 68. 
34 Kraj 1900, 18 II (2 III), nr 7, s. 21. 
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się tak drogie mi wspomnienia; w balecie tym mogłam zabłysnąć i 
byłam szczęśliwa, że Niki zobaczy moje wykonanie”35.  

Tradycja nakazywała, aby jubilatka otrzymała prezent - 
był to brylantowy orzeł o wydłużonym kształcie w platynowe 
oprawie i z platynowym łańcuszkiem do noszenia na szyi. 
Sprawozdanie z benefisu zostało zamieszczone w „Roczniku 
Teatrów Cesarskich”, w którym zapisano: 

„13 lutego 1911 roku miało miejsce wielkie wydarzenie: M. 
Krzesińska obchodziła jubileusz dwudziestolecia. Jako przedsta-
wicielka klasycznego kierunku w sztuce tańca nie ma ona dziś 
rywalek na rosyjskiej scenie, aż tak doskonała jest jej sztuka [...]. 
M. Krzesińska rozpoczynała swą karierę w czasie, gdy zachwyca-
no się u nas maestrią rożnych, bardziej lub mniej głośnych tance-
rek zagranicznych, jak Brianza, Legnani, Zambelli i inne. Pani
Krzesińska, podejmując ryzyko wystąpienia w tych samych rolach,
w których święciły triumfy tancerki zagraniczne, stopniowo uto-
rowała drogę do całkowitego opanowania sceny baletowej przez
baleriny rosyjskie. Przejmując od szkoły włoskiej wirtuozerię, od
francuskiej grację, p. Krzesińska przefiltrowała to przez pryzmat
czysto słowiańskiej subtelności i duchowości, dodała do tego cu-
downą mimikę i w sumie doprowadziła do perfekcji swą sztukę,
którą od dwudziestu lat podziwiają miłośnicy baletu. I jeśli dziś,
kiedy dokonuje się przewartościowanie sztuki baletowej, klasyczna
pointe wymaga obrony, to nie znajdzie ona lepszego, bardziej
żarliwego i skutecznego obrońcy aniżeli p. Krzesińska. Spektakl
na benefis utalentowanej baleriny był składanką: pierwszy akt
Don Kichota, trzeci akt Paąuity i drugi akt Fiametty. Z wyjąt-

35 M. Krzesińska, Wspomnienia: … , s. 131. 
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kiem Fokina uczestniczyły w nim wszystkie najlepsze siły zespo-
łu”36. 

Dochód z benefisu z okazji ćwierćwiecza pracy artystycz-
nej (1916), Matylda Krzesińska zdecydowała się przeznaczyć 
na działalność Rosyjskiego Towarzystwa Teatralnego, działają-
cego pod patronatem cara. Rok później, Rewolucja Bolszewic-
ka spowodowała, że Krzesińska wyemigrowała z Rosji. 

Życie osobiste poza sceną i na emigracji – wpływy na toż-
samość tancerki 

Gdy Krzesińska wyemigrowała do Francji, przez trzydzie-
ści lat nauczała tańca klasycznego we własnym Studium Księż-
nej Krasińskiej, w alei Vion-Whitcomb. Zamknęła szkołę 
dopiero w 1964 roku, gdy miała dziewięćdziesiąt dwa lata.  

Wspominałam, iż Krzesińska tańczyła głównie na rosyj-
skich scenach baletowych. To carska rzeczywistość społeczno-
kulturowa ukształtowała jej tożsamość. Sama nigdy nie mówiła 
po polsku, jednak w jej domu rodzinnym język ten był obec-
ny. Feliks Krzesiński, dbał o to, aby w życiu jego rodziny były 
obecne elementy kultury polskiej. Matylda Krzesińska wspo-
mina: 

,,Rodzice moi byli wyznania rzymskokatolickiego, a Wigilię 
obchodzono według starodawnego obyczaju. Do godziny szóstej 
wieczór, do pierwszej gwiazdy nie wolno było jeść. Podczas kola-
cji, która była głównym wydarzeniem tego dnia, ujawniały się 
kulinarne zdolności ojca. Zgodnie z tradycją powinno być trzyna-
ście postnych dań, z których każde miało własne znaczenie symbo-

36 Tamże, s. 133. 
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liczne, ale z czasem ilość tych dań została zredukowana do sied-
miu. Do obowiązkowych dań rybnych należały sandacz po polsku 
i ryba smażona. Następnie podawano dwa rodzaje zupy rybnej w 
dwóch różnych wazach, które stawiano przy nakryciu matki i ona 
ją nalewała. W jednaj wazie była rosyjska ucha, w drugiej – 
polska ze śmietaną. Tę polską uchę bardziej lubiłam i do dziś 
wspominam ją z przyjemnością, ale poza domem rodzicielskim 
nigdzie więcej jej nie spotkałam. Zapewne przepis na tę zupę był 
kulinarnym sekretem mojego ojca. Po kolacji zapalano choinkę, 
pod którą ułożone były prezenty. Zwyczaj ten zachowałam na całe 
życie i po dziś dzień niema dla mnie większej przyjemności niż 
zapalenie choinki i rozdawanie prezentów’’37. 

Dawniej odtańczenie poloneza było zwieńczeniem lub 
rozpoczęciem ważnej uroczystości czy wydarzenia artystyczne-
go, było (i jest nadal) symbolem polskości. Matylda Krzesiń-
ska, wspominając swoje występy na scenach teatrów rosyjskich 
zawsze podkreślała: ,,Balety trwały do trzeciej nad ranem 
i kończyły się odtańczeniem poloneza’’ 38. Dla Krzesińskiej 
świadomość własnej tożsamości narodowej była kwestią bardzo 
ważną  mimo, że nigdy na stałe nie mieszkała w Polsce, w jej 
domu zawsze mówiono w języku polskim. Oczywistym jest, 
że jeżeli urodziła się i większość życia spędziła w Rosji, jej 
mentalność była mocno zakorzeniona w kulturze rosyjskiej. 
Dzięki ojcu, który bardzo dbał o polskość swoją i swojej ro-
dziny Matylda Krzesińska mogła poznać polską kulturę. Sama 
Krzesińska definiowała swoją tożsamość jako rosyjską, to Rosje 

37 Tamże, s. 16-17. 
38 A. Sharp, Prawdziwe wspomnienia Mali K. …, s. 17. 
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uważała za swoją ojczyznę, co za zaznacza w spisanych przez 
siebie wspomnieniach39.  

Virgina Zucchi wzorem dla Matyldy Krzesińskiej 

Wzorem i ideałem tancerki, którą Krzesińska darzyła 
uwielbieniem przez całe życie była popularna wówczas w Rosji 
balerina, Virginia Zucchi. 

Virginia Zucchi (1849-1933) była włoską tancerką, za-
wodowo aktywną od 1864 do 1898 roku. Jej sceniczny kunszt 
cechowała ekspresyjność i wirtuozeria40. Gościnne tańczyła na 
scenach baletowych w Berlinie, Londynie, Paryżu, Madrycie, 
Mediolanie, Neapolu i Rzym. Na rosyjskie sceny baletowe 
wprowadziła włoską technikę tańca.   

Do rozwoju włoskiej szkoły baletowej przyczynili się nau-
czyciele tańca i inscenizatorzy widowisk dworskich: Pompeo 
Diabolo i Cesare Negri oraz uczniowie mistrzów.  Siedziba 
włoskiej szkoły tańca klasycznego mieściła się w Mediolanie 
przy Operze La Scala, to właśnie w 1813 roku założono tam 
Cesarsko-Królewską Akademię Tańca i Pantomimy. Do 1837 
roku na działalność szkoły ogromny wpływ miała francuska 
szkoła tańca klasycznego. Dopiero Carlo Blasis przyczynił się 
do radykalnych zmian. Dostosował on szkołę francuską do 
psychofizycznych możliwości tancerzy włoskich, opracował 
własną metodę szkolenia i w ciągu dwóch lat szkoła mediolań-
ska stała się jedna z najbardziej liczących się w Europie szkołą 
tańca klasycznego. Blasis uporządkował cały znany wówczas 

39 Zob. M. Krzesińska, Wspomnienia: … , s. 295. 
40  I. Suchanek, Portret Virginia Zucchi (online), http://www.arthistory. 
upenn.edu/ashmolean/Bakst/Bakst_entry.html [dostęp: 27.11.2017].  
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materiał nauczania i podzielił go na trzy grupy ćwiczeń: ćwi-
czenia nóg (temps i pas), ćwiczenia tułowia (epaulement i pozy), 
ćwiczenia rąk (port de bras). Dla pierwszej grupy opracował 
stały zestaw ćwiczeń przy drążku i na środku sali (allegro), dla 
dwóch drugich - ćwiczenia adagio. Wszystkie ćwiczenia ucz-
niowie zobowiązani byli opanować w sposób absolutnie bez-
błędny. Opracował również technikę ćwiczeń na wysokich 
półpalcach (pointe), jednakową dla kobiet i mężczyzn. 
W edukacji baletowej istotna była pantomima, Blasis podzielił 
gesty pantomimiczne na naturalne, umowne i symboliczne. 
Dla każdej grupy opracował odpowiednie ćwiczenia: stylizo-
wanych gestów z życia codziennego, umownych opisujących 
jakieś sytuacje, przedmioty lub osoby, oraz symbolicznych na 
oznaczenie pojęć oderwanych. Ustalił zasady łączenia poszcze-
gólnych gestów w całe okresy, odpowiadające zdaniom. Ten 
system gestów stał się podstawą umownej gestykulacji baletu 
w XIX wieku. Był pierwszym pedagogiem pracującym według 
własnej metody, której punktem wyjścia było: zastosowanie 
zasad prowadzących do idealnej równowagi tancerza, rozwarcie 
stóp na zewnątrz pod kątem prostym, równoczesny rozwój 
obu nóg, stopniowanie trudności, wyrabianie lekkości i wyso-
kości skoku, szybkiej orientacji i kształtowanie słuchu mu-
zycznego, taniec na wysokich półpalcach pozwalający na osią-
gnięcie wysmukłej linii ciała. Dzięki Blasisowi szkoła medio-
lańska w XIX wieku osiągnęła poziom wirtuozowski, a jego 
przedstawicielki błyszczały jako gwiazdy największych teatrów 
Europy. 

Kolejną postacią mającą wpływ na dalszy rozwój szkoły 
włoskiej był Enrico Cecchetti, jeden z najsłynniejszych peda-
gogów. Pracował nie tylko w Mediolanie, ale i w Londynie, 
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Petersburgu oraz Warszawie. Sprawował opiekę pedagogiczną 
nad Baletami Rosyjskimi Diagilewa i zespołem Anny Pawło-
wej. W opracowanym przez siebie systemie nauczania tańca 
klasycznego nie ograniczał się do biernego kontynuowania 
zasad wyznaczonych przez swoich poprzedników. Starał się je 
unowocześnić i przystosować do potrzeb nowej, już u progu 
XX wieku sztuki baletowej. W swojej metodzie utrzymał wło-
ski kult piruetów poświęcając im znaczną część lekcji. Aby 
wypracować bardziej miękki i elastyczny skok pogłębił plie. 
Zwracał uwagę na szybką orientację ucznia w kierunku ruchu. 
Wyznaczył osiem kierunków ruchu w kwadracie, będącym 
odpowiednikiem sceny lub sali baletowej. Włoską technikę 
tańca cechują zdecydowane, ostre i precyzyjne ruchy, których 
celem jest osiągnięcie najwyższego stopnia wirtuozerii ruchu. 
Natomiast opozycyjnych technikach tańca charakterystycz-
nych dla szkoły rosyjskiej i francuskiej znajdujemy zdecydo-
wanie więcej miękkości, liryzmu i ekspresji w ruchu, nawet 
w tych najbardziej brawurowych, czysto wirtuozowskich pas. 

Właśnie Virginia Zucchi dzięki studiowaniu baletu pod 
batutą Lepri i Carlo Blasis w Mediolanie41 poznała, a następ-
nie ,,promowała’’ technikę stosowaną we włoskiej szkole tańca 
klasycznego. Zadebiutowała w 1864 roku w Varese i tańczyła 
we Włoszech, a także w Berlinie i Paryżu. W 1885 roku przy-
była do Petersburga, by zatańczyć w Kin Grust i Teatrze Ma-
ryjskim. Mary Clarke i Clement Crisp piszą:  

,,Zucchi zrewolucjonizowała balet w Rosji, magia jej obec-
ności, niezwykła moc emocjonalna jej występów opanowała wyob-

41 G. Kassing, History of dance: an interactive arts approach. Human Kinetics, 
London 2007, s. 145. 
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raźnię publiczności, a także innych artystów. Niestety, została ona 
[zakazana] cesarskim etapom przez polecenie cara z powodu 
łączności z arystokratą’’42. 

Po zakończeniu współpracy z Carskim Baletem Zucchi 
tańczyła w Moskwie, Sankt Petersburgu i Paryżu. Przyczyniła 
się do rozwoju szkoły baletowej w Sankt Petersburgu, szkoła 
znacząco podwyższyła poziom nauczania, stawiała większe 
wymagania tancerzom pod względem technicznej doskonało-
ści43. Zucchi u schyłku swojej kariery otworzyła szkołę w Men-
te Carlo i zajęła się pedagogiką baletu44. Jej taniec wywarł 
wpływ na wiele tancerek baletowych, w tym Matyldę Krzesiń-
ską. Gdy Krzesińska po raz pierwszy zobaczyła Zucchi, powie-
działa: ,,Miałem czternaście lat, gdy słynna Virginia Zucchi 
przybyła do Petersburga, od dnia pojawienia się Zucchi na 
scenie zaczęłam pracować z zapałem, energią: moim jedynym 
marzeniem było naśladowanie jej. W szkole miałam już 
w pełni opanowanie techniki’’45 . 

Romantyczny czy klasyczny balet 

Dla określenia artystycznej tożsamości Matyldy Krzesiń-
skiej istotne są wpływy baletu romantycznego. Krzesińska, 
choć urodziła się czterdzieści lat po wystawieniu na deskach 
Opery Paryskiej pierwszego baletu romantycznego, a więc 

42 M. Clarke, C. Crisp, The history of the dance, London 1981, s. 162 
43 F. Spotts, Bayreuth: A History of the Wagner Festival, p. 108, New Haven, 
1994, s. 108. 
44 G. Kassing, History of dance: an interactive arts approach….,  s. 145 
45 T. Scholl, From Petipa to Balanchine: Classical Revival and the Modernisa-
tion of Ballet, Routledge 1994. 
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w czasach, gdy estetyka wypracowana przez balet romantyczny 
nie była już w tańcu klasycznym nurtem dominującym, Ma-
tylda znała i wcielała się w postaci baletów romantycznych. Ale 
też była jedną z głównych tancerek w baletach Mariusa Petipy, 
choreografa klasycznego. W mojej ocenie cały XIX wiek 
w historii baletu należy rozumieć holistycznie – nurt baletu 
romantycznego, choć dominujący w pierwszej połowie XIX 
wieku miał wpływ na powstające u schyłku owego stulecia 
balety. Nie powstałyby najbardziej znane dziś balety klasyczne 
z końca XIX wieku (chociażby Jezioro łabędzie), gdyby nie 
balet romantyczny. Zarówno pierwsza i druga połowa XIX 
wieku to okresy znaczące dla historii tańca klasycznego, nie 
należy traktować ich rozłącznie. Dwie estetyki w historii baletu 
wzajemnie na siebie oddziaływały, wpływały i przenikały. Dla-
tego pozwalam sobie stwierdzić, iż Matylda Krzesińska była 
tancerką klasyczną i postromantyczną ukształtowaną przez 
romantyzm.  

Historycznie estetyka baletu romantycznego rozpoczyna 
się we Francji wraz z premierą Sylfidy (Paryż, 1832) w choreo-
grafii Filippo Taglioni. Znaczącym utworem, jeżeli chodzi 
o balet romantyczny była także Giselle (Paryż 1841)46. Pierw-
sza połowa XIX wieku to czas, w którym Francja jest głównym
ośrodkiem sztuki tanecznej. Tancerki na scenie wcielają się
w postaci nierzeczywiste, wiły, sylfidy, elfy, zwiewne, eteryczne
istoty. Estetyka baletu romantycznego dominuje w pierwszej
połowie XIX wieku. Natomiast druga połowa XIX wieku to

46 Por. I. Guest, Balet romantyczny w Paryżu, przeł. A. Kreczmar, Warszawa 
1979. 
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czas barwnych ballet-divertissement47, klasycznego typu baletu 
o ustalonej budowie. Stworzył je Marius Petipa w Rosji. Tym
samym druga połowa XIX wieku to dominacja estetyki baletu
klasycznego, którego kolebką staje się carska Rosja..

Jeżeli chodzi o fabułę librett w baletach romantycznych, 
które powstały na początku epoki to, płaszczyzny realne i fan-
tastyczne nie były ze sobą powiązane. W baletach, które po-
wstały u schyłku XIX wieku zauważyć możemy, że sfera realna 
i fantastyczna są ze sobą związane, przenikają się wzajemnie - 
postaci rzeczywiste, tzn. prawdopodobne życiowo, nie wycho-
dząc poza obręb swojego świata, wchodzą w kontakt z wytwo-
rami imaginacji. Świat fantastyczny sam w sobie praktycznie 
nie istnieje, zachodzą jedynie trochę niesamowite zdarzenia 
(jak chociażby w balecie Coppelia48). 

47 Divertissement - fr. rozrywka, zabawa. Jego elementy szeregowane były 
zawsze według ustalonego schematu. Jest to szereg tańców solowych i zespo-
łowych, których kolejność, charakter i styl były ściśle ustalone. Ich celem 
były popisy wirtuozowskie w ,,numerach’’ tanecznych. Divertissement to 
rodzaj wielotworzywowego przedstawienia nieposiadającego spójnej fabuły 
i zwartej konstrukcji dramatycznej.  Ten zbiór solowych popisów tańczo-
nych naprzemiennie ze scenami zbiorowymi i ułożonych według ściśle okre-
ślonego schematu zyskał największą popularność w drugiej połowie XIX 
wieku. 
48 Tekst libretta Coppelia oparty jest o zasady poetyki romantycznej, nie-
mniej odbiega zasadniczo od jednostajnej tematyki poematów baletowych. 
Dotyczy to głównie samej kompozycji warstwy literackiej. Mamy tu do 
czynienia (podobnie jak w większości baletów romantycznych) z zestawie-
niem kontrastujących światów; realności ziemskiej i sfery będącej wytworem 
wyobraźni. O ile w baletach romantycznych, które powstały na początku 
epoki, płaszczyzny realne i fantastyczne nie były ze sobą powiązane, o tyle 
w baletach, które powstały u schyłku XIX wieku zauważyć możemy, że sfera 
realna i fantastyczna są ze sobą związane, przenikają się wzajemnie - postaci 
rzeczywiste, tzn. prawdopodobne życiowo, nie wychodząc poza obręb swoje-
go świata, wchodzą w kontakt z wytworami imaginacji. Świat fantastyczny 
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Dla terminu balet klasyczny istotne jest kluczowe pojęcie, 
klasyczność w naszym kręgu kulturowym może być różnie 
pojmowana. Władysław Tatarkiewicz w swojej pracy Dzieje 
sześciu pojęć49 wyróżnił sześć sposobów rozumienia klasyczno-
ści:  

1. Klasyczny oznacza doskonały, ceniony, wzorcowy, uzna-
ny przez ogół. 

2. Klasyczny znaczy tyle, co powstały w czasach starożyt-
nych. 

3. Klasyczny to świadomie nawiązujący lub czerpiący
z wzorców antycznych. 

4. Klasyczny oznacza zgodny z obowiązującymi regułami.
5. Klasyczny znaczy przyjęty, ustalony lub ugruntowany

przez tradycję. 
6. Klasyczny to pełen harmonii, spokoju i równowagi.

Powyższe sposoby rozumienia klasyczności dotyczą głów-
nie literatury i sztuk pięknych. Jednak przykładając wymie-
nione cechy do struktury baletu klasycznego zauważamy, 
że taniec klasyczny również posiada określone ściśle reguły, 
które co prawda nie zostały sklasyfikowane w starożytności, 

sam w sobie praktycznie tu nie istnieje, zachodzą jedynie trochę niesamowite 
zdarzenia. W przypadku Coppelii możemy mówić nawet o utworze reali-
stycznym, bo fakt, że bohater zakochał się w manekinie, świadczyć może 
o jego idealizmie i podświadomym poszukiwaniu piękna. Również Coppe-
lius traci swe diaboliczne cechy, gdy potraktujemy go jako nieszkodliwego
manekina, który zapragnął wcielić w życie wytwory swojej chorej wyobraźni,
tudzież udowodnić sobie samemu i innym istnienie mocy kreatorskich,
życiodajnych, także i na ziemi. Zatem fantastyka może być tu równocześnie
środkiem służącym ideologii, jak i symbolem idealistycznych dążeń człowie-
ka w zmaterializowanym świecie.
49 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005, s. 210-213.
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jednak w początkowym okresie autonomii sztuki tańca tj. XIX 
wieku. Dla baletu właśnie XIX wiek będzie okresem 
,,starożytnym’’, a więc tym początkowym, w którym formu-
łowane są zasady i reguły, w którym balet staje się sztuką auto-
nomiczną. Nie oznacza to, że wcześniej balet nie istniał. Rene-
sans i cały XVII oraz XVIII wiek to czasy formowania się sztu-
ki baletowej, gdy jeszcze nie była ona w pełni autonomiczną 
dziedziną. Taniec klasyczny skodyfikowany w XIX wieku bę-
dzie tym wzorcowym i cenionym modelem, ugruntowanym 
przez tradycję. Pojęcie klasyczności nierozerwalnie związane 
jest z ideą klasycznego piękna, które cechuje przede wszystkim 
harmonia, umiar, proporcja, logika oraz symetria. Romantyzm 
natomiast, otwarł europejską mentalność na irracjonalną funk-
cję ludzkiego umysłu50. Powołał także, a właściwie wydobył 
z głębi nowy/drugi rodzaj twórczej osobowości, będącej prze-
ciwieństwem dla klasycznej racjonalności i stoicyzmu. Piękno 
klasyczne, zdaniem Tatarkiewicza, to piękno w najwęższym 
znaczeniu, natomiast piękno romantyczne zajmuje znacznie 
większy obszar. Obie kategorie często traktuje się antypodycz-
nie. Jednak to poprzez kontrast opisuje się każdą z nich. Moż-
na więc wnioskować, że jedna bez drugiej nie istnieje.  

Za klasykę (w rozumieniu repertuaru) baletu powszech-
nie uznaje się spektakle wystawione w drugiej połowie XIX 
wieku w imperialnej Rosji. Jednak klasykę baletu należy poj-
mować znacznie szerzej. Wykształcony w pierwszej połowie 
XIX wieku we Francji balet romantyczny to również balet 
klasyczny51. O przynależności do konkretnej epoki, świadczy 

50 Tamże, s. 222. 
51 A. Stokes, The Classical Ballet [w:] What is Dance? Readings in Theory and 
Criticism, red. R. Copeland, M. Cohen, Oxford 1983, s. 251. 
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czas, w którym dany spektakl powstał. Balet klasyczny i ro-
mantyczny nie stanowią dla siebie opozycji. Klasyczność 
w przypadku tej dziedziny sztuki należy, bowiem pojmować, 
jako centralną linie rozwoju - „dominujące nastawienie, które 
spaja najczystszy rozwój w tradycyjnej praktyce scenicznej bez 
względu na epokę’’52. 

Zakończenie 

Matylda Krzesińska tańcowi i karierze podporządkowy-
wała całe swoje życie, zarabiając niebotyczne jak na tamte cza-
sy pieniądze. Była osobą, która osiągnęła w balecie wiele. Wie-
lokrotnie traciła wszystko, a później z podniesioną głową odzy-
skiwała. Była niezwykle utalentowana, uparcie dążyła do wy-
znaczonych celów, które osiągała. Osoba spełniona na scenie, 
ale również w życiu prywatnym, pomimo tego, że nigdy nie 
została żoną cara Mikołaja II, była szczęśliwa u boku Andrzeja, 
choć bez wątpienia Niki miał w jej sercu specjalne miejsce. 
Zawsze wiedziała jak poradzić sobie z niekorzystną sytuacją, 
jak wykorzystać znajomość z wpływową osobą. Matylda Krze-
sińska była osobą znaczącą w historii baletu europejskiego, 
tańczyła przecież główne role w najważniejszych baletach kla-
sycznych, które stanowią kanon baletowy po dziś dzień.  

,,Przyjęło się uważać, że Krzesińska u szczytu sławy była 
drugą po carycy najbardziej wpływową kobietą Rosji przełomu 
wieków’’53. Wywalczyła nawet zwolnienie z pracy dyrektora 
Teatrów Imperialnych – Sergiusza Wołkońskiego – z powodu 

52 L. Kirstein, Classic and Romantic Ballet [w:] What is Dance? Readings 
in Theory and Criticism, red. R. Copeland, M. Cohen, Oxford, 1983, s. 364. 
53 J. Tokarczyk, Balet. Kryształowy łabędź carskiego Petersburga, Warszawa 
2013, s. 99. 
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nieodpowiadającego jej kostiumu. Oto, co pisała o niej młod-
sza koleżanka, baletnica Tamara Karsawina: 

,,Matylda występowała zazwyczaj tylko w szczycie sezonu, 
pozwalając sobie jednocześnie na długie przerwy, w trakcie któ-
rych często opuszczała treningi. W czasie wiecznych wakacji była 
w nieustannym pościgu za przyjemnościami. Miłośniczka przyjęć, 
kart, zawsze roześmiana, niesamowicie promienna. Późne godzi-
ny nigdy nie wpływały ani na jej wygląd, ani na nastrój. Posiada-
ła jakąś niesamowitą witalność i tajemniczą moc. Około miesiąca 
wcześniej przed ważnym występem podporządkowywała mu całe 
swoje życie. Trenowała godzinami, nie przyjmowała gości, nie 
wychodziła z domu. Kładła się spać o dziesiątej, a każdego ranka 
dokładnie się ważyła. Zawsze była gotowa do zaostrzenia swojej 
i tak restrykcyjnej diety. Przed występem zostawała na 24 godziny 
w łóżku, jedząc tylko jeden lekki posiłek w południe. W teatrze 
była zawsze kilka godzin wcześniej. Starczało jej czasu na wszyst-
ko – próby, makijaż (…). Jej hart ducha bardzo mi imponował, 
a gdy byłam jeszcze w szkole, zawsze ją podziwiałam (…). Mia-
łam wrażenie, że wszyscy wokół ulegali czarowi jej jakości i do-
brej natury. Była osobą ze świetną pozycją w Rosji – bogata 
i wpływowa. Doskonała artystka’’54. 

Matylda Krzesińska była utalentowaną tancerką postro-
mantyczną, klasyczną. Pomimo tego, że urodziła się czterdzie-
ści lat po premierze pierwszego baletu romantycznego (Sylfida, 
1832), Krzesińska ukształtowana została, jako tancerka przez 
estetykę baletu romantycznego.  

54 Tamże, s. 99 -100. 
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Krzesińska obserwowała narodziny tańca Modern, wystę-
powała na wielu światowych scenach m.in. w Polsce, Rosji, 
Francji. Choć miała polskie korzenie, a jej ojciec dbał o pielę-
gnowanie treści symbolicznych w przekazie kulturowym, mó-
wił w języku polskim, Matylda nigdy po polsku nie mówiła. 
Krzesińska wychowała się w Rosji, toteż jej tożsamość była 
ukształtowana przez kulturę rosyjską, to Rosja była jej Ojczy-
zną. Jednak z całą pewnością polska tożsamość była warstwą 
konotacyjną i głęboką, ukrytą w osobowości Matyldy Krzesiń-
skiej (jeżeli rosyjską tożsamość przyjmiemy za jawną, denota-
cyjną i pierwszą). Zakładam, że Krzesińska była życiowo 
i artystycznie spełnioną osobą, niezwykle utalentowaną tancer-
ką, świadomą celów, do jakich dąży, szybko adaptującą się do 
otaczających ją warunków. W jednej osobie łączącą estetyki 
baletu romantycznego, klasycznego, a także obserwowała 
kształtowanie się tańca modernistycznego. W jednej osobie 
skrywającą tożsamość rosyjską i polską. Jej fenomen polegał na 
ogromnych możliwościach, które umiejętnie wykorzystała – 
talencie, pozwalającym na bycie doskonałą w każdej technice 
tańca klasycznego; osobowości, która godziła w sobie dwie 
tożsamości narodowe. 

Pozycja Matyldy Krzesińskiej w historii baletu jest wyjąt-
kowa, bowiem historycy i krytycy cieszącego się światową 
sławą baletu rosyjskiego nadają jej miano postaci szczególnej. 
Bez wątpienia Mala była gwiazdą baletu z przełomu stuleci. 
O wyjątkowości polskiej tancerki na rosyjskiej scenie świadczą 
też słowa Isadory Duncan: „Jestem wrogiem baletu, który 
uważam za fałszywą, niedorzeczną sztukę - właściwie już nie-
sztukę. Niemożliwe było jednak nie oklaskiwać zjawiskowej 
postaci Krzesińskiej, gdy migotała po scenie, podobniejsza 
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raczej do wdzięcznego ptaka lub motyla niż do ludzkiej istoty. 
[...] Swemu wielkiemu talentowi i niezwykłej osobowości za-
wdzięczała powodzenie u możnych tego świata”55. Styl tańca 
Matyldy Krzesińskiej łączył precyzję i lekkość z wyjątkową 
perfekcją: „Jej temperament gorący i dramatycznie bogaty 
skłonił ją do ról charakterystycznych; mała, szczupła, ciemno-
włosa, więcej brillante niż liryczna; tancerka terre-d-terre dys-
ponowała ogromną pojemnością interpretacyjną”56. Bez wąt-
pienia styl tańca Matyldy Krzesińskiej pielęgnował zachowanie 
czystości formy, jaką jest taniec klasyczny. 
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Summary 

Matilda Krzesińska. 
Polish dancer 

in Tsarskoe St. Petersburg 

In romanticism there was the development of dance 
technique, ballet dress changed. Evolution in dance art took 
place mainly in France, Italy and Russia. The Russian ballet 
is a multi-faceted phenomenon that needs to be analyzed posi-
tively and connotatively. In the nineteenth century the chang-
es that took place in the structure of political and cultural life 
were inextricably linked as illustrated by Matilda Krzesińska - 
ballerina is the central figure of this article. 

Dancer who had Polish roots. She grew up and was a 
successful performer on the stage of the Mariinsky Theater. In 
Poland she performed only as a guest. Who was Matilda Krze-
sińska as she defined her identity and her "me", what was her 
artistic whole? What effect did the Polish ballet have on the 
Russian ballet? 

Undoubtedly Matilda Krzesińska was a controversial fig-
ure, her connections with the tsar's family (romance with Tsar 
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Nicholas II) are known, and some of them accused her of her 
love affair for success. However these are speculations for 
Krzesińska was primarily a talented dancer of two ballet 
epochs. She grew up and danced in the canals of romantic 
ballet but she also tried her best and watched the birth of 
modernism in dance. Matilda Krzesińska lived to almost 
100th birthday, she danced on stage until the age of 64! She 
lived in "two ballet epochs" - romantic ballet was her domain, 
she was the best in this technique. She also watched the ballet 
revolution that took place at the beginning of the twentieth 
century - this technique was completely alien to her as most of 
the "early age" dancers regarded Diagilev's ballet experiments 
as a distortion. Paradoxically the period of ballet changes and 
reforms has coincided with the Bolshevik Revolution, and it is 
possible to find the mutual influence of the cultural, political 
and social life of the world at that time. 
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