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„bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego”. Przyjęłyśmy za motto 
hasło paryskiego maja, by natchnąć rewolucyjnym duchem naszą drugą 
konferencję o modzie organizowaną w Instytucie kultury Polskiej uniwer-
sytetu Warszawskiego, tym razem poświęconą utopiom i fantazjom. I by 
nam przypominało, że nie musimy się z niczego tłumaczyć.

 Zaczęłyśmy bowiem od gęstych tłumaczeń. kiedy jesienią 2012 
roku jako istniejący od niedawna Zespół badań mody i dizajnu obmy-
ślałyśmy naszą pierwszą sesję, zdecydowałyśmy się na nieco defensywny 
tytuł „moda mimo wszystko”. defensywny, bo (niezależnie od ryzykownej 
aluzji do Obrazów mimo wszystko georges’a didi-hubermana) chciałyśmy 
od razu okopać teren badawczy. Czyli uprzedzić zarzuty, że zajmujemy 
się tematyką tak nieugruntowaną akademicko, niepoważną, mało tego: na 
polskim gruncie prawie nieznaną, jak fashion studies, czyli studia kulturo-
we nad modą. termin wymagał uściślenia i co gorsza, legitymizacji. a fa-
shion studies trudno zinstytucjonalizować, skoro leżą na styku antropologii, 
socjologii, kultury wizualnej i kilku innych dyscyplin, nie wypracowały też 
(w odróżnieniu na przykład od studiów gender) odrębnej metodologii.

 dość, że sporo czasu zajmowały nam początkowo rozmaite próby 
autodefinicji. Z tym większym rozbawieniem znalazłyśmy podobne rozterki 
u elisabeth Wilson we wstępie do jej książki Adorned in Dreams. Modernity 
and Fashion (1985), dzieła uznanego już za fundamentalne dla zachodnich 
badań nad ubiorem w perspektywie nowoczesności. autorka zauważa tam, 
że poważnej refleksji nad modą nieodmiennie towarzyszy ton samouspra-
wiedliwienia – sama zresztą trochę w ten ton popada. a przecież (co z kolei 
zauważyła w recenzji jej książki angela Carter) tematyka mody nie musi 
być trywialna tylko dlatego, że jest na nieskończone sposoby trywializo-
wana. Postanowiłyśmy zatem zerwać wreszcie z zastrzeżeniami i po prostu 
pokazać, jak inspirująca badawczo (i przede wszystkim kulturowo) potrafi 
być moda.

 I tu znowu dała nam do myślenia elisabeth Wilson. jej Adorned in 
Dreams, w wolnym tłumaczeniu „strojne w sny” (a może raczej „strojni”, 
bo w jej ujęciu nie jest to jedynie kwestia kobieca), to nie tylko jeszcze 
jedna genealogia modernizmu, dla którego moda, jak u czytającego baude-
laire’a benjamina, staje się wehikułem. to także próba ujęcia ubioru jako 
przedmiotu historii idei. Chodzi więc także o ubiór „pomyślany”, ale by-
najmniej nie w mglistych marzeniach, jak sugerowałby tytuł, raczej rozu-
miany jako koncept, w którym moda splata się z nowoczesnością. moda 
i nowoczesność rodzi się bowiem równolegle (taka jest teza autorki) i by-
wają podobnie problematyczne: niosą z jednej strony emancypację i demo-
kratyzację, z drugiej prowadzą do unifikacji, a nawet działają totalizująco. 
Wiek dziewiętnasty, a silniej jeszcze dwudziesty przyniosły rozmaite utopie 
i fantazje, od wyzwalających po groźne, do których kluczem była moda.

 artykuły zebrane w tym tomie prezentują szerokie spektrum tak 
utopii, jak fantazji związanych z ubiorem i wzornictwem. Wcale nie są to 
zresztą pojęcia rozłączne, co dobrze pokazuje tekst karoliny sulej o dzie-
jach szkolnego mundurka. Oto tradycyjna, dyscyplinująca utopia eduka-
cyjna, która zapoczątkowała ideę fartuszków dla dziewcząt, wyrodziła 
się w fantazję o lolicie i szybko ze skromnego stroju uczyniono fetysz. 
Indywidualną fantazję o stroju uczennicy przechwyciła z kolei, szczególnie 
w japonii, moda masowa. Inny przykład mody żywiącej się fantazją, tym 
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razem na granicy makabry, przedstawia Weronika Pérez borjas, opisując 
kontrowersyjny projekt sukni Katarzyny Konieczki z kolekcji Nekromantik. 
artystka zaprojektowała strój nawiązujący do poranionego ciała, co Wero-
nika Pérez borjas czyta przez pryzmat kulturowego mitu nieśmiertelności i 
popkulturowych (jak to widzimy w filmach w rodzaju „milczenia owiec”) 
fantazji o przywdzianiu cudzej skóry. Z kolei założenia utopii jako takiej 
analizuje najpełniej anna antonowicz, pisząc o wystawie „Punk: Chaos to 
Couture” w nowojorskim metropolitan museum. stawia interesujące pyta-
nie, jak i na jakich zasadach można w ogóle eksponować bunt w szacow-
nych instytucjach kultury, ale wychodzi waśnie od utopii, wywodzi korzenie 
mody punkowej z manifestów awangardowych i ruchu sytuacjonistów (nikt 
inny równie konsekwentnie nie podjął naszego motta!).

 utopią może być zatem antymoda czy próba postawienia się poza 
modą, ale i przeciwnie, wysokie krawiectwo. historię tego ostatniego 
przypomina aleksandra jatczak, przywołując po krótce dzieje francuskich 
domów haute couture od połowy dziewiętnastego wieku po czasy obecne. 
Pokazuje przy okazji, jakich kompromisów i wyrzeczeń wymagało utrzy-
manie pozycji Paryża jako stolicy mody w najtrudniejszych dla luksusu 
czasach oraz do jakiego stopnia system ten opierał się na wyobrażeniu. 
fenomen luksusu w wydaniu popkulturowym analizuje natomiast Maciej 
skowera w szkicu o „Igrzyskach śmierci”, serii filmów, które zestawiają 
utopijny szyk mieszkańców stolicy z dystopią świata nędzy. Wymowa tej 
narracji ma być w założeniu oskarżycielska wobec nierówności społecz-
nych, ale paradoksalnie, jak zauważa autor, towarzyszące filmom strony 
internetowe rozniecają w fanach raczej snobizm niż postawy krytyczne, a 
tym samym potwierdzają triumf utopii haute couture.

 utopia stylu jako wyższego porządku działa na tyle zawłaszczają-
co, że nawet to, co wynika z biedy lub przypadku, bywa odczytywane jako 
przemyślana stylizacja – wątpliwościami, jakie się w związku z tym rodzą, 
dzieli się w swoim tekście agata Zborowska. Na przykładzie blogu „the 
sartorialist” pokazuje, jak łatwy, europocentryczny zachwyt nad strojem 
kloszarda czy balijskiego rolnika niepokojąco wywraca kategorie nie tylko 
estetyczne, ale i moralne.

 Na marginesie naszych rozważań znalazł się dizajn, a przecież histo-
ria sztuki zna przykłady rozmaitych wzorniczych utopii, nie zawsze zreali-
zowanych. Przeważnie były one wpisane w projekty architektoniczne, jak w 
przypadku może nie dostatecznie dobrze  znanej karty z dziejów polskiego 
wzornictwa, czyli założeń modernistycznych bohdana lacherta i grupy 
Praesens. Przypomina o nich Katarzyna uchowicz.

 Fantazje próbowałyśmy uporządkować historycznie, zaczynając 
od mody empirowej jako marzenia o powrocie do antyku i natury. była to 
zarazem, o czym pisze Monika janisz, pierwsza moda traktowana jako ma-
nifest polityczny i światopoglądowy. Wyobraźnię romantyczną nawiedzał 
jak wiadomo fantazmat śmierci, ale dopiero drugą połowę wieku dziewięt-
nastego zdominowały czarne suknie, czytane w ogólnoeuropejskim kontek-
ście wiktoriańskiej mody żałobnej przez Zofię jusiak, a bardziej lokalnie, 
jako znak żałoby narodowej, przez daniela brzeszcza. każdy z tych tek-
stów odsłania, by tak rzec, inne odcienie czerni. stulecie zakończyła moda 
secesyjna, której postulaty, zwłaszcza w kwestii kobiecej sylwetki, okazują 
się czystą fantazją zestawione z fotografiami z epoki, czego przekonująco 
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dowodzi Zuzanna Żubka-Chmielewska, biorąc na warsztat własny album 
rodzinny. ten przewrotny tekst uczy ostrożności i przypomina, jak zawodne 
bywają żurnale traktowane jako źródło wiedzy o strojach historycznych.

 Inne fantazje związane z modą miał oczywiście wiek dwudziesty. 
Clara Zgoła pisze o wędrującej przez stulecie figurze chłopczycy, która 
bywała wywrotowa, podważała kanon estetyczny i heteronormę, powracała 
przez dekady w kolejnych odsłonach i ostatecznie została wchłonięta przez 
modę jako rodzaj cytatu, jeszcze jeden styl do wyboru. Niewątpliwie jednak 
historię chłopczycy można czytać jako historię emancypacji. Z kolei jagna 
jaworowska dekonstruuje epizod emancypacji fałszywej, przywołując ideał 
„Rózi lutowniczki”, dzielnej kobiety z amerykańskich materiałów propa-
gandowych z okresu II wojny światowej. starannie stylizowane wizerunki 
robotnic i żołnierek niosły, jak pokazuje autorka, konserwatywny w gruncie 
rzeczy przekaz, bo lata powojenne szybko dowiodły, jak zdradliwe i am-
biwalentne były ówczesne nawoływania do samodzielności i pracy zarob-
kowej kobiet. Wreszcie sylwia Chutnik zamyka temat emancypacji, kreśli 
szerokim łukiem obraz sufrażystek, a potem feministek i ich złożonego 
stosunku do mody na tle kolejnych fal wyzwolenia. Pokazuje przy tym nie 
bez ironii, że dzieje feminizmu to także dzieje walki z wizualnym (auto)
stereotypem.

 Zależało nam na rozmaitości ujęć i tematów, ale i tak niejedno nas 
na tej konferencji zaskoczyło, czego dowodem, mamy nadzieje, są zebrane 
tu teksty. Wpisały nam się cokolwiek meandrycznie w historię idei, tak jak 
meandrycznie toczyły się stulecia „strojne w sny”. Z konieczności ograni-
czyłyśmy się do przykładów, bo przecież dzieje utopii i fantazji w modzie 
wciąż pozostają do opowiedzenia.

–
Justyna Jaworska
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mundurek szkolny jest materialnym symbolem tego – przywołam 
tytuł pracy Zbigniewa libery – jak „tresuje się dziewczynki” i chłopców. 
to uniform konformizmu wobec dyscypliny, jaką dysponuje instytucja 
szkoły, aby wychować i u-ja-rzmić1 swoich uczniów. Niezależnie od tego, 
jaki obszar geograficzny weźmiemy pod uwagę, i jaką epokę w dziejach 
użytkowania mundurka, zawsze pełni on tę samą funkcję – ma za zadanie 
naznaczać i prezentować wychowywanie, formowanie ucznia czy uczen-
nicy do późniejszego prawidłowego uczestniczenia w społeczeństwie jako 
dorosły. dorosły – czyli po ukończeniu szkoły. Niezależnie od tego, jaki 
podamy przykład – mimo zmieniającego się języka opisu, obyczajów, mimo 
zmieniających się mód cel uniformu pozostanie taki sam – ma być sztanda-
rem utopii szkolnej. mundurek jednak okazał się narzędziem równie nieza-
wodnie dyscyplinującym, co wywrotowym. Na każde jego użycie pojawia 
się kontr-użycie. Na każdą strategię władzy – taktyczna odpowiedź. Wobec 
egzekwowania władzy pojawia się bunt.

Zadania szkolnego mundurka są szczególnie znaczące w obszarze 
kształtowania ról płciowych uczniów i uczennic. mundurek „opakowuje” 
okres dojrzewania i przygotowuje do odpowiednio rozpisanych ról doro-
słego mężczyzny i kobiety. mundurek jest znakiem szkolnej tresury, która 
wpisuje uczniów w określone wzory kobiecości i męskości. bunt wobec 
mundurka jest sprzeciwem wobec tych wzorców i wobec przewidzianej 
z góry genderowej biografii. Noszenie mundurka wbrew jego postulowa-
nej funkcji to taktyka subwersji.

Zbroja i sztandar 
mundurek chłopięcy to jedna z odmian uniformu dla mężczyzn, 

która ma podkreślać przynależność noszącego go do kulturowo określonej 
męskości. dyscyplinuje dojrzewającego chłopca do tego, aby rozwijał 
się zgodnie z formą, która została dla niego przygotowana. „mały męż-
czyzna” nosi więc marynarki, muszki, krawaty, eleganckie długie bądź 
krótkie spodnie, a o jego chłopięcości mogą świadczyć co najwyżej pod-
kolanówki i odsłonięte kolana2. jego mundurek czasem ma też elementy 
marynarskie. mundurek dziewczęcy składa się najczęściej ze spódnicy 
i koszuli lub fartuszka albo sukienki oraz podkolanówek czy rajstop zesta-
wionych z tenisówkami czy baletkami.

dojrzewające dziewczęta i chłopcy traktowani niczym nie-dorodze-
ni3 – jakby nie byli w stanie funkcjonować w sposób społecznie prawidło-
wy bez odpowiedniego szkieletu mundurka. Nie są jeszcze odpowiednio 
wymodelowani przez kontakty społeczne, potrzebują więc symbolicznego 
ciężaru zakładanego wraz z mundurkiem, który utrzyma ich postawę – 
w sensie fizycznym i moralnym. mundurek uzupełniają odpowiednie 

1. u-ja-rzmienie – sposób, w jaki jednostka podporządkowując się władzy dyskursu jednocześnie tworzy własną tożsamość przez niego indukowaną 
i warunkowaną. Foucault wyodrębnia dwa poziomy władzy – technologię dyscyplinarną, która ma uczynić jednostkę odpowiednim elementem społeczeństwa 
(m.in. poprzez tresurę ciała) oraz bio-politykę odnosząca się do całego rodzaju ludzkiego, który winien stanowić zrównoważoną masę wypełniającą 
polecenia władzy. Istotne jest tutaj zarządzanie każdą sferą życia – od kontroli narodzin i umieralności po eliminację wszelkich ułomności. [w:] m. Foucault, 
Nadzorować i karać, przeł. t. komendant, Wydawnictwo aletheia, Warszawa 2013.

2. marynarski model chłopięcego mundurka to częsty fetysz gejowski. marynarz to jeden z bohaterów gejowskiego imaginarium erotycznego. Por. Śmierć 
w Wenecji thomasa Manna czy Querelle z Brestu jean’a geneta.

3. Pojęcie zaczerpnięte z esejów Suche i wilgotne johnathana litella (przeł. m. kamińska maugreon, Wydawnictwo literackie, kraków 2010). Opisywało 
stan mentalny żołnierzy Wehrmachtu, którzy wojsko tratowali jak przedłużenie opieki rodzicielskiej.
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wskazówki dotyczące tego, jak w nim się prezentować. mundurek nakłada 
powinności etyczne – w mundurku nie można zachowywać się wbrew 
prawu i dobremu wychowaniu. W mundurku nie można palić, nosić ma-
kijażu, zachowywać się nieobyczajnie wobec płci przeciwnej i niegodnie 
wobec własnej płci – co może znaczyć wszystko – na przykład wchodze-
nie na drzewo czy siadanie w zbyt dużym rozkroku, ale także przypięcie 
tarczy szkoły w niewłaściwym miejscu czy otrzymywanie kiepskich 
stopni.

umundurowana dziewczynka i chłopiec są nośnikami wartości, 
które ceni społeczeństwo – spolegliwości, pruderii, obowiązkowości, ko-
lektywnej równości, karności, podporządkowania autorytetowi. dyskurs 
wokół mundurków zawsze podkreśla, że ich wprowadzenie do szkół ma 
zapewniać większą dyscyplinę, a co za tym idzie, poczucie bezpieczeń-
stwa i szybsze, skuteczniejsze wychowanie młodzieży.

Pierwsze mundurki – zunifikowane i odmienne od ubiorów reszty 
społeczeństwa – pojawiły się w epoce tudorów w londynie – w połowie 
szesnastego wieku, a potem w całej anglii. Nie w elitarnych college’ach 
dla bogatych, gdzie dziś obowiązuje uniform, ale w przyszpitalnych 
szkołach dla najbiedniejszych. miały naznaczać, stygmatyzować wizu-
alnie dzieci wychowywane na osoby, które mają prawo funkcjonować 
społecznie. Placówki te zwano bluecoat schools – „szkołami niebieskich 
płaszczy”, ponieważ uczęszczający do nich chłopcy nosili wierzchnie 
stroje w takim właśnie kolorze. Fasonem przypominały sutanny, jako że 
kupowały je instytucje religijne. Wkładano do nich bryczesy do kolan 
i podkolanówki.

dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku w anglii uniform szkol-
ny narzucono wszystkim klasom społecznym. Wzorem niebiesko-płasz-
czowych szkół, mundurki miały wyróżniać uczniów od reszty społeczeń-
stwa. ale już nie jako niższych rangą, tylko jako elitę – osoby o wysokim 
społecznym statusie i równie wysokich aspiracjach intelektualnych. jesz-
cze w dziewiętnastym wieku za anglią poszły inne kraje – Francja, Niem-
cy, nawet japonia. elitarny mundurek nie przypominał już jednak sutanny 
– sporo elementów zapożyczył z formalnego ubioru męskiego: krawat, 
muszkę czy marynarkę. dziewczynkom zalecano zaś plisowane, krótkie 
spódniczki i żakiety. te części garderoby najczęściej miały deseń w szkoc-
ką kratkę – jeden z bardziej rozpoznawalnych kodów szkolnej mody. Na 
górę zakładano sweterki, często z dekoltem w serek, i białe bluzeczki 
z kołnierzykiem, na nogi podkolanówki i wygodne trampki. Im bliżej 
współczesności, tym bardziej uniform zaczynał przypominać ćwiczenie 
z obowiązujących wzorów męskości i kobiecości. Chłopcy i dziewczynki 
w mundurkach ćwiczą się nie tylko w nauce przedmiotów, ale także nauce 
bycia i zachowania stosownego do swojej płci. Postulowano skromność 
i prostotę w kwestii fryzur i dodatków. stonowana kolorystyka była naj-
częściej oparta na kontraście bieli z czarnym lub granatowym, mogła się 
różnić w zależności od szkoły. Na wielu elementach stroju widniał emble-
mat placówki.

Gorset dyscypliny i luźne majtki 
mundurek to znak utopii szkoły jako instytucji, która ma wycho-

wywać zdrowe – dosłownie i w przenośni – nowe pokolenie. mundurek 
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funkcjonuje jako widomy, zewnętrzny znakW wewnętrznych przemian, 
które mają z ucznia-dziecka uczynić „normalnego” dorosłego, a także 
podkreślić, że znajduje się on właśnie w okresie liminalnym, momencie 
przejścia między jednym stanem a kolejnym, i trzeba przyglądać mu się 
z wytężoną uwagą. szczególnie jeśli jest to dziewczynka – dbanie o jej 
garderobę jest o wiele bardziej skomplikowane.

jak powinna wyglądać prawidłowa troska o uczennicę – poucza 
broszurka W. jezierskiego z początku dwudziestego wieku, zatytułowa-
na Jak się powinny ubierać dziewczęta w wieku szkolnym?4. książeczka 
zawiera wskazówki higieniczne związane z wyglądem i fizycznością dla 
rodziców uczennic uczęszczających do siedmioklasowej szkoły żeńskiej 
pani teodory Raczkowskiej w Warszawie. autor już na wstępie zaznacza, 
że kwestia higienicznego zreformowania odzieży żeńskiej w ogóle jest 
trudna – ale dwa współpracujące ze się sobą autorytety – rodzicielski i na-
uczycielski – wspólnymi siłami mogą nakłonić uczennice do kierowania 
się określonymi wskazówkami.

Na przykład w sprawach bieliźnianych. koszule powinny sięgać 
do szyi i mieć długie rękawy. Zdrowiej, żeby skóra stykała się z bielizną, 
a nie z rzadziej pranym ubraniem – zaznacza jezierski. zdaniem dyrektora 
długa koszula również skutecznie wchłonie pot – kwestia „hartowania się 
dziewcząt” przez redukowanie noszonych warstw bielizny wydaje mu się 
nieistotna. Zauważa też, że dziewczęta w tym wieku się „rozrastają” – nie 
należy więc ich krępować gorsetem. Proste trzymanie się dziewcząt moż-
na jednak wymusić symbolicznie – dozorem nauczycieli oraz odpowied-
nim systemem ławek i gimnastyką. Wszystkie dziewczęta powinny nato-
miast nosić staniki z przyczepionymi do nich majtkami i z odpowiednimi 
podwiązkami – zdrowymi! – takimi, które nie powodują żylaków i krzy-
wienia nóg. Radzi też – że „najracjonalniej” do stanika przypinać majtki 
lub szarawarki – mamy więc podwójne majtki, które powinny kończyć się 
luźno wokół kolan, żeby nie tamować krwi. bielizna musi być biała lub 
w pastelowych kolorach. Odzież musi być lekka. Obuwie powinno być 
szerokie w palcach na niskich, szerokich obcasach.

„kołnierzyki stojące, sztywne, twarde powinny być zaniechane, 
ponieważ naciskają naczynia krwionośne szyi. sukienka powierzchowna 
ma być zawieszona na barkach i nie uciskająca miękkich części tuło-
wia”5. Nie można ozdabiać, żeby nie zwiększać ciężaru ubrania. Wygląd 
uczennicy jest więc dyktowany zdrowiem oraz – mniej wprost – przyzwo-
itością. dziewczynka jest kontrolowana od czubka głowy po najgłębszą 
warstwę majtek. Najgorszym przestępstwem jest zaś pokazywanie ciała. 
Chociaż ani słowem jezierski nie porusza tematu seksualności dorastają-
cej dziewczyny, w domyśle czytelnika zostaje, że dziewczynka ma prawo 
do swojego ciała tylko wtedy, kiedy dba o jego zdrowie. do jej ciała mają 
zaś nieograniczone prawa organa dyscyplinujące, które „opakowują” ją 
w stosownie dyscyplinujące ubranie.

Wszelkie ingerencje dziewczęcia w wygląd uniformu są wyrazem 
refleksji nad jego wyglądem, a więc –– co gorsza –– własnym wyglą-
dem. Porządna dziewczyna zaś nie powinna się zastanawiać nad tym, 

4. Jezierski, Jak się powinny ubierać dziewczęta w wieku szkolnym?, księg. Naukowa, Warszawa 1906. 
5. tamże, str. 8.
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jak wygląda – jedynie nad tym, czy zadowalająco realizuje szkolne cele 
– intelektualne i związane ze sprawnością fizyczną. każda ingerencja 
w uniform – nawet najmniejsza – jest ingerencją znaczącą. to nieistotne, 
czy rozpięty zostanie kawałek kołnierzyka, czy zostanie założone o jedną 
parę majtek za mało. Ważne, że został wykonany jakiś ruch kwestionujący 
integralność mundurka i dający do zrozumienia, że może być ona kwestio-
nowana dowolnie. mundurek jest zatem jak zbroja – nawet mały uszczer-
bek może zniweczyć jego skuteczność obronną i zakłócić rytuał przejścia.

Fartuszki i nonajrony 
historia szkolnego mundurka w Polsce sięga początku wieku 

dwudziestego. dla dziewcząt, podobnie jak w anglii, przewidziana była 
plisowana spódniczka do kolan i biała koszula. W zależności od szkoły, 
mundurki dla dziewcząt różniły się krojem czy kolorem. spódniczkom 
i koszulkom mogły towarzyszyć fartuszki na ramiączkach, sukienka 
zapinana na guziki, aksamitki czy krawaty pod szyją oraz różne nakrycia 
głowy – od kapeluszy po berety. schludnie i elegancko – to była główna 
zasada ówczesnej szkolnej mody. Reforma jędrzejewiczowska (nazwa 
pochodzi od ówczesnego ministra edukacji janusza jędrzejewicza) prze-
prowadzona w latach 1932-33 wniosła zaś obowiązek noszenia tarczy 
szkolnej na mundurku. emblemat przyszyty na rękawie do uczniowskiego 
stroju stanowił o przynależności do danej szkoły. tarcza miała biały haft 
bądź gumowe tłoczenia z numerem szkoły oraz nazwą miasta, a wszystko 
to na niebieskim, czerwonym lub zielonym tle6.

Znakiem rozpoznawczym mundurków szkolnych w PRl były tzw. 
nonajrony (ang. non-iron od non- „nie-„ + iron „prasować”), czyli mun-
durki ze sztucznych tkanin. szyto z nich mało przewiewne, śliskie w do-
tyku fartuszki, najczęściej w kolorze granatowym z białymi lamówkami. 
dziewczęta mogły stosować dodatki. Pod szyją zawiązywały krochmalo-
ny biały kołnierzyk albo kokardkę aksamitkę. Nie było jednolitego wzoru 
mundurka, ważna była za to kolorystyka i schludny wygląd. duża ela-
styczność w interpretacji wizualnej definicji mundurka wynikała z przy-
czyn praktycznych – ze względu na cykliczne pojawianie się niedoborów 
i kryzysów ekonomicznych nie można było liczyć, że każdy uczeń będzie 
w stanie pojawić się w szkole w obowiązującym fartuszku. Zamiast far-
tuszka zwykle wybierano ubrania w kolorze granatowym. granat często 
zestawiano z kolorowymi skarpetkami, żółtą lub czerwoną bluzką.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w niepamięć odeszły nawet 
dyrektywy o schludności i czystości ubioru. Przez prawie dwie dekady, aż 
do 2006 roku, w szkolnym systemie mody obowiązywała wolność wyboru 
ograniczana jedynie lokalnymi nakazami i zakazami. jednak w 2007 roku, 
za sprawą ówczesnego ministra ds. edukacji Narodowej, Romana gierty-
cha, wszedł ustawowy obowiązek noszenia mundurka szkolnego7. ustawa 
ta wzbudziła dużo kontrowersji. Rodzice obawiali się niepotrzebnego, do-
datkowego wydatku. uczniowie obawiali się ograniczania swojej indywi-

6. W czasach PRl zestaw ten miewał czasami odstępstwa w postaci przypięcia tarczy agrafką na ramieniu, a w starszych klasach na agrafce na kieszonce. 
W latach osiemdziesiątych niektórzy uczniowie, żeby zamanifestować swoje poglądy polityczne, zamiast agrafki używali też opornika – znaku solidarności 
z opozycją wobec komunistycznej władzy. ten manifest był jednak zwykle tolerowany przez grono pedagogiczne i – jako demonstracja ignorowana – 
neutralizowany politycznie. 
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dualnej ekspresji. Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2008 o systemie 
oświaty zniosła obowiązkowe mundurki i pozostawiła swobodę decyzji 
w tej sprawie szkolnej społeczności.

Przemoc w rękawiczkach
„Władza może być pełniej stosowana wobec dziewcząt, bo nie ma 

jej widocznego znaku”8, pisze judith okely w swojej antropologicznej 
autobiografii o dojrzewaniu w anglii w latach pięćdziesiątych. dziew-
cząt nie czekały kary cielesne, które często nie omijały chłopców. 
dziewczęta zwykle pouczano i komenderowano nimi. „byłyśmy zmu-
szane do siadania, stania i poruszania się tak, jak pozwalał nam mun-
durek. byłyśmy szkolone i tresowane. Nasze ciała były niepokalane, 
ale nasze gesty nosiły na sobie ślady przemocy. Nie miałyśmy żadnej 
prywatności, nie mogłyśmy się schować ani w naszych ubraniach, ani 
w ciałach”9. dziewczynka nie może się ukryć we własnym ciele, bo 
ciało to zostaje jej niejako zabrane przez mundurek, który jest znakiem 
szkolnej, „ich” władzy. mundurek działa więc trochę jak aseptyczne 
rękawiczki, dzięki którym „ich” ręce nie zostawiają śladów na ciele 
dziewczynki, która jest tresowana, aby – i to jest istotne – jednocze-
śnie – myśleć, wyglądać, działać w spójny i przyzwoity sposób.

W przeciwieństwie do mundurka męskiego, w którym dorastają-
cy chłopiec ma wyglądać jak „mały mężczyzna”, mundurek dla dziew-
czyny nie powinien podkreślać kobiecości. mundurek dziewczęcy ma 
powstrzymywać jej nadejście aż do końca szkolnej edukacji. dziew-
czynka odziana w mundurek jest więc zatrzymana między dzieckiem 
a kobietą w kształcie nastolatki, której prawa do indywidualnej ekspre-
sji są ograniczone.

dziewczęcość uczennicy rodzi się jako rezultat napięć przebiega-
jących między dziecięctwem a kobiecością, w rygorach społecznych, 
których materialnym wyrazem jest mundurek. dorastająca dziewczynka 
jest dorosłym dzieckiem i dziecięcą nastolatką, jest seksualna, ale nie-
świadoma ciężaru seksualności, jest jeszcze wolna od społecznej roli, ale 
zarazem przygotowywana na jej przyjście.

modyfikowanie wyglądu mundurka chłopca – czy nawet odmowa 
jego noszenia przez ucznia – to jego negocjacje z rolą społeczną, to od-
ruch anarchiczny, politycznie zaangażowany, pozornie płciowo neutralny. 
W przypadku dziewcząt zaś, wszelkie ingerencje w szkolny mundurek to 
komentarze do tego, w jaki sposób kultura widzi dojrzewające kobiece 
ciało i budzącą się kobiecą seksualność.

seksualność nie jest tematem wyglądu mundurka chłopca – pojawia 
się jedynie wtórnie jako jeden ze sposobów funkcjonowania uniformu 
w ogóle. W przypadku dziewczyny mundurek zostaje użyty właśnie po to, 
żeby dorastającą kobietę zatrzymać w fazie dziecka – jednak nie w tym 
znaczeniu, żeby infantylizować jej wygląd, lecz raczej by zachować 
w nim niewinność – nie dopuścić, żeby zmysłowa cielesność „wydosta-

7. „serdecznie zachęcam dyrektorów do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów – mówił Roman giertych w przemówieniu w sejmie z 01.09.2006. – 
mundurki szkolne nie tylko zwiększą bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzą ład w ubiorze, ale jestem pewien, że staną się piękną tradycją i dumą każdego 
ucznia ”.
8. j. Okely, Anthropology and Autobiography, Routlege, london 1992, str. 128.  
9. tamże. 



13Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

ła się na zewnątrz” i zniszczyła wymyśloną dla dziewczynki formę. Nie 
jest to jednak forma, w jakiej dziewczynka ma potem praktykować swoją 
kobiecość – jest to raczej klatka, która ma utrzymać dziewczynkę w ry-
zach, żeby powstrzymała się z praktykowaniem swojej kobiecości, dopóki 
pozostaje uczennicą.

Chłopięce dziewczynki i kobiece żony
Świadoma swojego ciała dziewczynka jest bowiem, wedle wykładni 

mundurka, zagrożeniem dla samej siebie – seksualność może zniszczyć 
jej dopiero rodzącą się tożsamość. jest także zagrożeniem dla chłopca, 
który uczy się swojej roli społecznej. może go dekoncentrować. młody 
mężczyzna ma więc większe przyzwolenie na kontakty – czasem nawet 
więcej niż tylko koleżeńskie – ze swoimi męskimi rówieśnikami, nato-
miast kontakty damsko-męskie są tępione jako nieprzyzwoite. stąd no-
szenie mundurka bardzo często związane jest z oddzieleniem kształcenia 
dziewcząt od kształcenia chłopców. koedukacja w tym systemie myślenia 
prowadziłaby do niebezpiecznego splątania przygotowanych dla chłopców 
i dziewcząt wzorców, na których mają potem budować swoje zachowanie 
w dorosłym życiu.

mundurek kobiecy zawsze zawiera element stroju męskiego – mary-
narkę, sznurowane buty, grube rajstopy jak rajtuzy, ciężkie swetry i tuniki 
przypominające togi. W przeciwieństwie do chłopców, którzy w swoich 
mundurkach trenują to, jak będą się ubierać jako mężczyźni, strój dziew-
cząt pozostaje w rażącej niezgodności z tym, jak będą się ubierać jako do-
rosłe kobiety. jest nieco chłopięcy – marynarki, swetry, koszule. ale jest 
też prowokujący – podkolanówki i aksamitki są zalotne i figlarne. dorosła 
kobieta ma zaś być uwodzicielska i seksowna. dziewczynka w mundurku 
nie uwodzi świadomie – jej seksapil bezwiednie czyni dziecięce ozdoby 
erotycznymi fetyszami.

Istniało jednak oczekiwanie, że zaraz po ukończeniu szkoły dziew-
czynka w magiczny sposób przeistoczy się we w pełni ukształtowaną 
kobietę gotową do zamążpójścia. mundurek miał pozwolić jej, dosłownie 
i w przenośni, zachować dziewictwo do końca szkoły. Potem oczekiwano 
od niej zmiany kostiumu z dziewczęcego na wręcz kampowo kobiecy – 
szpilki, bielizna, obcisłe sukienki, makijaż.

„Największym osiągnięciem było uwieńczenie tego stroju pierścion-
kiem zaręczynowym”, zauważa judith Okely10. dziewczyna znów nie 
ma szansy na zdobycie indywidualnej tożsamości. Zduszana przez jeden 
mundurek trafia do następnego, a swoją seksualność kieruje pod kolejną 
kuratelę – małżeńską.

Lolita bawi się mundurkiem
dorastająca dziewczynka jest niebezpieczna nie tylko dla chłopców 

w swoim wieku. jej powstrzymywana seksualność, która usiłuje się wy-
dostać z symbolicznego mundurka jest też przyciągająca dla dorosłych 
mężczyzn, już osadzonych w swoich społecznych rolach. lolity11 dlatego 
są tak niebezpieczne, że – nieupilnowane – mogą podważyć cały system 
społeczny. Fundamentem tego systemu są mężczyźni praktykujący pewne 
role społeczne przez związki z kobietami, które nauczyły się wyrażać swoją 
seksualność w uznany konwencją sposób. Pierwszą rzeczą, jakiej kobieta 
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nauczyła się w szkole, jest powstrzymywanie swojej seksualności, wypie-
ranie jej i tonowanie. dziewczynka, która kończy szkołę, jest nauczona, że 
kobieca seksualność musi być modulowana w zależności od celów, które 
chce się osiągnąć. jest społecznie stabuizowana, z definicji nieprzyzwo-
ita. kobieta, która otrzymuje jakąś rolę społeczną, musi na nią zapraco-
wać latami mundurowania swojej seksualności. szkolny mundurek szkoli 
dziewczynkę, żeby panowała nad swoim ciałem, seksualnością i kobieco-
ścią, a wtedy, w nagrodę – zyska wykształcenie i zasłuży na męża. dopiero 
wtedy, u-jarzmiona, jest godna, aby zająć miejsce w strukturze społecznej 
– jako żona, matka, córka, asystentka, nauczycielka etc. dopiero wtedy zy-
skuje przyzwolenie na podkreślanie swojej kobiecości – te praktyki przesta-
ją być społecznie niebezpieczne, a stają się społecznie użyteczne. kobieta, 
która zakończyła edukację, eksponując swoją atrakcyjność – wreszcie pod-
kreślając talię, pokazując nogi, nosząc makijaż – pokazuje, że jest gotowa 
na znalezienie partnera, żeby zająć miejsce przy jego boku.

seksualność wyparta z dorastającej dziewczyny przez społeczeń-
stwo znajduje odzwierciedlenie w fantazjach mężczyzn. Wizerunek 
dziewczynki w mundurku to dla nich źródło podniecenia. lolita jednak 
nie jest bezwolna. jest świadoma swojego seksapilu, ale jednocześnie 
pozostaje niewinna – nie przyjmuje bowiem społecznych ocen swojej 
seksualności. Nie chce walczyć z mundurkiem, bo wtedy musiałaby 
rozpoznawać jego społeczne znaczenie i je uznawać. lolita woli widzieć 
w mundurku swój własny kostium erotyczny. lolita, która walczy o wła-
sne ciało, nie ukończy szkoły po to, żeby poddać się skrojonym na miarę 
dziewczęcego mundurka rolom społecznym – a przynajmniej istnieje taka 
szansa.

uczennica jest kobietą, ale zarazem jeszcze nią nie jest – nie zagraża 
mężczyźnie, jak może dorosła pani. mężczyzna łudzi się, że może ją sobie 
wychować, ukształtować, jak chce, ze względu na jej naiwność i nie-do-
rodzenie. taka uczennica jest cute12, jest seksowna i dziecięco bezbronna 
jednocześnie. taki obraz jest zaś szczególnie pociągający dla mężczyzn 
zagubionych w świecie dorosłych, wyemancypowanych kobiet, które nie 
chcą realizować wzorów kobiecości, które kiedyś w sposób naturalny 
czekały na dziewczęta po zakończeniu szkoły.

joanna bator tak pisze o nich w tekście poświęconym fenomenie 
„syndromu lolity” w japonii: „Kult lolitek jako jeden z elementów zdzie-
cinniałej kultury cuteness to jedna z reakcji przeciw systemowi, w którym 
gender oznacza opresję, konieczność wpasowania się w sztywną hierar-
chię płciowych ról. Wizerunek lolitki reprezentuje właśnie bezpieczny 

10. j. Okely, Anthropology…, str. 129.
11. lolita – bohaterka powieści Vladimira Nabokova o tym tytule z 1955 roku. humbert humbert, narrator i główny bohater opowiada o swojej 
fascynacji dojrzewającą dziewczynką. Imię „lolita” stało się synonimem atrakcyjnego seksualnie podlotka. W powieści lolita nazywana jest także 
nimfetką, według definicji słownika języka polskiego nimfetka to: „bardzo młoda dziewczyna o zbyt wcześnie rozbudzonych zainteresowaniach 
seksualnych”. Wyrażenie „zbyt wcześnie” w słownikowej definicji sugeruje, że seksualność powinna być obszarem niedostępnym dla dorastającej 
dziewczynki, a wkraczanie na niego jest sytuacją anormalną. tak lolitę opisuje Nabokov, głosem humberta humberta: „moje cudo leżało na brzuchu, 
pokazując mi – pokazując tysiącowi oczu, które wytrzeszczała moja wielooka krew – lekko wystające łopatki, puszek w żlebie grzbietu, prężne 
obrzmienia wąskich pośladków opiętych czernią i księstwo udzielne ud uczennicy. siódmoklasistka po cichu delektowała się zielono-czerwono-
niebieskimi komiksami. bardziej uroczej nimfetki nie wymyśliłby sam zielono-czerwono-niebieski Priap. […] do szaleństwa doprowadza mnie 
dwoista natura tej nimfetki, może zresztą każdej; to, że u mojej lolity tkliwa, marzycielska dziecinność idzie w parze z czymś nieziemsko wulgarnym, 
co ma swój rodowód w perkatej śliczności reklam i ilustrowanych czasopism, w mętnej różowości nieletnich pokojówek ze starego kraju (które trącą 
stratowanymi stokrotkami oraz potem); i w bardzo młodych ladacznicach przebieranych za dzieci w prowincjonalnych burdelach; a jeszcze miesza się 
w to nadzwyczajna, nieskazitelna tkliwość, przesącza się przez piżmo i mierzwę, przez szlam i zgon. V. Nabokov, Lolita, przeł. m. kłobukowski muza, 
Warszawa 2010, str. 32-33.
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świat dzieciństwa, gdy wszystko było wolno, gdy nie było się jeszcze ani 
mężczyzną, ani kobietą. dla mężczyzny reprezentuje seksualność bez 
konsekwencji i odpowiedzialności, kontrolę i władzę, jaką mały chłopiec 
ma nad swoimi zabawkami” .

I Bóg stworzył lolitę
W 1569 roku simone de beauvoir tworzy esej Brigitte Bardot i syn-

drom Lolity, w którym symbolicznie odbiera lolitę jej męskim twórcom 
i pisze, że nowa kobieta-dziecko jest szansą dla nowoczesnych kobiet, 
aby wyemancypowały się i uwolniły od konwencjonalnych póz kobie-
cości. urok lolity, zdaniem simone de beauvoir opiera się na tym, że 
jednocześnie bawi się z męskim pożądaniem i je podsyca. lolitą na nowe 
czasy jest zaś według filozofki brigitte bardot, szczególnie z filmu „I bóg 
stworzył kobietę” Rogera Vadima (1956).

słodka, ale uparta, dzika, ale przenikliwa, zmysłowa, ale nie wulgar-
na. a przede wszystkim – wolna:

jej erotyzm nie jest magiczny, lecz agresywny. W miłosnej grze 
jest tak samo myśliwym, jak i ofiarą. mężczyzna jest dla niej tak samo 
obiektem, jak ona jest dla niego. W krajach łacińskich, gdzie mężczyźni 
trzymają się mitu kobiety jako obiektu, naturalność bb staje się bardziej 
perwersyjna niż każda możliwa forma seksualnego wyrafinowania. Nie 
chce prezentować się jak bogini w szpilkach, gorsetach, w makijażu, z bi-
żuterią na szyi. Chce pokazać, że wszyscy ludzie są sobie równymi towa-
rzyszami, a między mężczyzną i kobietą może być wzajemne pożądanie 
i przyjemność.14

I jeszcze: „brigitte bardot nie dba o opinię innych. Nie stara się jed-
nak skandalizować. Nie jest mniej świadoma swoich obowiązków niż praw. 
Polega na swoich inklinacjach. je, kiedy jest głodna, i uprawia miłość z tą 
samą bezceremonialną prostotą. Pożądanie i przyjemność są dla niej bar-
dziej pociągające niż recepty i konwenanse. Robi, co tylko jej się podoba. 
Nie zadaje pytań, ale mówi szczerze”. lolita to marzenie o kobiecie, które-
go mężczyzna uczy się wyrzec i któremu uczy się zaprzeczyć, stwarzając 
obiekty pożądania według innego wzoru. dla kobiet zaś bb-lolita to model 
kobiecości, który nauczono je zapomnieć. Zdaniem simone de beauvoir 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, drogą do emancypacji i seksualnego 
spełnienia jest podążanie za modelem lolity.

Lalka i dziecko
rok po publikacji Lolity Nabokova, w 1956 roku, na ekrany kin wcho-

dzi film „baby doll” w reżyserii elii kazana, na podstawie sztuki tenesee 
Williamsa. Caroll baker gra tam zmysłową, ssącą nieustannie palec bohater-
kę, która wychodzi za mąż w wieku siedemnastu lat, ale chce zachować swoje 
dziewictwo aż do dwudziestki. Baby doll to kolejne wcielenie seksualnej, ale 
wciąż dziecięcej kobiecości stworzone jako męska fantazja. Nastolatka jest 
jeszcze – baby – dzieckiem, ale też baby – dzieciną w znaczeniu „ukochanej”, 

12. Pojęcie odnoszące się do wyglądu w kontekście jego dziecięcości, młodości. Wprowadzone przez etologa konrada lorenza, który odkrył w 1949 roku, że 
pewien zestaw cechy ludzkiej twarzy i proporcji ciała wywołuje w patrzącym odruch czułości.
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jest doll – piękna i bezwolna jak lalka, ale jest też doll – laleczką, świadomą 
swojego uroku.

Za większość literackich przedstawień nimfetek odpowiadają męż-
czyźni, jednak także kobiecy przemysł modowy reaguje na nową bohater-
kę masowej wyobraźni – w konfekcji pojawiają się „baby doll” sukienki 
nocne i pidżamy. Określenie weszło zresztą do modowego słownika i do 
dziś określa styl „na słodką nastolatkę” oraz charakterystyczny dla bohater-
ki filmu krój sukienki – krótka („tak żeby można było zmienić pieluchę”), 
obfita spódnica z koła, stercząca po bokach, najczęściej z półprzezroczyste-
go materiału, podniesiony stan, głęboki dekolt, najczęściej w pastelowych 
kolorach.

Czasem też lolita łączy walkę o prawo do swojej seksualności 
z prawem do roli społecznej – co najczęściej jest domeną chłopców. tak 
robiły w czasach popularności filmu „baby doll” tak zwane teddy girls15. 
tak robi także bohaterka filmu „an education” (2009) w reżyserii lone 
scherfig. historia została oparta na wspomnieniach dziennikarki lynn 
barber – która w latach pięćdziesiątych w anglii, jako uczennica, zostaje 
uwiedziona przez starszego mężczyznę. On widzi w niej kobietę, której 
nie chce w niej zobaczyć szkoła, rodzice i rówieśni chłopcy. Ona dzięki 
niemu może zrzucić mundurek i ubierać się we wcięte w talii kwiatowe 
sukienki i malować usta. daje się jednak uwieść również dlatego, że jej 
ukochany traktuje ją inaczej – jako istotę posiadającą poglądy i marzenia, 
które jego zdaniem wystarczają za przepustkę do świata, do którego aspi-
ruje. każe jej się kształcić na „uniwersytecie życia”, a nie w liceum dla 
„grzecznych panienek”.

Mundurek fashionistki i anarchistki
Wciąż pojawiają się nowe wcielenia lolity. dziewczęcy mundurek 

przetrwał jako modowy trend w popkulturze – w filmach, serialach i mu-
zyce. kolejne generacje dziewcząt, nawet jeśli nie muszą już obowiązko-
wo nosić mundurków, konfrontują się z tą częścią garderoby jako z sym-
bolem szkolnej dyscypliny, fetyszem albo atrakcyjnym gadżetem.

akcja serialu „gossip girl” ( 2007-2012) toczy się na nowojorskim 
upper east side – w dzielnicy bogaczy, ekskluzywnych liceów i koledży. 
bohaterki serialu, to uczennice prestiżowej Constance billard school for 
girls, która, aby wyróżnić swoje dziewczęta, ubiera je w odpowiednie 
mundurki. dowolność w ich personalizacji jest jednak dość duża i naj-
lepiej widoczna na przykładzie stylu dwóch głównych bohaterek – bla-
ir Waldorf i sereny Van der Woodsen. blair preferuje styl „na audrey 
hepburn” i baby doll – kokardki, opaski, baletki, kolorowe rajstopy, 
muszki. Serena z kolei interpretuje mundurek w stylu rockowym lub boho 
– stąd spódniczka skracana do granic możliwości, poluźniony krawat, 
zalotnie zwinięte podkolanówki, długie kozaki, wyjęta ze spódnicy lekko 
rozpięta koszula.

styl serialowych bohaterek natychmiast trafił do czasopism modo-

 15. teddy girls, znane także jako judies nosiły ołówkowe spódnice, podwijane dżinsy, długie warkocze, słomkowe kapelusze, espadryle i eleganckie 
torebki. Przypominały polskie „kociaki” z epoki „Niewinnych czarodziejów” w reżyserii andrzeja Wajdy. lubiły obfite spódnice, efektowne uczesania, 
często malowały usta na czerwono. to był ich bunt wobec powojennych niedoborów i kultury uniformu, która najpierw wciskała je w mundurek, a potem 
w robotniczy uniform. kończyły szkoły w wieku 14, 15 lat i zaczynały pracować w fabrykach. Najczęściej pochodziły z imigranckich rodzin z uboższych 
dzielnic londynu, jak north Kensington.
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wych i magazynów kobiecych. I tak jak pięćdziesiąt lat temu baby doll, 
styl uczennicy znów stał się czymś więcej niż fetyszem – przeobraził się 
w modowy trend16. modę na szkolne mundurki wzmocniły też niewątpli-
wie książki i filmy o harrym Potterze, w których pojawia się cała rewia 
mody licealnej – każda szkoła w wymyślonym przez j.k. Rowling świe-
cie ma swój mundurek – odpowiedni płaszcz, krawat, koszulę, sweterek 
i przede wszystkim – szalik. W październiku 2013 roku w hołdzie dla tego 
trendu w japońskim „Vogue” pojawiła się sesja „the New school uni-
form”, ze zdjęciami giampaolo sguro, wystylizowana przez annę dello 
Russo. modelki nosiły duże okrągłe okulary, szaliki do ziemi, plisowane 
spódnice w kratę, skarpetki i podkolanówki, tweedowe marynarki, białe 
kołnierzyki i kraciaste komplety od Chanel.

„dziewczęta z st. trinian” marshalla thurbera z 2007 roku to z ko-
lei film o mocno nieortodoksyjnym liceum, którego istotą jest dyscyplina 
anarchicznej „swobodnej ekspresji”. Film daje pretekst, aby sporządzić 
przegląd współczesnych fantazji, modowych inspiracji na temat mundur-
ka i społecznie akceptowanych sposobów na bunt wobec niego. to bunt 
wpisany w szkolny statut, bunt oswojony i uporządkowany. st. trinian 
to szkoła alternatywna, ale to alternatywa już ukonstytuowana, bez prze-
szkód wpisująca się w społeczny krajobraz. anarchiczna postawa uczen-
nic ma się objawiać także w ich podejściu do mundurka. Ich wolność nie 
jest jednak pokazana koniecznie jako odkrywanie własnej seksualności, 
która może nastąpić poprzez poluzowanie stroju. to przede wszystkim od-
krywanie siebie, które może zaowocować tym, że dziewczyna zdecyduje 
się, ale tym razem z własnej woli, swoją seksualność schować. mundurek 
jest tu traktowany jako tworzywo, płótno, na którym można namalować 
własną osobowość, a nie jak ograniczający ją gorset. każda bohaterka 
nosi mundurek inaczej. nauczycielka to dominatrix z czerwonymi usta-
mi, zapiętą pod szyję koszulą, ołówkową spódnica, geometryczną fryzurą 
na lata trzydzieste i szwem na pończosze. mamy też nerda17 w spódnicy 
za kolana, w kamizelce, okrągłych okularach z koczkami z boku głowy. 
mamy gotkę, która mundurek wzbogaca ćwiekami, farbuje włosy na 
wiśniowo, maluje na ciemno usta i chodzi w butach typu creepersy. mamy 
wreszcie lolitę z rozpuszczonymi kręconymi włosami, z rozchełstanym 
kołnierzem, w widocznych pasach do pończoch, na szpilkach.

Mundurek XXX
mundurkowe wdzianka dostępne na stronach sex shopów redukują 

skomplikowany seksapil dorastającej dziewczynki do prostego schematu: 
zbyt krótka spódniczka w kratkę, zawiązana na supeł koszula, podkola-
nówki, czasem krawat i kołnierzyk, kucyki. do tego oczywiście szpilki 
na wysokim obcasie. taki kostium może włożyć dorosła kobieta, żeby 
udawać, że jej seksualność jest wciąż nieujarzmiona, że jest dziewczynką, 
z którą można wszystko zrobić pierwszy raz. to sztuczny kostium ma-
rzenia o naturalnej, niewinnej dziewczęcości. kostium ten jednak nie jest 
jak ubiór lolity – która swoim zachowaniem zmieniała dziewczęce stroje 

16. modę na styl szkolny wywołał w latach dziewięćdziesiątych film „Clueless”(1995) z alicią silverstone w roli głównej. alicia jako fashion victim Cher 
horovitz jako mundurek nosi spódniczki i marynarki w kratkę w pastelowych kolorach od jill stuart i podobnie jak jej serialowa następczyni, blair Waldorf, 
często wybiera też perłowe bransoletki, opaski, angorowe sweterki, barwne rajstopy. 
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w kostiumy erotyczne. to kostium komercyjny, banalizujący, sprowa-
dzający archetyp lolity do prostych komunikatów – odsłonięte uda, goły 
brzuch, biust na wierzchu.

tymczasem seksualność lolity dlatego jest tak pociągająca, że nie 
da się jej uchwycić. kostium lolity zaś to seksapil oswojony, sposób na 
to, żeby od lolity odciągnąć raczej niż ją przypomnieć. to jej zwulga-
ryzowany następnik, pozbawiony rewolucyjnego potencjału. to również 
nie kostium, który daje kobiecie siłę, żeby powrócić do czasów, kiedy 
szkolono ją, jak być dziewczynką i w to szkolenie przepracować. to ko-
stium, w jakim jej seksualność ma podobać się mężczyznom. dziewczęcy 
mundurek nie jest przecież kostiumem, który sygnalizuje mężczyźnie, że 
dziewczę może być jego. Wręcz przeciwnie – niezależnie od zachowania 
noszącej go dziewczyny – ma pokazywać, że nigdy nie będzie jego. mun-
durek ma bowiem wyłączać dziewczynkę poza obszar seksualnego zainte-
resowania – mężczyzna, który interesuje się dojrzewającą nastolatką, jest 
społecznie wykluczony, stygmatyzowany. mężczyzna widzi jednocześnie, 
jak wielka i jak bardzo tłumiona jest dziewczęca seksualność – oraz jak 
wielkie i jak bardzo tłumione jest jego pożądanie. Chce więc rekreować tę 
sytuację po swojemu, tak aby była dozwolona. jednak jego partnerka jest 
wtedy zaledwie kobietą w roli lolity.

Nostalgia i tęsknota
W debacie na temat użyteczności mundurków często pojawia się 

zdanie, jakoby tyrania mody była o wiele cięższa niż tyrania uniformu18. 
dziewczęta, które nie noszą mundurków, miałyby być dotknięte nad-
seksualizacją, nadmierną świadomością swojej seksualności, miałyby 
„dorastać za wcześnie”. mundurek w tym ujęciu chroni je przed światem, 
który zbyt wcześnie chce je ukształtować do roli kobiety. Formatujący 
mundurek i jego siła byłyby tu więc sentymentalizowane, a sam mundurek 
okazywałby się niegroźnym rekwizytem, pozbawionym – w porównaniu 
z demonizowaną władzą obrazów piękna i kobiecości spotykanych poza 
szkołą – mocy symbolicznej.

dyscyplina mundurka jest tutaj niczym wobec dyscypliny popkul-
tury. uczennica, wedle takiej wykładni, w mundurku mogłaby znajdować 
nie więzienie, lecz schronienie przed światem magazynów mody i bill-
boardów od najmłodszych lat zachęcających dziewczynki, żeby widziały 
w sobie dorosłą kobietę o szczupłej figurze, idealnej cerze i zmysłowości 
barbie. tak postrzegana popkultura chce zniszczyć syndrom lolity. Nie 
działa tak jak mundurek, który jak najdłużej powstrzymuje kobiecość 
przed ujawnieniem się. Wręcz przeciwnie – chce, żeby ujawniła się jak 
najszybciej, żeby jak najszybciej zbić na niej kapitał, aby jak najszybciej 
pozbyć się z kultury liminalnego, ambiwalentnego obrazu dorastającej 
dziewczynki, którą trudno jednoznacznie „sprzedać”. dziewczęta, które 
dzisiaj opowiadają się po stronie mundurka, są więc podobnymi rewo-
lucjonistkami, co te, które w latach pięćdziesiątych czuły jego pręgierz. 

17. Nerds – z ang. introwertycy, nie utrzymują stosunków towarzyskich i nie dbają o formę fizyczną. są obiektem przemocy szkolnej, gdyż nie potrafią 
odpowiednio reagować na zaczepki. jego bardziej uspołecznioną wersją jest geek. słowo nie ma ścisłego polskiego odpowiednika. W dosłownym tłumaczeniu 
znaczy „spec”.
18. Mundurki szkolne czy rewia mody?, http://pl.point.fm/macierzynstwo/dziecinstwo/mundurki-szkolne-czy-rewia-mody.html, (dostęp: 2 kwietnia 2013). 
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Pisze simone de beauvoir: „lolita odmawia uczenia się na własnych 
błędach. Żyje bez pamięci, bez przeszłości i dzięki swojej niewiedzy prze-
chowuje perfekcyjną niewinność, którą przypisujemy mitycznemu okreso-
wi dzieciństwa”. Wiedza jest podporządkowaniem się władzy. tęsknota za 
seksowną lolitą w mundurku jest tęsknotą za rajem19.

19. s. de beauvoir, Brigitte Bardotte and The Lolita Syndrome, New english library, london 1962, str. 18. 



20Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

WeroniKa Pérez BorjaS
Moda i anatomia.
Narracje i fantazje cielesności w kolekcji Nekromantik 
autorstwa Katarzyny Konieczki



21Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

kiedyś natknęłam się na jakieś reportaże o nekro-
filach. jeden doktorek tak bardzo kochał swoją 
żonę, że jej nigdy nie pochował. Fachowo zmumi-
fikował jej zwłoki i regularnie pielęgnował a na-
wet spał z nią w łóżku. to bardzo romantyczne. 
to nie jest sytuacja czarno-biała, nie można tego 
aż tak potępiać, nikt nie wiedział co on czuł i nikt 
go nie podziwiał za to, że wybrał takie życie i tak 
mocno walczył o ten związek. kiedyś w wier-
szach i sonetach pisano o miłości platonicznej, 
tej wyidealizowanej, niespełnionej. taka miłość 
jest najbardziej dramatyczna. jak gdyby pokochał 
kogoś, kto jest martwy. Powoli ostyga z każdą mi-
nutą, zaczyna być zimny, coraz bardziej niedostęp-
ny. Zaczyna się kotłowanina myśli… „Przecież nie 
możemy być razem...”. skóra zaczyna być śliska, 
zaczyna śmierdzieć. Obiekt fizycznie wymyka się 
i jest to wielki sprawdzian dla siły uczuć. trudno-
ści zaczynają się nawarstwiać, bo w grę wchodzi 
fizyczna odraza. Z drugiej strony taka pielęgnacja, 
mrówcza praca nad tym związkiem mnie wzrusza.1

tymi słowami katarzyna konieczka wprowadza w atmosferę swojej 
ostatniej kolekcji, zatytułowanej Nekromantik (2011). Opis inspiracji pro-
jektantki załączony jest do serii fotografii promujących kolekcję. Pocho-
dząca z trójmiasta projektantka, absolwentka międzynarodowej szkoły 
kostiumografii i Projektowania ubioru, już od początku swojej kariery 
zdobyła międzynarodowy rozgłos i uznanie dzięki swym nietuzinkowym 
propozycjom. jej pierwsza kolekcja Mascarade zaprezentowana w 2008 
roku w konkursie Złotej Nitki podczas łódzkiego tygodnia mody, przy-
niosła jej prestiżową nagrodę a shaded View award, przyznawaną przez 
niezależną modową dziennikarkę diane Pernet. W kolejnych kolekcjach, 
pochodzących z 2010 (The Very Twisted Kingdom) i 2011 roku (omawiana 
Nekromantik) projektantka stworzyła unikalne, szyte ręcznie kostiumy 
i zakładane na twarz maszynki, przypominające ortodontyczne narzędzia 
tortur. Wśród jej inspiracji znalazły się odniesienia do postaci historycz-
nych i tworów popkultury, takich jak historia Człowieka-słonia czy filmu 
„metropolis” (reż. Fritz lang, 1927). konieczka nierzadko szuka inspi-
racji na granicy makabry. jej ubrania mogą przypominać rozkładające się 
szkielety stworzone z delikatnej materii plisowanego tiulu, odwoływać się 
do stylistyki sado-maso czy cyberpunka. Niezwykłe kostiumy jej autor-
stwa pojawiły się na stronach holenderskiego magazynu „Vogue” i presti-
żowego brytyjskiego „I:d”.

Kolekcja Nekromantik składa się z sukni wykonanych w skóropo-
dobnym materiale, w skali barw od jasnocielistego, poprzez krwistoczer-
wony aż do czerni. dopełnieniem sukni mających przypominać ludzką 
skórę są ortopedyczne gorsety i ortodontyczne maszynki zakładane na 

1. https://www.facebook.com/photo.phpfbid=276334452382151&set=a.276334319048831.88312.111023252246606&type=3&theater, (dostęp: 21 lutego 
2013).
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twarz. tytuł kolekcji, gra słów „nekro” i „romantyczny”, odsyła do dwóch 
głównych źródeł autorskiej inspiracji: tematyki miłości i śmierci.

kolekcja konieczki łączy dwie historie: nekromantycznego doktora 
oraz postaci seryjnego mordercy z filmu „milczenie owiec” (reż. jona-
than demme, 1991). motywem wiążącym te dwie makabryczne historie 
jest obecność skóry jako materiału wyrażającego silne emocje: miłość, 
rozpacz straty, erotyczne pożądanie, estetyczne fantazje graniczące z ob-
sesją. W tym tekście rozpatruję pojedynczą suknię z kolekcji katarzyny 
konieczki z trzech różnych perspektyw. Rozważam różne znaczenia skóry 
– jako najbardziej zewnętrznej warstwy, membrany oddzielającej wnętrze 
od tego, co na zewnątrz, jako swoistego organu osobowości i niejedno-
znacznego organu anatomicznego. Rozważam również temat romantycz-
nych uczuć jako jednej z głównych inspiracji projektantki i zastanawiam 
się, w jaki sposób skóra, będąca materiałem sukienki, może przekazywać 
ludzkie emocje. Rozważam wreszcie kwestię narracji, którą konieczka 
wprowadza do swojego projektu przez eksplorację makabrycznych moty-
wów inspirowanych historią z filmu „milczenie owiec”.

Znacząca skóra. Organ uczuć, zewnętrzna bariera
już skóra rozumiana jako bariera przywołuje pewien paradoks. ta 

wydawałoby się szczelna, gładka osłona zawiera niebezpieczną możli-
wość otwarcia, przerwania, pęknięcia, które może ujawnić mniej przystoj-
ne wnętrze ciała człowieka. dlatego wydaje się szczególnie frapujące, że 
katarzyna konieczka używa rany, tej pełnej dramatycznego zagrożenia 
ruptury, w celu podkreślenia naturalizmu sukni z materiału przypomina-
jącego ludzką skórę. to właśnie krwawe pęknięcia i podobne do blizn 
szwy sprawiają, że suknia naprawdę wygląda jak uszyta z ludzkiej skóry. 
Rodzaj i kolor tkaniny same w sobie nie dają jeszcze tego efektu. ude-
rza fakt, że aby stworzyć sukienkę wyobrażającą najbardziej zewnętrzną 
warstwę ludzkiego ciała, projektantka decyduje się otworzyć jego wnę-
trze. dopiero kiedy zostaje ujawniona mięsna materia skóry, rozumiemy, 
że mamy do czynienia z suknią zainspirowaną organem anatomicznym. 
Sama w sobie skóra nie przedstawia jednoznacznie organicznego obrazu, 
chyba że zostanie zestawiona ze swoim przeciwieństwem: krwią, mięśnia-
mi, żyłami. jej organiczność unaocznia się dopiero w kontraście. Otwarcia 
i prześwitujące spod skóry mięso to środek demonstrowania anatomii. 
suknia holistycznie przeistacza się w przedmiot swojej referencji – skórę. 
to już nie tylko ubranie pokazujące czy reprezentujące skórę – to ubranie 
uszyte ze skóry i skórą będące. Zapytana o powód tak sugestywnego uka-
zania wnętrza ciała projektantka mówi:

to uczucie chorej fascynacji w jakiś sposób prze-
nosi się na mój sposób widzenia mody. uwielbiam 
na przykład patrzeć na koronki i przymrużając oczy 
wyobrażać sobie wijące się w rozkładającym się 
ciele robaki. to może brzmieć psychotycznie, ale ja 
znajduję w tym wiele uczucia (…). Wydaje mi się, że 
mam zdolność opisywania uczuć i emocji słowami 
z najmniejszymi detalami. tę wrażliwość staram się 
zachować w mojej pracy z materiałem.2
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makabryczny kontrast powierzchni skóry i wnętrza ciała użyty 
przez konieczkę odwołuje nas do kwestii niejednoznacznego pojmowania 
skóry jako organu anatomicznego. już nowo narodzone dziecko uczy się 
komunikować swoje potrzeby i emocje przede wszystkim poprzez do-
tyk. doświadczenie dotyku skóry matki to pierwsze doznanie w zupełnie 
nowym, nieznanym świecie. Powierzchnia ciała jest następnie erotyzowa-
na, budzi pożądanie. a jednak piękno skóry ukrywa niełatwą czy wręcz 
odrażającą prawdę o fizjologicznym wnętrzu ciała człowieka. tak jak 
w początkach dziesiątego wieku opisywał Odon z Cluny: „gdyby ludzie 
mogli dostrzec to, co kryje się pod skórą… oglądanie kobiety powodo-
wałoby tylko wymioty. skoro nawet koniuszkami palców nie chcemy 
dotykać śluzu i łajna, dlaczego tak gorliwie pożądamy objęcia naczynia 
z nieczystościami”3.

 W tym znaczeniu skóra występuje niemalże jako pułapka dla 
naszej świadomości. Pokrywa to, co nieprzyjemne i niewygodne, tworzy 
iluzję zewnętrznego piękna, które prowokuje silne emocje. to właśnie 
obecność skóry może determinować, jak bardzo atrakcyjna wydaje się 
nam dana osoba i jak bardzo ludzkie jest dla nas ciało drugiego człowieka. 
Podczas gdy organy wewnętrzne zazwyczaj rozumiane są po prostu jako 
części ciała, nasza zewnętrzna bariera często odbierana jest jako osoba 
ludzka per se. Nina g. jablonski, autorka książki Skin. A Natural History 
i wieloletnia nauczycielka ludzkiej anatomii, opisuje strach studentów 
medycyny przy stole sekcyjnym i jednocześnie obserwuje szczególną 
zależność pomiędzy ich odrazą, a obecnością skóry:

Zapewne było w tym sporo z prostego lęku przed 
dotykaniem zmarłego, czego wielu z nich nigdy 
wcześniej nie robiło. a jednak wiele z ich rezer-
wy wiązało się z drżeniem przed przekroczeniem 
granicy, której nigdy wcześniej nie spodziewali 
się naruszyć. Nienaruszona skóra ciała, zwłaszcza 
twarzy, była w ich oczach zbyt związana z praw-
dziwą osobą, która miała swoje życie, problemy, 
śmiech i łzy – osobą, która tak jak oni czuła radość 
i smutek zaledwie kilka miesięcy lub lat temu. ale 
kiedy delikatnie zaczęli usuwać skórę, ich obawy 
i rezerwa powoli ustąpiły. Ciało nie było przecież 
bardziej martwe bez skóry, a jednak odarte zwłoki 
pozbawione były w oczach studentów pokrywy, 
którą wiązali z dynamiczną osobowością.4

Przykład przerażonych studentów w prosektorium pokazuje, że 
skóra ma zasadniczą rolę w pojmowaniu człowieczeństwa ciała. Na po-
wierzchni, w skórze, leży estetyczne i, chciałoby się dodać, filozoficzne 
znaczenie esencji człowieczeństwa. anatomia zaczyna się dopiero pod 

1. Cytaty z wypowiedzi katarzyny konieczki, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z wywiadu przeprowadzonego przez autorkę tekstu 21 grudnia 2012 
roku.
2. Za: s. Connor, The Book of Skin, Reaktion, london 2004, s. 218.
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skórą. Popularna ilustracja z renesansowych atlasów anatomicznych może 
posłużyć za obrazowe przedstawienie tej idei. Przed nami postać mężczy-
zny składająca się z samych mięśni trzyma w ręku kawał własnej skóry, 
jak gdyby był to jedynie kostium, który można z łatwością zsunąć. dopie-
ro po tym odsłonięciu, rozebraniu ciała ze skóry, można przeprowadzić 
lekcję anatomii. Odarcie ze skóry przeistacza osobę w przedmiot anato-
micznych badań i pozbawia ciało jego ludzkiego wymiaru. 

kulturowe znaczenia przypisywane skórze wydają się sprzeczne 
z jej naukowym ujęciem jako organu ciała. może właśnie dlatego Nekro-
mantik nie budzi skojarzeń z ludzkim ciałem w tak bezpośredni sposób 
jak choćby ubrania zdobione wizerunkiem kości, mięśni, serca i żył. aby 
podkreślić organiczność skóry i połączyć jej fizyczną rolę z tematyką 
głębokich uczuć, projektantka zastosowała technikę, która przeistacza 
cały materiał sukienki w reprezentację skóry. Znaczenie krwawych szwów 
i otwartych ran nie ogranicza się jednak jedynie do wskazania mięsistego, 
organicznego wymiaru skóry. mogą być też one odczytane jako motyw 
autoreferencyjny, wskazujący na rolę materiału i procesu szycia. Wi-
doczne szwy opowiadają wprost o fundamentalnych narzędziach sztuki 
krawieckiej: cięciu i zszywaniu materiału. można je wręcz uznać za hołd 
dla profesji krawca, którego praktyka przypomina pracę doświadczonego 
chirurga. szwy są dla sukni tym, czym chirurgiczna nić dla zranionego 
ciała na stole operacyjnym. 

Emocjonalna skóra. Organ uczuć i romansu
 analizując suknię konieczki, należy odnieść się do kontekstu 

uczuciowości, erotyzmu i romantyczności, które autorka eksploatuje 
w swojej kolekcji. ujawniając historię będącą bezpośrednią inspiracją Ne-
kromantik, łączy ona tematykę skóry i miłości. Romantyzm w jej kolekcji 
należy rozumieć jako wyraz uczuć do ukochanej osoby, przekładający się 
na estetyzację tego, co najbliżej z tą osobą związane – jej cielesnej powło-
ki. W dalszej części mojej interpretacji używam określenia ,,romantycz-
ny’’ w znaczeniu związanym z wyrażaniem, przedstawianiem i przekazy-
waniem uczuć do szczególnie ukochanej osoby.

Romantyczny potencjał skóry użyty jako inspiracja w kolekcji ko-
nieczki nie jest oryginalnym pomysłem artystki. historia nekromantycz-
nego doktora nie jest też jedynym przykładem identyfikacji skóry zmarłej 
kochanki z jej osobą. ta romantyczna identyfikacja mogła czasem iść tak 
daleko, by popchnąć kochanków do wysyłania do siebie książek oprawio-
nych w ich własną skórę. W książce The Book of Skin autorstwa stevena 
Connora, czytamy o „ dziewiętnastowiecznym rosyjskim poecie, który 
postanowił użyć swojej skóry z amputowanej w wypadku nogi do opra-
wienia kolekcji sonetów dedykowanych swojej kochance’’. inna kobieta 
miała ponoć wykorzystać skórę swego zmarłego męża do oprawy pamiąt-
kowego tomu poezji. jak na ironię, niebawem wyszła za mąż ponownie, 
co sarkastycznie skomentował Connor: „nie mogę oprzeć się pokusie 
wyobrażenia sobie nowo poślubionego przeglądającego karty książki i za-
stanawiającego się, czy nie skończy jako tom drugi’5.

4. N. g. jablonski, Skin. A natural History, university of California Press, berkeley 2006, s. 4.
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 tradycja używania skóry w celu tworzenia estetycznych przed-
miotów dedykowanych ukochanej osobie zainspirowała też współcze-
snego islandzkiego projektanta mody sruli Rechta do stworzenia złotego 
pierścionka pokrytego warstwą jego własnej skóry. Projekt zatytułowany 
Forget Me Knot (gra słów z wyrażeniem „nie zapomnij o mnie” a słowem 
„knot”, czyli węzeł, supeł), udokumentowany został na wideo z operacji, 
podczas której z brzucha projektanta usunięto pasek skóry wymiarów 110 
na 10 milimetrów6. Pierścionek stworzony ze skóry Rechta i dwudzie-
stoczterokaratowego złota można dziś kupić za cenę 350 000 euro.

jak widzimy, mroczny i drastyczny wymiar powłoki zostawionej 
przez ukochaną osobę jest motywem powracającym zarówno w sztuce, jak 
i w modzie. być może to właśnie moda charakteryzująca się szczególnie 
bliską relacją tkaniny i ciała może najpełniej wyrazić ideę zarówno fizycz-
nego, jak i emocjonalnego wymiaru skóry. Katarzyna Konieczka opowia-
da o swoim podejściu do tematu romantycznych uczuć i skóry w następu-
jących słowach:

erotyczny i zmysłowy potencjał skóry łączy się 
oczywiście z jej fizyczną strukturą. tysiące re-
ceptorów czynią strukturę skóry niepowtarzalną. 
ja pragnę odtworzyć tę indywidualność w moim 
sposobie pracy z materiałem. Żaden szew nie jest 
identyczny z drugim, miejsca osprejowane farbą 
pokryte są cieńszą lub grubszą warstwą, która wy-
gląda inaczej w zależności od pory dnia i padania 
światła.

Milczenie owiec. Gotyckie narracje sukni z ludzkiej skóry
drugą znaczącą inspiracją kolekcji Nekromantik jest historia seryj-

nego mordercy buffalo billa z filmu „milczenie owiec”. Poszukiwania 
seryjnego mordercy, uprowadzającego kobiety z zamiarem uszycia z ich 
skór makabrycznego kostiumu, są główną osią fabuły filmu. transseksu-
alny bill pozbawiony zostaje możliwości operacji zmiany płci. Odmowa 
okazuje się tragiczna w skutkach. Zdesperowany postanawia zaprojekto-
wać kostium z kobiecej skóry. to dla niego szansa na przemianę, meta-
morfozę dającą mu nadzieję na dotknięcie jego prawdziwej istoty, jego 
kobiecej osobowości.

Wybierając tę makabryczną historię jako źródło inspiracji swojej 
kolekcji, katarzyna konieczka oferuje prowokacyjną interpretację współ-
czesnej mody. Recenzje tworzonych przez projektantkę ubrań pełne są 
zazwyczaj określeń takich jak „groteskowe”, „szokujące”, „mroczne” 
i „makabryczne”. sama konieczka przyznaje, że w pełni świadomie pro-
wokuje takie reakcje i odpowiada na potrzeby współczesnego odbiorcy:

Żyjemy w czasach, w których granice wrażliwości 
i tematów tabu zostały przesunięte dość daleko. tak 

5. S. connor, The Book of Skin…, s. 45.
6. Zob. Film obrazujący powstanie pierścionka Forget me Knot, http://www.youtube.com/watch?v=wa8ssW-4djI&feature=player_embedded, (dostęp: 5 maja 
2013).



27Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

naprawdę wszyscy żywimy się odpychającymi hi-
storiami z telewizji, pozornie po to, by móc się nimi 
zbrzydzić i moralnie napiętnować. a jednak w rze-
czywistości czerpiemy z nich przyjemność i ekscy-
tujemy się makabrą. ludzie nie przyznają się, że tak 
naprawdę głęboko w środku, po prostu to lubią.

eksploracja motywów z „milczenia owiec” odsłania jeszcze jedno 
znaczenie skóry użyte w Nekromantik – jako znaku terroru. skóra będąca 
materiałem sukienki konieczki to pozostałość brutalnego morderstwa. 
ubranie składa się z kawałków poddanego przemocy materiału, zszytego 
ponownie w jedną całość. Pracochłonne i kunsztowne wykonanie nie jest 
najważniejszą cechą projektu. Zamiast czystej linii cięcia i estetycznie 
wdzięcznej formy, powstała poraniona, podarta, pozszywana struktura. 
gra szwów i materiału sprawia wrażenie patchworku z cielesnej powłoki. 
suknia konieczki przedstawia skórę martwą, a wręcz – zamordowaną.

skojarzenia z mroczną tematyką przyniosły konieczce pseudonim 
„modowej doktor Frankenstein’’. I rzeczywiście, tematyka gotyckiej 
powieści o nieszczęśliwym potworze uszytym z kawałków martwych ciał 
ma wyraźne konotacje z tematyką Nekromantik. Również „milczenie 
owiec” przenika atmosfera gotyckiego horroru. W swoim eseju Skinflick. 
Posthuman gender in Jonathan’s Demme’s „The Silence of the Lambs’’ 
judith halberstam pisze:

Po obejrzeniu tego filmu przerażenie tkwi na 
poziomie samej skóry. skóra jest jednocześnie naj-
delikatniejszą barierą i warstwą pełną znaczeń: to 
ona otwiera wejście dla wampirów, dziewiętnasto-
wiecznych potworów. to właśnie skóra jest tym, 
co nie pasuje do odrażającego ciała Frankensteina, 
lecz tylko ubiera je w żółtą, zbyt grubą i zbyt obci-
słą powłokę.7

„milczenie Owiec” prowokuje strach w specyficzny sposób. Przy-
wołuje gotyckie monstra, ale tylko na powierzchni, w dosłownym sensie 
„naskórkowo”. Zarówno film, jak i suknie konieczki łączą tematykę strachu 
i zewnętrznej warstwy skóry. W filmie skóra użyta zostaje jako materiał. 
konieczka odtwarza ten motyw i w ten sposób odczłowiecza skórę, trak-
tując ją jedynie jako tkaninę. a nie część anatomii. to już nie część syste-
mu wyrażającego ludzkie emocje, lecz znak paraliżującego mechanizmu 
strachu. skóra pozbawiona ciała odarta zostaje z romantycznych konotacji 
i przemienia się w makabrę. Choć wydawać by się mogło, że poprzednie 
przykłady używania skóry zmarłych kochanków niewiele różnią się od dzia-
łalności buffalo billa w sensie praktycznym, ładunek emocjonalny różni się 
tutaj diametralnie. Choć zarówno romantyczni kochankowie, jak i seryjny 
morderca estetyzują skórę, motywacja billa skupiona jest na użyciu skóry 
jako narzędzia urzeczywistnienia jego własnych celów. jego emocjonalność 
skierowana jest wyłącznie w kierunku jego straumatyzowanego ego. skóra 
użyta zostaje jako materiał dla stworzenia jego własnej osobowości, nie dla 
zachowania bliskiej mu osoby. takie uprzedmiotowienie ,,dawcy’’ materia-
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łu na jego kostium eliminuje element romantycznej estetyzacji. Powoduje 
jedynie instynktowny strach czy wręcz obrzydzenie. Cytując judith hal-
berstam: „tak jak skóra, którą buffalo bill usiłuje przeszyć w osobowość, 
historie w «milczeniu owiec» zakrywają nagość strachu i przemieniają go 
w horror”8.

jednak powiązania między Nekromantik a słynnym filmem jonathana 
demme’a nie ograniczają się jedynie do użycia tego samego motywu i uży-
cia estetyki horroru. halberstam wyjaśnia mechanizm kreowania horroru: 
„seryjni mordercy mają w sobie coś literackiego’’9. Kanibalistyczny seryjny 
morderca wciąga młodą inspektor Clarice starling w osobliwą wymianę 
opowieści. Rola narracji jest kluczem do filmu, bo to opowiadanie histo-
rii zbliża do poszukiwanego mordercy buffalo billa. Wymiana opowieści 
psychicznie uzależnia Clarice od lestera, a także staje się oknem na świat 
dla uwięzionego w izolatce doktora. Wydaje się, że to, co przerażające i na-
pawające grozą, wymaga narracji, aby mogło stać się choć po części zrozu-
miałe. mechanizm opowiadania historii wypełnia przerażającymi znakami, 
ale też wyjaśnia konotacje strachu. jak pisze judith halberstam:

sadyzm wymaga historii. a dokładnie, wymaga historii gotyckiej 
zakotwiczonej w sercu współczesnej kultury konsumpcyjnej i realistycz-
nej historii zakotwiczonej w kulturze gotyckiej. gotycki sadyzm lectera 
domaga się historii dobrej Clarice starling, a niewinność Clarice starling 
domaga się opowieści o desperacko przypadkowej serii morderstw lecte-
ra. 

Przez bezpośrednie odniesienie do filmowej historii w swojej kolek-
cji Katarzyna Konieczka nie tylko kopiuje motyw szycia z ludzkiej skóry 
na poziomie wizualnym. sprawia też, że jej projekt wypełniony zostaje 
opowieścią, a otwarte ciało można czytać.

aby wyjaśnić i usprawiedliwić motyw makabry i groteski w swojej 
produkcji mody, projektantka opowiada historię swojej inspiracji: histo-
rię o nekromantycznym lekarzu i transseksualnym mordercy. sukienka 
z ludzkiej skóry staje się sposobem na opowiedzenie historii i stworzenie 
postaci pełnej emocji. ubranie staje się ciałem, które można otworzyć 
i czytać, by poczuć dreszcz przerażenia, tak jak przy gotyckiej powieści 
czy współczesnym thrillerze psychologicznym.

spis fotografii:
fot. 1. kolekcja Nekromantik, katarzyna koneiczka, © Copyright by katarzyna Widmańska
fot. 2. kolekcja Nekromantik, katarzyna koneiczka, © Copyright by katarzyna Widmańska

7. halberstam, Skinflick. Posthuman gender in Jonathan’s Demme’s The Silence of the Lambs, [w:] Gothic: critical concepts in literary and cultural studies. 
Vol. IV Twentieth- Century Gothic: Our Monsters, Our Pets, red. F. botting, d. townshend, Routledge, london 2004, s. 346.
8. tamże, s. 348.
9. tamże, s. 352.
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Fot. 2
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agata zBoroWSKa
„Poor” czy „chic”?
o reprezentacji i konsumpcji biedy



31Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

Świetne zdjęcie! kocham wytartą powierzchnię 
jego kurtki. Zastanawiam się, dlaczego tak wie-
lu bezdomnych ma tak świetne wyczucie stylu. 
myślę, że to lekcja dla wszystkich nas, ‘bogatych’ 
ludzi: nie potrzebujesz dużo pieniędzy by być 
modnym! Po prostu bądź sobą i baw się dobrze! 1

W czerwcu i wrześniu 2013 roku na amerykańskim blogu „the 
sartorialist”, jednej z najlepiej znanych i cieszących się ogromną popular-
nością stron poświęconych modzie ulicznej, scott schuman, jej właściciel 
i fotograf, opublikował dwanaście zdjęć z podróży na wyspę bali. Wśród 
nich przeważały zdjęcia osób uchwyconych w czasie pracy na targo-
wiskach i polach ryżowych – kobiet, mężczyzn i dzieci – uzupełnione 
krajobrazami z podróży, widokami bujnej roślinności, błękitnej wody i je-
dzenia. Na blogu skupionym dotychczas wyłącznie na modzie i modnych 
osobach fotografowanych w światowych metropoliach, podczas pokazów 
mody i nie tylko, zdjęcia z odległego bali wzbudziły duże zainteresowa-
nie. Zadowolony był z nich również sam autor, który podsumowując rok 
swojej pracy umieścił podróż na bali na pierwszym miejscu „the best of 
the sartorialist 2013”: „Podróż na bali była dla mnie wydarzeniem tego 
roku. jestem bardzo dumny z mojej pracy na ulicy i to umacnia moje od-
danie prawdziwemu stylowi fotografii ulicznej”2. 

Zdjęcia wzbudziły szeroki odzew ze strony odwiedzających blog. 
komentatorki i komentatorzy w zdecydowanej większości gratulowali 
wyjątkowo udanych portretów: „Rozumiem, dlaczego jesteś tak dumny 
z tego zdjęcia… to jest coś wyjątkowego…”3 i doceniali postęp artystycz-
ny autora: „to jest jedno z twoich najlepszych zdjęć. lubię je tak bardzo, 
że umieszczę je po prostu jako tło na moim macu”4. W komentarzach 
podkreślano również wyjątkowy styl i wyczucie sportretowanych osób 
– dobór kolorów, zestawienie warstw ubrań czy pomysłowość w użyciu 
konkretnych materiałów, jak na przykład zniszczonego frotowego ręczni-
ka jako nakrycia głowy. Niewiele z zamieszczonych komentarzy odnosiło 
się do sytuacji ekonomicznej bohaterów i bohaterek zdjęć, a ci, którzy 
wykazywali taką troskę, nie musieli długo czekać na ripostę. Ich smutek 
i zaniepokojenie zarówno obecną sytuacją fotografowanych osób, jak 
i przyszłością sportretowanych dzieci natychmiast wpisywano w typowo 
zachodnie spojrzenie, projektujące skrajnie złe warunki życia. „Nic smut-
nego w niej nie ma! absolutna PRaWda! Powinniśmy zapomnieć o na-
szym zachodnim zamartwianiu się i celebrować chwilę!”5 jeszcze większe 
cięgi zebrali komentatorzy zwracający uwagę na swego rodzaju niesto-
sowność publikowania podobnych zdjęć na blogu poświęconym modzie, 
w towarzystwie uczestników pokazów mody luksusowej i świadomych 
swojego stylu mieszkańców dużych miast. Choć nie kwestionowali urody 
balijskich ubrań i nie wchodzili w polemikę z komplementami pod ich 
adresem, a tylko mieli problem z użyciem zachodnich kategorii – stylu, 

1. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-seventh-ave-new-york-8/, (dostęp: 06 kwietnia 2014).
2. http://www.thesartorialist.com/photos/the-best-of-the-sartorialist-2013-2/, (dostęp: 06 kwietnia 2014).  
3. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-ellite-paris-bali/, (dostęp: 06 kwietnia 2014).
4. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-bali-9/, (dostęp: 06 kwietnia 2014).
5. Zob.: http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-young-girl-in-her-open-kitchen-bali/ (dostęp: 06 kwietnia 2014).
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smaku i wyczucia w dobieraniu odpowiednich kolorów czy proporcji – to 
właśnie odmawiając balijczykom potrzeby bycia modnym, stawali, zda-
niem przeciwników, po stronie zachodniego spojrzenia. 

ta silnie spolaryzowana wymiana komentarzy pod zdjęciami 
ograniczyła się w efekcie do gestu przypisania przeciwnikom spojrze-
nia z zewnątrz, dodającego coś lub coś odbierającego bohaterom zdjęć. 
zrekonstruowanie rzeczywistego statusu tych osób i próba odpowiedzi 
na pytanie o prawdziwe intencje stojące za ich sposobem ubierania się 
z oczywistych powodów wydają się niemożliwe. W artykule skupię się na 
sposobie przedstawienia zdjęć schumana, a także na znaczeniu kontekstu, 
w jakim zostały opublikowane. Ważnym zagadnieniem będzie również 
status samego autora, który pierwsze zdjęcie z bali poświęca sobie i ba-
wełnianej koszuli, w której podróżuje, z dokładną adnotacją na temat jej 
pochodzenia. Ze strony producenta koszuli maN 1924 dowiadujemy się, 
że „to więcej niż tylko marka, ale raczej »styl życia«. Życia w dobrym 
guście, »savoir faire«, które zakłada miłość do dobrego stylu, staranność 
i jakość obecną w każdym detalu”. scott schumann z jakiś powodów nie 
wybiera jednak Indonezji wpisywanej do niedawna, ze względu na szybki 
wzrost gospodarczy, do grupy azjatyckich tygrysów (obecnie zalicza się ją 
do grupy rynków wschodzących), ale peryferia utożsamiane z rolnictwem 
i przede wszystkim z turystyką.

turystyczne spojrzenie wydaje się towarzyszyć autorowi bloga nie 
tylko w dalekich podróżach. swoista czujność i spostrzegawczość służy 
mu do kolekcjonowania miejsc, a przede wszystkim ludzi, którzy następ-
nie wpisani zostają w jedną z kategorii pomagających sprawnie poruszać 
się po stronie. W tym zbiorze znaleźć można również inne reprezen-
tacje osób wykluczonych, przede wszystkim bezdomnych. dlatego też 
w drugiej części artykułu skupię się na miejskich portretach, wpisując je 
w szersze zagadnienie „poor chic”, czyli często przywoływanego ostatnio, 
choćby w kontekście figury hipstera, zjawiska estetyzacji biedy.

Stylu nie kupisz za pieniądze6

„Piękne zdjęcia. Naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego opubliko-
wałeś je na blogu modowym?” – komentuje edgar7. Zdjęcie zatytułowane 
„On the street… marlboro man, bali” przedstawia starszego, szczupłego 
mężczyznę w brudnej koszuli z długim rękawem, krótkich sportowych 
spodenkach i zniszczonym kowbojskim kapeluszu z dużym napisem marl-
boro. „Cóż, może dlatego, że moda jest wszędzie? moda to nie tylko nasza 
zachodnia opinia. Więc podziękujmy panu schumanowi za podzielenie się 
z nami tymi pięknymi fotkami”8 – odpowiada po chwili cassiopea.

Figura „marlboro man”, przywołana przez scotta schumana w opi-
sie zdjęcia, jest stałym elementem kampanii reklamowej tytoniu firmy 
marlboro od lat pięćdziesiątych po dziś dzień. jednak zestawienie po-
stawnego kowboja, z papierosem w ustach i w nieodłącznym kapeluszu na 
głowie, z drobnym mężczyzną na zdjęciu działa raczej jak parodia, uzmy-
sławiając nie tylko różnice w posturze, ale przede wszystkim te kulturowe 
i ekonomiczne. rozpoznanie rozpowszechnionego na zachodzie elementu 

6. Wszystkie śródtytuły w tekście są komentarzami, które pojawiły się pod fotografiami na blogu „the sartorialist”.
7. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-marlboro-man-bali/, (dostęp: 29 kwietnia 2014).
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ubioru, który odsyła do całego zespołu skojarzeń, zamiast przekonywać 
o powszechności mody odsłania pewne pęknięcie, obecne również na 
innych zdjęciach na blogu, np. tych przedstawiających mężczyznę w spra-
nej i wyciągniętej podkoszulce z logo marki i dużym napisem gucci, czy 
w przybrudzonej wełnianej czapce marki lacoste wystającej spod słom-
kowego kapelusza9. Zdolność odczytywania tych logotypów, rozumienia 
sieci skojarzeń i „wartości” związanych z daną marką przypisywana jest 
wszystkim bohaterom zdjęć zarówno przez samego ich autora, jak i przez 
zdecydowaną większość komentatorów. jak słusznie zauważa czujniejszy 
z nich, koszulka marki gucci ze zdjęcia to podróbka, która jest stałym 
elementem turystycznego krajobrazu i jako taka (tego komentator już 
nie dopowiada) niekoniecznie musi świadczyć o pragnieniu posiadania 
przedmiotów, jakich stanowi substytut. Interpretacja zdjęć i motywacji ich 
bohaterów działa raczej zgodnie z mechanizmem projekcji-identyfikacji, 
gdzie własne pragnienia rzutowane są na innych, z którymi można się 
następnie utożsamić. stąd konsumpcyjne marzenia ulegają uniwersalizacji 
i stają się płaszczyzną porozumienia. dzięki temu rozpoznaniu odległa 
kultura wydaje się bliska i znajoma, a stosunek balijczyków do ubrań nie 
tyle odzwierciedla zachodnie praktyki, ile zdaje się je naturalizować i legi-
tymizować jako powszechne.

jak zauważa Pierre bourdieu w książce Dystynkcja. Społeczna 
krytyka władzy sądzenia, nic nie działa tak skutecznie jak „sfera dóbr 
luksusowych, a wśród nich – dóbr kulturowych, do wyrażania różnic 
społecznych. dzieje się tak dlatego, że relacja dystynkcji jest w nią wpi-
sana obiektywnie i aktywizuje się, czy wie się o tym, czy też nie, czy się 
chce tego, czy nie, w każdym geście konsumpcyjnym, poprzez wszystkie 
ekonomiczne i kulturalne narzędzia przyswojenia, jakich wymaga”10. jed-
nocześnie wyrażana wielokrotnie na stronie „the sartorialist” skłonność 
do generalizacji kulturowych kompetencji stanowi jedynie uniwersalizację 
habitusu klasy średniej. Na gruncie teorii bourdieu ta otwartość i wolność 
są jedynie iluzją służącą ugruntowaniu dominacji. Fałszywość tego zało-
żenia polega na obietnicy uczestnictwa, która przerzuca odpowiedzialność 
na jednostkę. Wartości wyznawane przez klasę wyższą są traktowane jako 
powszechne, stąd ich brak lub świadome zaprzeczenie zaświadcza nie tyl-
ko o podrzędności, ale o zanegowaniu własnego człowieczeństwa. do tego 
zagadnienia jeszcze powrócę. 

kilka miesięcy po publikacji zdjęć z bali scott schuman umieszcza 
na blogu dokumentację podróży do maroka. jedną z fotografii, w odpo-
wiedzi na poprzednie komentarze, opatruje obszerniejszą notatką:

 
Pozwól mi skierować twój wzrok na kilka kluczo-
wych punktów.
Zacznijmy od spodni w jodełkę połączonych ze 
sportową marynarką w kratę.
Rozważmy dzianinową czapkę przykrytą tradycyj-

8. tamże.
9. Zdjęcie przedstawiające starszego mężczyznę w czapce marki lacoste pochodzi z serii zdjęć wykonanych w maroku, zob: http://
www.thesartorialist.com/photos/on-the-road-to-ouarzazate-morocco/, (dostęp: 30 kwietnia 2014). 
10. P. bourdieu, dystynkcja. społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. białos, Wydawnictwo Naukowe scholar, Warszawa 
2006, s. 280.
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nym marokańskim słomianym (słoma z kaktusa?) 
kapeluszem.
Porozmawiajmy o subtelnej czarno/białej grafice 
wzorzystego ubrania skontrastowanej z wyraziście 
żółtą koszulą, zielonym krawatem (trudno powie-
dzieć dokładnie) i pomarańczowym trykotem.
Podobnie jak wczorajszy mężczyzna, nie mam 
pojęcia, jak staranne są to wybory, ale nie sądzę, 
że jest to tylko kolejny szczęśliwy przypadek.11

Opisany w ten sposób ubiór starszego mężczyzny wpisuje się we 
wcześniejsze spostrzeżenia komentatorów, w ramach których sportreto-
wane osoby w pełni świadomie posługują się zachodnimi kodami ubioru, 
swobodnie miksując różne wzory i kolory, a także ze smakiem zestawiając 
ubrania nawet z najbardziej odległych porządków, jak choćby tradycyjny 
sarong z koszulką marki gucci12. te głosy aprobaty, w których ma po-
brzmiewać równość wobec mody, są również reakcją na zarzuty o przeja-
wy „zachodniego spojrzenia” estetyzującego biedę, do których powrócę 
w dalszej części artykułu. ten swoisty mechanizm obronny łączy się nie 
tylko ze zrównaniem, ale często wręcz z wywyższeniem „niezachodnich 
stylizacji”. to, co je odróżnia od wcześniejszych portretów autorstwa 
schumana z Paryża czy mediolanu, to kategoria „autentyczności” i swego 
rodzaju „niedopracowania”13. jak zauważa dean macCannell w książce 
Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej: „ludziom nowoczesnym zdaje 
się, że autentyczność i realność leżą gdzieś indziej: w innych epokach hi-
storycznych czy innych kulturach, w życiu prostszym i czystszym niż ich 
własne”14. Oryginalność sposobu ubierania się balijczyków czy marokań-
czyków wiąże się z przekonaniem o nieskrępowaniu zachodnimi konwen-
cjami sugerującymi odpowiedni sposób noszenia ubrań, a także o pewnej 
swobodzie w ich łączeniu. to właśnie wyobrażenie o nieimitacyjności 
odróżnia te osoby od portretowanych na blogu modnych Włochów czy 
paryżan.

blog scotta schumana i zamieszczane na nim fotografie przypomi-
nają praktykę oznaczania obiektów lub fragmentów krajobrazu wartych 
obejrzenia15. Choć przypisanie fotografowanym osobom roli turystycznych 
atrakcji może wydawać się nadużyciem, to kolejne stadia ich tworzenia 
wydają się podobne. W tym procesie dean macCannell wyróżnia kolejno: 
obdarzenie danego widoku nazwą, wyodrębnienie go z otoczenia, wy-
eksponowanie go, jego sakralizację w ramach „rytuałów turystycznych”, 
mechaniczną reprodukcję przedstawień oraz reprodukcję społeczną16. jak 
zauważa anna Wieczorkiewicz w książce Apetyt turysty. O doświadcza-
niu świata w podróży, stadia te wyróżnione są na podstawie cech wizual-
nych17. spojrzenie blogera wychwytuje więc wartą sportretowania osobę 
– jedynym kryterium wyboru jest jej wygląd zewnętrzny, na tej podstawie 

11. s. schuman, przypis pod jednym ze swoich zdjęć z maroka, zob.: http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-road-to-
ouarzazate-morocco/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
12. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-bali-9/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
13. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-marlboro-man-bali/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
14. d. macCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. e. klekot i a. Wieczorkiewicz, Wydawnictwo muza, Warszawa 
2005, s. 3.
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zostaje ona wyróżniona jako interesująca, modna i wyjęta ze swojego 
otoczenia, portret trafia następnie na stronę, co sytuuje ją w grupie innych 
modnych osób i jako taką ją legitymizuje, ponieważ z założenia na blogu 
nie ma fotografii osób niemodnych i nieinteresujących. to scott schu-
man „zaopatrzony w odpowiednie informacje” rozpoznaje widoki warte 
umieszczenia na swojej stronie. W tym sensie stanowi ona przestrzeń 
edukacji w podwójnym sensie – może służyć jako miejsce „ćwiczenia” 
spojrzenia, które jest następnie w stanie wychwycić interesujące widoki, 
a także jako klasyczny przewodnik dobrego stylu pokazujący, że nawet 
w trudnych sytuacjach można wyglądać modnie18.

EKSPRESJA zamiast DEPRESJI!!!
 Praktyka fotografowania i katalogowania na blogu Scotta Schuma-

na jest podstawowym narzędziem ustanawiania różnicy. Znaczenia nada-
wane są tutaj poprzez wielowymiarowe opozycje budowane na stronie, 
jak choćby modny/niemodny, interesujący/nieinteresujący, zachodni/inny, 
które poddawane są następnie ocenie przez komentatorów. jak zauważają 
marta struken i lisa Cartwright w książce Practices of Looking. An Intro-
duction to Visual Culture: „spojrzenie, czy to instytucjonalne, czy indy-
widualne, pomaga ustanawiać relacje władzy. akt patrzenia powszechnie 
uznaje się za przyznanie większej władzy temu, kto patrzy, niż temu, kto 
jest obiektem spojrzenia”19. Relacja dominacji pojawia się już na pozio-
mie przypisywania znaczeń, które jest tym łatwiejsze, że ogranicza się 
jedynie do patrzącego. Obiekt spojrzenia zostaje umieszczony na stronie 
często bez swojej wiedzy i zgody, a przedstawienie to poddawane jest 
wieloaspektowej krytyce. Zarówno w przypadku zdjęć z bali i maroka, 
jak i tych wykonywanych w nowym jorku, ryzyko przypisania danych 
cech czy intencji portretowanym osobom, jak i wzięcia tych osób za kogoś 
innego, jest duże. do podatności zdjęć na manipulacje przyczynia się rów-
nież sam ich autor – podpisuje je w sposób enigmatyczny lub w ogóle nie 
wie nic o osobach na zdjęciach i nie próbuje się dowiedzieć.    

spekulacje na temat statusu dotyczą nie tylko osób fotografowanych 
na bali czy w maroku, ale również tych z Nowego jorku, gdzie ze wzglę-
du na kontekst kulturowy schumana, jak i większości komentatorów, 
ryzyko niewłaściwego odczytania powinno być mniejsze. Problem ten 
dobrze oddaje przykład zdjęcia starszego mężczyzny, które pojawiło się na 
blogu w sierpniu 2009 z podpisem „Not giving up, NyC” i dodatkowym 
opisem: 

Zazwyczaj ludzie w sytuacji tego człowieka tracą 
nadzieję. być może ten gentelmen również, nie 
wiem tego, ale nie stracił on poczucia własnej toż-

15. Więcej zob.: a. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wydawnictwo universitas, Wrocław 2008, s. 
136.
16. d. macCannell, Turysta.... za: a. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty…, s. 136.
17.  tamże.
18. dotyczy to nie tylko bali czy maroka, ale może nawet w większym stopniu analizowanych przeze mnie dalej fotografii z bloga 
„the sartorialist” przedstawiających bezdomnych. scott schuman w jednym z wywiadów przekonywał, że ostatni kryzys na Wall 
street podwyższył liczbę odwiedzających stronę. szukają oni nowych inspiracji i sposobów zestawiania ubrań, które już mają, 
ponieważ nie stać ich na nowe. Zob.: Wywiad Carolyn murnick ze scottem schumanem, The Sartorialist’s Scott Schuman Thinks the 
Recession Helps People Reinvent Their Clothes, 25 sierpnia 2009: http://nymag.com/daily/intelligencer/2009/08/scott_schuman.html , 
(dostęp: 30 kwietnia 2014).
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samości i potrzeby wyrażania siebie wobec świata. 
W moim szybkim ujęciu zauważyłem bladonie-
bieskie buty, za pierwszym razem nie dostrzegłem 
jednak dopasowanych niebieskich skarpetek, 
niebiesko wykończonych rękawiczek i niebieskich 
oprawek okularów. to zdjęcie nie jest o modzie – 
ale o kimś, kto, mimo braku szczęścia, nie stracił 
potrzeby komunikowania się i wyrażania przez 
styl.20

Wdzięk i godność przypisana zostaje na podstawie zdolności wy-
rażenia siebie przez ubiór – odpowiedniego zestawienia koloru butów, 
rękawiczek i okularów. Posiadanie stylu jest tutaj kategorią wkluczającą, 
świadczącą o sile charakteru czy o człowieczeństwie w ogóle. Niezadba-
nie o strój i brak własnego stylu równoznaczne są z ostatecznym podda-
niem się. Również sam sposób fotografowania zdaje się wpisywać w tezę 
schumana. konwencja zdjęcia nie wyróżnia się spośród pozostałych na 
blogu, mężczyzna patrzy wprost w obiektyw, sylwetka wpisana zostaje 
w miejską, neutralną przestrzeń. jak zauważa mimi thi Nguyen, autorka 
bloga „threadbared” i wykładowczyni gender studies na uniwersytecie 
w illinois:  

Fotografia uliczna, i co więcej, fotografia doku-
mentalna ma określoną humanistyczną tradycję; 
w przedstawianiu ubogich, biednych, uciemiężo-
nych konwencjonalna nadzieja takiej fotografii 
związana była ze zilustrowaniem i uchwyceniem 
„przebłysku” człowieczeństwa dla odbiorców, 
którzy przypuszczalnie nie przypominali ubogich, 
biednych czy uciemiężonych i musieli zostać prze-
konani o ich wartości.21

„the sartorialist” jednak z całą siłą dystansuje się od interpretacji 
swojej pracy w duchu tej tradycji. Pokazuje, że tam, gdzie modowy savo-
ir-vivre zostaje utrzymany, mamy do czynienia z „jednym z nas”. taką 
interpretację zdają się podtrzymywać komentatorzy podpisujący się pod 
zdjęciem i wyrażający najwyższą aprobatę dla zaprezentowanej na nim 
stylizacji, czy nawet przypisujący bezdomnym jakieś szczególne wyczucie 
w sprawach mody:

uważam, że często bezdomni [pisownia orygi-
nalna] ludzie mają najbardziej kreatywny styl. 
sposoby, w jaki układają/ posługują się kolorami/ 
miksują wzory, są tak przejmujące! Zawsze są dla 
mnie inspirujące. Powiedziałeś, że to zdjęcie nie 
jest o modzie. Czym jest moda [pisownia orygi-

19. m. struken, l. Cartwright, Modernity. Spectatorship, Power and Knowledge, [w:] tychże, Practices of Looking. An Introduction to 
Visual Culture, Oxford univeristy Press, New york, Oxford 2009, s. 111.
20. Not Giving Up, NYC: http://www.thesartorialist.com/photos/not-giving-up-nyc/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
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nalna] w takim razie? myślałem, że to jest całkiem 
modne.22

Rozpoznania te budowane są na przekonaniu o jakimś szczególnym 
„wyglądzie” bezdomnego. mężczyzna na zdjęciu nie wpisuje się jed-
nak we wszystkie wyobrażenia na ten temat: „On nawet nie wygląda na 
bezdomnego!”23. status sportretowanego mężczyzny wśród ponad trzystu 
komentarzy został wielokrotnie zakwestionowany. Ocenie podlegały do-
brej jakości buty, prawdopodobnie marki timberland, których wiele osób 
pozazdrościło mężczyźnie, przemyślana kolorystyka (byli też i przeciwni-
cy takiego zestawienia: „Naprawdę nie czuję jego stylu…niebieskie buty 
to odrobinę za dużo”24) oraz zestaw ubrań układający się w „interesujące 
warstwy” (obcięte nogawki niebieskich dżinsów nałożone na długie czar-
ne spodnie). ta „swobodna gra znaczących” sprawia, że „bezdomność” 
traci tutaj ostrość, a sądzenie na podstawie ubrania o statusie społecznym 
się rozmywa – w tym procesie niektóre cechy są projektowane, inne zosta-
ją pominięte. Zdjęcie zmienia się w ekran, na który rzutowane są wyobra-
żenia na temat komfortu życia bezdomnych, gdzie codzienna niepewność 
może zamienić się w poczucie wolności25. sądom o czystym i prostym 
życiu towarzyszy rozpoznanie na temat podobnej wolności cechującej wy-
bory estetyczne, które, podobnie jak u bohaterów zdjęć z bali i maroka, 
pozostają rzekomo w ścisłym związku z wyborami moralnymi. 

W poszukiwaniu najbardziej stylowego bezdomnego
trudności z rozpoznaniem statusu społecznego na podstawie ubioru 

w ironiczny sposób sportretowane zostały w popularnym serialu kome-
diowym „dwie spłukane dziewczyny”, gdzie prosty quiz oparty na grze 
podobieństw i przeciwieństw pozwala rozróżnić hipstera od bezdomnego 
. jak zauważa artur szarecki w tekście Antynomie późnego kapitalizmu, 
czyli po co hipsterowi moda?, zestawienie to nie jest tak absurdalne, jak 
może się wydawać: „moda na rzeczy typu vintage – wszystko, co zużyte 
i zniszczone – a zarazem skłonność do ironicznego aprobowania każdej 
formy kulturowej może prowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której 
rozróżnienie pomiędzy hipsterem a bezdomnym rzeczywiście staje się 
problematyczne”27. Różnice klasowe zostają jednak przekroczone jedynie 
na poziomie estetycznym, ujmowanym pod wieloma nazwami, jak np. 
„poor chic”, „homeless chic”, „shabby chic”, „peasant chic” czy „dumpster 
chic”. estetyzacja biedy zostaje w ten sposób wyniesiona do swoistego 
trendu w modzie, przez co przepaść między pragnieniami a rzeczywisto-
ścią jeszcze bardziej się pogłębia.   

 karen bettez halnon w tekście Poor Chic: The Rational Con-
sumption of Poverty28 łączy „Poor chic” z szerokim wachlarzem chwilo-
wych trendów w modzie, które czynią stylowymi i często również bardzo 
drogimi przedmioty przypisywane oryginalnie klasie robotniczej czy 
najniższym warstwom społeczeństwa. Wśród nich wymienia zarówno 

21. Tramp Chic and the Photograph: http://threadbared.blogspot.com/2009/09/tramp-chic-and-photograph.html, (dostęp: 30 kwietnia 
2014).
22. Not Giving Up, NYC: http://www.thesartorialist.com/photos/not-giving-up-nyc/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
23. Not Giving Up, NYC: http://www.thesartorialist.com/photos/not-giving-up-nyc/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
24. tamże.
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rezydencję hameau de la Reine marii antoniny, dżinsy levis, buty marki 
timberland czy znacznie późniejszy „heroin chic” (od nazwy narkotyku) 
związany przede wszystkim z wyglądem, a właściwie stylizacją modelek 
w reklamach odzieży i pokazach mody na chude, blade, zmęczone29. au-
torka analizuje ten konsumencki trend w kontekście klasowej dystynkcji, 
powołując się na rozróżnienie Zygmunta baumana na turystów i włóczę-
gów oraz klasyczne kategorie thorsteina Veblena – ostentacyjnej kon-
sumpcji i próżnowania (zaniechania pracy na przykład na rzecz podróży). 

„turyści poruszają się lub nie – w zależności od własnego widzi-
misię. Odchodzą, jeśli gdzie indziej skuszą ich nowe, nieznane możli-
wości. Włóczędzy wiedzą, że niezależnie od własnych chęci nigdzie nie 
pozostaną dłużej, bo gdziekolwiek by się zatrzymali, nigdzie nie są mile 
widzianymi gośćmi”30 – pisze bauman. Pierwsi korzystają z wolności, 
jaką oferuje im zglobalizowany świat, drudzy są jego niewolnikami. 
Próba usunięcia z pola widzenia włóczęgów nie jest jednak powodowana 
prostą niechęcią czy odrazą, jaką czują turyści, ale strachem, który zda-
niem bettez halnon może posłużyć do wytłumaczenia ostatnich trendów 
w modzie. jak zauważa bauman: „w społeczeństwie wędrowców, które 
jest stale w podróży, turystyka i włóczęgostwo są dwiema stronami tej 
samej monety. Włóczęga, powtórzmy raz jeszcze, jest alter ego turysty. 
linia między nimi jest cienka i nie zawsze jasno wykreślona. łatwo moż-
na ją niepostrzeżenie przekroczyć…”31. jak zatem opanować ten strach? 
– „dlaczego nie opanować włóczęgostwa poprzez jego skonsumowanie?”32 
– odpowiada pytająco bettez halnon. Wentylem bezpieczeństwa dla tłu-
mionego strachu staje się więc przechwycenie, a w skrajnych przypadkach 
upodobnienie poprzez stylizację. temu zjawisku towarzyszy jednocześnie 
odwrócenie znaczeń. Na pokazach Vivienne Westwood czy johna gallia-
no dla diora, bieda staje się dobrobytem, desperacja – zabawą. Poprzez to 
powierzchniowe upodobnienie turysta zaczyna więc uchodzić, przynaj-
mniej wizualnie, za włóczęgę, redukując go jednocześnie do towaru. 

Redaktor „the sartorialist” poruszający się nieustannie między 
kontynentami jest modelowym przykładem turysty zapisującym i katalo-
gującym kolejne osoby, których status podlega następnie renegocjacji. ta 
konsumpcja przez estetyzację, odczytana w perspektywie zaproponowanej 
przez karen bettez halnon, może stanowić mechanizm redukcji obaw 
przed możliwością przekroczenia cienkiej granicy, która dzieli kondycję 
patrzących od tych, na których się patrzy. stąd wielokrotnie przypisywa-
na bezdomnym niezwykła umiejętność łączenia ubrań i kolorów, w czym 
niemało zasług ma zresztą sam fotograf przez odpowiednie ramowanie 
i opisywanie – nierzadko mówiące więcej, niż sami bylibyśmy w stanie 
dostrzec. stąd, jak zauważa jeden z komentatorów pod zdjęciem na blogu: 
„scott wyraźnie stara się rozpalić wyobraźnię widza przez kadrowanie 
zdjęcia tak, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy osoba jest bezdomna, 

25. „to takie proste by sądzić, że bezdomni nie mają szczęścia,  ale naprawdę mają wolność, której brakuje reszcie naszego 
społeczeństwa. Chaos niepewności może przynieść wolność , która wymyka się reszcie z naszym idealnie ułożonym  
życiem…”. Zob.: Not Giving Up, NyC: http://www.thesartorialist.com/photos/not-giving-up-nyc/, (dostęp: 30 kwietnia 2014).
27. a. szarecki, Antynomie późnego kapitalizmu, czyli po co hipsterowi moda?, „kultura Współczesna”, nr 4 (79) 2013,
s. 26.kwietnia 2014).
28. k. bettez halnon, Poor Chic: The Rational Consumption of Poverty, „Current sociology”, july 2002, Vol. 50 (4), s. 501-516.
29. Często przywoływanym przykładem jest wizerunek kate moss w kampaniach Calvina kleina.
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czy to tylko tragiczny niewolnik ‘mody’. być może scott zna prawdę – ale 
(…) tu nadal są osoby zastanawiające się, czy to ‘kurtka balmain’, czy on 
zmierza do kuchni dla bezdomnych”33.

Najwyższej wagi czynnikiem klasyfikacji społecznej nie jest więc 
tylko, jak twierdził bauman, dostęp do możliwości poruszania się po 
świecie, ale również dostęp do możliwości dokonywania estetycznych 
wyborów, który odsłania jasno także „globalny wymiar wszystkich przy-
wilejów i ograniczeń, choćby występowały one na poziomie lokalnym”34. 
blog „the sartorialist” zarówno w społecznościach niezachodnich, jak 
i w bezdomnych chce widzieć przede wszystkim konsumentów, którzy 
dokonują codziennie wyrafinowanych wyborów ubrań, tworzących spój-
ną stylizację. Choć sama ich obecność na blogu wprowadza zamieszanie 
– narusza pewne normy i porządek, budzi zdziwienie, rzadziej niezgodę 
– nie przeszkadza to we wciągnięciu ich reprezentacji w gładki sposób 
w tryby społeczeństwa konsumpcyjnego.

30. Z. bauman, Globalizacja, przeł. e. klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 110.
31. tamże, s. 114.
32. k. bettez halnon, Poor Chic: The Rational Consumption of Poverty, s. 507.
33. http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-seventh-ave-new-york-8/, (dostęp: 11 maja 2014).
34. Z. bauman, Globalizacja, s. 104.
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anna antonoWicz
utopia mody punkowej – od kontestacji do muzeum 
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W lutym 2013 roku w trakcie nowojorskiego tygodnia mody 
ogłoszono otwarcie wystawy „Punk: Chaos to Couture” w metropoli-
tan museum of art w Nowym jorku. Wystawa trwała od maja do koń-
ca sierpnia i miała za zadanie „przedstawienie oryginalnych strojów 
punkowych z lat siedemdziesiątych oraz zestawienie ich ze strojami 
późniejszymi i całkiem współczesnymi, pochodzącymi z branżowych 
pokazów haute couture i ready-to-wear największych projektantów, 
aby ukazać, jak i co moda zaczerpnęła ze stylu punkowego”1. jak wy-
jaśnił główny kurator wystawy andrew bolton, jej celem było wywo-
łanie „bodźca, który pozwoli docenić zakres wyobraźni estetyki punk, 
która miała szokować, prowokować i kontestować. […] mimo że de-
mokratyczność punka stoi w opozycji do autokracji mody, projektanci 
wciąż czerpią z punkowego języka estetycznego, aby oddać w swoich 
kreacjach młodzieńczy bunt i agresywną siłę mody punkowej”2.

już tylko te dwa krótkie cytaty z oficjalnej strony muzealnego 
Instytutu mody  świadczą o kontrowersyjności przedsięwzięcia połą-
czenia zjawisk tradycyjnie postrzeganych jako wzajemnie sprzeczne: 
stylu punk, wielkiej mody i instytucji muzeum. istotnie na pierwszy 
rzut oka zestawienie miejsca i tematu wystawy jawi się jako niespójne. 
metropolitan muzeum to państwowa instytucja, najbardziej elitarna 
pośród amerykańskich muzeów; strażnica kultury wysokiej bądź waż-
nej w historii cywilizacji; w końcu instytucja nadająca swoim arte-
faktom status tradycji i ikony dominującej kultury artystycznej. I oto 
instytucja o takim statusie przyjmuje pod swój dach, a zatem celebruje, 
styl w modzie stworzony przez kontrkulturę, zdawałoby się, stosunko-
wo marginalną, zamierzchłą, i w dodatku z gruntu anty-autorytarną. 
jak opisuje katalog wystawy: „Punk, jako styl w modzie reprezentuje 
anarchię i bunt. Punkowa moda emanuje estetyką przemocy i okru-
cieństwa wyrażaną za pomocą odważnych cięć i rozdarć, licznych 
ćwieków, pinezek i żyletek oraz prowokacyjnych obrazów seksualnych 
i politycznych. styl punk jest subwersywny, opiera się na impulsie 
i stanowi antytezę precyzji świata mody”3. jeśli przyjąć tę wypowiedź 
za wyczerpującą definicję estetyki punk, to bardziej wskazuje ona na 
opozycję punka wobec instytucji kultury i mody niż na jego rewolucyj-
ny wpływ na rozwój estetycznego języka mody, który zasługiwałby na 
muzealne podium. Co więcej, liczne głosy krytyczne bazujące jedy-
nie na takim rozumieniu stylu punkowego wskazywały, że wystawa 
świadczy o potworności współczesnych instytucji kultury, które z ła-
twością dokonują przemiału i dewaloryzacji wszelkich form opozycji, 
odzierając kontrkultury z ich agresywnego i opozycyjnego charakteru4. 

Interpretacja, jak i pozytywny bądź negatywny stosunek do wy-
stawy, są niewątpliwie pochodną definicji stylu punk i zależą od tego, 
jak zdefiniujemy kontestację mody punkowej, co wskażemy jako rze-
czywistość krytykowaną oraz co uznamy za narzędzia i cel jej walki. 
definicja i znaczenie punka nie są jednoznaczne ani oczywiste: wokół 

1. Punk: Chaos to Couture, www.metmuseum.org/research/metpublications/Punk_Chaos_to_Couture, (dostęp: 15 listopada 2013). 
2. tamże.
3. a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture, New york: metropolitan museum of art, 2013, s. 12.
4. Frere-jones, The Day That Punk Died Again, www.newyorker.com/blogs/sashafrerejoones/2013/05/met-punk-chaos-to-couture.html,
(dostęp 7 maja 2013).
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punka krąży wiele kontrowersji5, szczególnie kiedy punk zestawi się 
z równie płynnym i niestabilnym zjawiskiem mody. mimo iż muzealny 
piedestał dla punkowej kontrkultury pośród eksponatów wielkiej i po-
pularnej mody może budzić pewne zaskoczenie, celem artykułu jest 
ukazanie ścisłego związku między tymi zjawiskami poprzez przedsta-
wienie zjawiska stylu punkowego jako utopii zrealizowanej, która stała 
się częścią, a wręcz wizytówką, estetyki mody epoki postmodernizmu. 
W tym celu artykuł skupia się na idei i stylu punk w modzie na pod-
stawie wizerunku grupy muzycznej sex Pistols w ujęciu jej menedżera 
malcolma mclarena i jego współpracowniczki i projektantki, Vivien-
ne Westwood. W pierwszym rzędzie artykuł ma na celu wskazanie 
i analizę utopijnych podstaw i cech punkowej mody zaprojektowanej 
przez duet mclaren-Westwood. Ponadto artykuł wskazuje powody, dla 
których utopijne ideały i nakazy klasycznej mody punk można trakto-
wać jako postawę współczesnej mody oraz powody, dla których techni-
ki buntu i kontestacji w modzie punkowej zasługują na podium kultury 
dominującej. 

dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że sex Pistols pod 
estetycznym przewodnictwem mclarena i Westwood są jedyną grupą 
odpowiedzialną za stworzenie stylu punkowego. Niemniej jednak fakt, 
że stanowili pierwszą grupę punkową w Wielkiej brytanii i europie 
oraz że ich styl był wysoce przemyślaną kampanią prowokacji, spowo-
dowały, że większość komentatorów kontrkultury punkowej wskazuje 
na wizerunek tej grupy jako mający największy wpływ na zmiany 
w modzie w drugiej połowie dwudziestego wieku na Zachodzie6. Wy-
stawa w metropolitan museum również podkreślała przewodni wpływ 
stylu tej formacji na dziedzinę mody. eksponaty oryginalnych strojów 
punkowych prezentowały jedynie stroje zaprojektowane przez mcla-
rena i Westwood oraz propagowane przez sex Pistols, którzy są trak-
towani i określani jako „pionierzy stylu punkowego” oraz „ikoniczni 
bohaterowie” mody punkowej7. W przeciwieństwie do pojedynczych 
odniesień do innych osobistości punka lat siedemdziesiątych (the Ra-
mones, the Clash, Richard hell, Patti smith), wystawa mieściła liczne 
powiększone zdjęcia członków sex Pistols oraz malcolma mclarena, 
cytaty z ich piosenek i prywatnych wypowiedzi wymalowane przy 
wejściach do poszczególnych galerii, manekiny ubrane w osławione 
stroje grupy oraz makietę londyńskiego sklepu seX, z którego pocho-
dziły ubrania zespołu. te wszystkie elementy ekspozycji skłaniają do 
skupienia uwagi na tym zespole, a szczególnie na Malcolmie Mclare-
nie, szarej eminencji i mózgu „operacji punk” oraz właścicielu, wraz 
z Westwood, odtworzonego sklepu8. Bolton jednoznacznie wskazuje 
na mclarena i Westwood jako na głównych twórców mody punkowej, 
cytując słowa Chrissie hynde, liderki zespołu the Pretenders: „uczci-
wie powiedziawszy, nie sądzę, by punk zdarzył się bez malcolma 
i Vivienne. Coś by się wydarzyło, i być może nazwałoby się to pun-

5. e. bryant Rhodes, The Filth and the Fury, [wywiad] Film Quaterly, Vol. 54, No. 3 (spring 2001), s. 57-59, s. 57.
6. g. marcus, Lipstick Traces A: Secret History of the Twentieth Century, Cambridge, mass., 1989, s. 5.
7. a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture, s. 13-14.
8. tamże, s. 12.
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kiem, ale wyglądałby on inaczej niż się stało. a to, jak wyglądał, było 
kluczowe”9.

 
jeśli pójdziemy śladem mclarena i Westwood w definicji punka 

i mody punkowej, to zyskujemy zgoła inny obraz tej kontrkultury od tego, 
który powszechnie panuje za sprawą popularnych mediów oraz neomark-
sistowskich opracowań kultury brytyjskiej10. Najbardziej wpływowe analizy 
stylu i symboliki punka skupiają się przede wszystkim na proletariackich 
i antyburżuazyjnych korzeniach, które wskazują jako główne determinanty 
estetyki i znaczenia mody punkowej11. dla mclarena jednak punk nie był 
jedynie społeczno-politycznym buntem młodzieży klasy robotniczej prze-
ciwko biedzie i bezrobociu lat siedemdziesiątych i burżuazyjnemu syste-
mowi wartości. Wizja punka według stylisty sex Pistols to nie tylko opór 
i niszczenie, ale przede wszystkim kreatywność; to nie tylko bunt klasowy, 
ale wszechogarniająca permanentna rewolucja w postrzeganiu i produkcji 
kultury, osiągana przez propagowanie utopijnej estetyki w duchu awangardy 
dadaistów w celu stawiania oporu wobec wszelkich norm i nakazów oraz 
tworzenia nowej kultury. Podobną definicję mody punkowej proponuje 
katalog wystawy. jak podkreśla bolton w jego wstępie „punk wywrócił 
każdą konwencję przyzwoitej, akceptowanej samoprezentacji, niezależnie 
od tego czy opartej na wieku, pozycji społecznej, płci, seksualności czy 
pochodzeniu”12. Co więcej, jego zdaniem punk był nie tylko „chaotyczny, 
anarchiczny i ikonoklastyczny, ale przede wszystkim heroiczny, artystycz-
ny i wirtuozerski” i z tego właśnie powodu „jest istotne zorganizowanie tej 
wystawy w muzeum, którego zadaniem jest ukazanie dialogu między sztuką 
a modą”13.

trzy kluczowe biografie ruchu punk, które wskazują na powiązania 
punka z wysoką kulturą, a zwłaszcza z rozwojem intelektualnych i arty-
stycznych ruchów kontrkulturowych i awangardowych, to greil Marcus 
Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century, jon savage, 
Historia punk rocka. England’s Dreaming oraz tricia henry, Break All 
Rules! Punk Rock and the Making of a Style14. Centralną postacią estetyki 
punka w tych opracowaniach jest właśnie malcolm mclaren, ukazany jako 
wybuchowa mieszanka fana muzyki, projektanta mody, przedsiębiorcy 
tekstylnego, teoretyka kultury, menedżera, prowokatora i rewolucjonisty. 
mclaren i ludzie skupieni wokół niego (towarzystwo pod nazwą glitter-
best) są przedstawieni jako ruch artystyczny złożony z muzyki (sex Pistols), 
wzornictwa graficznego (jamie Reid), mody (Vivienne Westwood) oraz 
filmu (julien temple) – ruch odpowiedzialny za tworzenie i rozprzestrze-
nianie rewolucyjnej estetyki przełamującej dotychczasowe kanony i reguły 
kulturowe. 

mclaren często w wywiadach określał stworzony przez siebie styl 

9. tamże.
10. d. hebdige, Subculture: The Meaning of Style, methuen, london 1979; m. brake, The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures, Routledge & 
kegan Paul, london 1980; P. marsh, Dole que Rock, „New Society”, Vol. 39, No. 746 (1977), s. 112-115.
11. d. hebdige, Subculture…, s. 87.
12. a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture, s. 12.
13. tamże, s. 10.
14. g. marcus, Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century, Cambridge, mass., 1989, j. savage, Historia punk rocka. England’s Dreaming, przeł. m. 
marciniak, axis mundi, Warszawa 2013; t. henry, Break All Rules! Punk Rock and the Making of a Style, ann arbor, mich., 1989.
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punkowy jako „moją awangardową rzeźbę, mój obraz”15. takie podejście 
do mody, i do estetyki ogólnie, było spowodowane jego zainteresowaniem 
historią sztuki, którą studiował, a zwłaszcza awangardą pierwszej połowy 
dwudziestego wieku. kluczowe było również jego zaangażowanie w an-
tyautorytarny ruch kontrkulturowy tak zwanej międzynarodówki sytu-
acjonistycznej, z którą zetknął się podczas zamieszek majowych w Paryżu 
w 1968 roku. Po tych wydarzeniach mclaren przeniósł idee i działania 
sytuacjonistyczne, połączone z narzędziami dadaistów, do Wielkiej brytanii. 
W roku 1974 wraz Vivienne Westwood, dziś uznawaną za jedną z najwięk-
szych projektantek mody, stworzył kultowy sklep seX z odzieżą w estetyce 
punk, a w roku 1976 powołał do życia sex Pistols, których skandaliczne za-
chowanie na koncertach i w mediach miało wypromować i spopularyzować 
nowy styl. Choć członkowie grupy istotnie pochodzili z klasy robotniczej, 
mclaren widział ruch punk nie jako manifestację klasowego marginesu 
społecznego, ale jako „subwersję raczej od wewnątrz niż od zewnątrz”16. 
mclaren definiował styl punkowy jako rewolucję „wroga wewnętrznego, 
który wgryzając się w system, dokona jego demistyfikacji i dekompozycji”, 
przeprowadzi „eksperymenty inżynierii społecznej i mentalnej” oraz znaj-
dzie „sposób, żeby złamać zasady i zmienić życie – i sięgnie po sztukę, aby 
przekuć ją w działanie”17.

tak kontestacyjnie i rewolucyjnie definiowany ruch i estetyka punka 
mogą być ujęte w ramy problematyki utopii. Ogólnie rzecz ujmując, przez 
utopię rozumie się zabarwiony aksjologicznie obraz rzeczywistości nieist-
niejącej w momencie, gdy obraz ten powstaje, zawierający elementy uznane 
za istotne z punktu widzenia jakości ludzkiego życia. W obrazach utopij-
nych ukazane są możliwości rozwiązania dręczących problemów bądź́ też 
zaspokojenia niespełnionych potrzeb. treść utopii może być bardzo różna, 
nie tylko w zależności od dostępnych wyobrażeń miar szczęścia, lecz i od 
tego, jakie kategorie egzystencji są wyodrębniane jako ważne w określonym 
miejscu i czasie. każda utopijna wizja lepszego lub idealnego świata, spo-
łeczeństwa, sztuki czy mody jest jednak zawsze pochodną krytyki wobec 
„zła”, braków bądź niedoskonałości teraźniejszej, namacalnej historycznej 
rzeczywistości18. sytuacjoniści i ich kluczowe teksty, a przede wszystkim 
Społeczeństwo spektaklu guy deborda z 1967 roku oraz Leaving the Twen-
tieth Century: The Incomplete Work of the Situationist International chri-
stophera gray’a z 1974, dostarczyły mclarenowi wizji owego zła, wobec 
którego należy stawić opór i w kontraście do którego należy stworzyć lepszą 
alternatywę19. 

międzynarodówka sytuacjonistów było to stowarzyszenie powstałe 
29 lipca 1957 i skupiające zaangażowanych społecznie artystów zmierzają-
cych do przekształcenia rzeczywistości przez upowszechnienie wśród ludzi 
potrzeby tworzenia nowych jej wymiarów. Od roku 1958 sytuacjoniści za-
częli wydawać czasopismo „Revue Internationale situationniste”, w którym 

15. malcolm mclaren cytowany [w:] P. taylor (red.), Impresario: Malcolm McLaren and the British New Wave, new Museum of contemporary art, new 
york, 16 sept.-20 Nov. 1988, s. 61.
16. j. savage, England’s Dreaming…, s. 267.
17. m. mclaren cytowany w j. savage, England’s Dreaming…, s. 267, 222.
18. F. Voegeli, On some notions of break in utopia, [w:] b. klonowska, Z. kolbuszewska, g. maziarczyk (red.), Echoes of Utopia. Notions, Rhetorics, Poetics, 
Wydawnictwo kul, lublin 2012, „studies in literature and Culture”, Vol. 6, s. 17-21.
19. g. debord, Społeczeństwo spektaklu, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, gdańsk 1998 [1967]; Ch. gray, Leaving the Twentieth Century: The 
Incomplete Work of the Situationist International, Free Fall, london 1974.
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podjęli próbę samookreślenia i wyjaśnienia podstawowych terminów własne-
go języka, takich jak „spektakl” odnoszący się do krytycznej analizy zastanej 
kultury, „sytuacja” określająca utopijne ideały i działania stowarzyszenia oraz 
„dekompozycja” wskazująca na technikę walki i twórczości – terminy, które 
mclaren i Westwood przekuli na język mody punkowej. 

 Pojęcie „spektaklu” to kluczowe pojęcie sytuacjonistów stosowane 
w krytycznych analizach kultury współczesnej. „spektakl” jest czymś po-
średnim między obrazem a widowiskiem, jest sztucznie tworzonym przed-
stawieniem życia fikcyjnego, z całą siłą ekspresji i dosłowności narzucającą 
przekonanie, iż jest to życie jedynie prawdziwe. Osaczeni obrazami ludzie nie 
przeżywają życia, lecz jego fikcyjne przedstawienia, i w rezultacie człowiek 
żyje w sztucznym, odrealnionym i fałszywym świecie obrazów. sytuacjoniści 
byli zdania, że współczesne społeczeństwo, dzięki rozwojowi technologicz-
nemu, nazwać można społeczeństwem spektaklu, które generuje monopol 
autorytarnych obrazów i zinstytucjonalizowanych hierarchii, które sprowa-
dzają człowieka do roli pasywnego konsumenta zmediatyzowanych wartości 
i potrzeb. elementy kultury (np. język, sztuka czy moda) stały się wyłącznie 
narzędziami zachowania równowagi systemu, czymś w rodzaju ideologii 
w rozumieniu marksistowskim, utrzymującej ludzi w świecie fałszywych 
wyobrażeń. 

 sytuacjonistom nie wystarczyło zredukowanie czy też nawet całko-
wite zniesienie różnego rodzaju represji i ograniczeń nałożonych na kulturę 
i jej twórców, chodziło o wyrwanie się człowieka z kręgu pojęć i obrazów, 
które zatraciły wartość objaśniającą w obliczu nowych, skomplikowanych 
problemów współczesnego świata. Wedle sytuacjonistów, rewolucja społeczna 
zależy więc od tego, czy kultura będzie pojmowana jako twórczość, czy jako 
pasywne powielanie wzorów i konsumowanie produktów kultury. głównym 
postulowanym żądaniem sytuacjonistów stała się „rewolucja życia codzien-
nego”, czyli wyzwolenie wyobraźni, uczuć i potrzeb z sideł spektaklu. takiej 
rewolucji służyć miało konstruowanie „sytuacji” (rozumianych jako cało-
kształt kontaktów z rzeczami i ludźmi) wyzwalających w jednostce „energię 
niezwykłego” oraz przekraczających utarte konwencje, zamrożone prawdy. 

 droga do realizacji tego celu prowadziła przez etap dekompozycji. 
dekompozycją – trzeci kluczowy termin sytuacjonistów – nazywano proces, 
w którym tradycyjne formy kultury są zniszczone przez „szokującą defor-
mację, zestawienie lub użycie tych form w nowym układzie”20. Przejście od 
destrukcji do konstrukcji nowych koncepcji kultury dokonywało się zatem 
na płaszczyźnie niczym nieograniczonej twórczości. dzięki niej formował 
się nowy system znaków i kodów: „tworzenie nowych form ekspresji, nowe-
go systemu komunikacji jest jednym z wyraźnych terenów działania ruchu. 
kształtowanie wyobraźni, wartości samorozwoju, giętkości umysłu, otwarcia 
na ludzi. uwolnienie musi sięgać głęboko w ludzką naturę, stać się̨ doświad-
czeniem własnej autonomii”21. 

 Narzędzia twórcze, czyli konkretne techniki dekompozycji, służą-
ce do walki ze spektaklem kultury dominującej, sytuacjoniści zaczerpnęli 
z awangardy dadaizmu, podobnie jak samo pojęcie „dekompozycji”. dada-
izm był międzynarodowym ruchem artystyczno-literackim w sztuce począt-

20. k. knabb (red. i przeł.), Situationist International Anthology, Bureau of Public Secrets, berkeley 1981, s. 55.
21. k. knabb (red. i przeł.), Situationist International Anthology, s. 57.
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ku dwudziestego wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu 
artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca 
istniejące kanony estetyczne. dadaiści posługiwali się absurdem, zabawą, 
dowcipem i eksperymentami językowymi w celu rozbijania schematów 
myślowych i stereotypowych skojarzeń oraz w celu bulwersowania i ak-
tywizowania otępiałej publiczności. artyści dada tworzyli głównie obrazy 
abstrakcyjne, kolaże, fotomontaże i inne dzieła oparte na zasadzie dekom-
pozycji. W ten sposób uzyskiwali produkty szokujące oraz wymykające się 
tradycyjnym klasyfikacjom sztuki, za dzieła uznając przedmioty codzienne-
go użytku (np. sławna „Fontanna” marcela duchampa w formie pisuaru), 
przedmioty zepsute lub przetworzone (np. „Podarunek” man Raya, w któ-
rym tafla żelazka opatrzona została w rząd ostrzy), wytwory przypadku czy 
wręcz śmieci22.

 Punk, powołując się na idee dadaizmu i sytuacjonistów oraz 
przejmując ich narzędzia i techniki, podjął walkę̨ z systemem spekta-
klu. Warto w tym miejscu określić naturę spektaklu w obszarze mody. 
ujmując zagadnienie bardzo skrótowo, mimo pierwszych oznak zwrotu 
młodych projektantów ku kulturze młodzieżowej i estetyce subkulturo-
wej23, powojenna moda brytyjska głównego nurtu lat siedemdziesiątych 
wciąż podlegała tradycyjnym normom i zasadom estetyczno-modowym. 
elementy formalne ubiorów (sylwetka, materiały, wzory itp.) oraz różni-
ce w ich doborze wynikały przede wszystkim z obostrzeń finansowych, 
moralnych oraz estetycznych wynikających z uwarunkowań określonych 
klas i ról społecznych, które miały reprezentować. W konsekwencji, moda 
odzwierciedlała głęboko hierarchiczną i konserwatywną naturę społe-
czeństwa brytyjskiego, w której wartości i normy mieszczańskie określały 
poprawne kody estetyczne kultury dominującej. już od końca drugiej 
połowy dziewiętnastego wieku podstawę norm przyzwoitości oraz 
dobrego smaku w modzie stanowiły estetyczne emblematy charakteru 
dżentelmena: uporządkowanie i jednoznaczność stylu pozwalające na 
bezbłędne i szybkie określenie statusu społecznego osoby; odrzucenie 
śmiałych i wulgarnych wyznaczników atrakcyjności na rzecz prosto-
ty kroju i sylwetki oraz oszczędności detali, wzorów i kolorów – cech, 
które znamionowały elegancję i przyzwoitość stroju; najwyższa jakość 
tekstyliów i technik kroju wskazujące na dobry smak; niedopowiedzenie 
lub brak cech i elementów stroju odnoszących się do sfery prywatnej, 
a zwłaszcza seksualnej. jak podkreśla historyk mody brytyjskiej amy 
de la haye, takie postrzeganie właściwych norm w modzie wynikało 
z tego, że w Wielkiej brytanii „dominująca protestancka etyka tradycyj-
nie oponowała przeciwko ostentacji i przepychowi. Frywolność i hedo-
nizm kojarzone z modą młodzieżową przeczyły prawdziwej tradycyjnej 
naturze brytyjskiej estetyki”24. W konsekwencji jedynie te tendencje 
i trendy w modzie dekad powojennych, które pozostawały w kręgu 
tradycyjnie brytyjskich konwencji, były odczytywane jako właściwe, 
naturalne i „normalne”.

22. d. ades, Dada and Surrealism, [w:] N. stangos (red.), Concepts of modern Art, thames & hudson, london 2006, s. 110-137.
23. Chodzi głównie o grupę projektantów skupionych wokół butików mary Quant. Zob. R. O’byrne, Style City. How London Became a Fashion Capital, 
Frances lincoln limited, london 2009, s. 7-24.
24. a. de la haye, The Cutting Edge: 50 Years of British Fashion, the Overlook Press, Woodstock 1997, s. 13.
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 Celem mclarena i Westwood było „stworzenie sytuacji” wymie-
rzonych przeciwko autorytarności i konformizmowi kultury spektaklu 
w celu „wywołania skandalu i zgorszenia w obrębie mody i smaku kultury 
dominującej” i stworzenia „nowej kultury, dekomponując jej stare elemen-
ty”25. Westwood wspomina, że ostatecznym impulsem dla mody punkowej 
była koszula „anarchia” zaprojektowana przez nią w 1974 roku, która 
nadała ton całej kolekcji sprzedawanej w sklepie oraz noszonej i propago-
wanej przez sex Pistols w latach 1974-78: „kiedy zaczęłam robić koszulę 
‘anarchia’, najpierw namalowałam i przyszyłam do niej hasło karola 
marksa. schowałam ją w szufladzie do przesuszenia, a kiedy malcolm 
znalazł ją powiedział: ‘anarchia, to jest to, to jest początek tego, co powin-
niśmy robić. musimy to zrobić w linii, kształcie i formie, nie tylko poprzez 
grafikę’, i to wtedy zaczęliśmy robić stroje z użyciem wszelkich elementów 
odnoszących się do zniewolenia. kiedy byłam z malcolmem, on chciał 
szokować – i wierzył w to. ja miałam wątpliwości co do niektórych rzeczy, 
na przykład do noszenia swastyki na ramieniu, ale malcolm, będąc Ży-
dem, miał swoje powody, dla których chciał to robić. Chcieliśmy nie tylko 
odrzucić celebrowane wartości kulturowych starszej generacji, pragnęliśmy 
odrzucić również rzeczy, które uważali za tabu”26. jak podkreśla mclaren, 
celem mody punkowej nie był jedynie bunt przeciwko kulturze spektaklu, 
ale rewolucja i stworzenie nowej rzeczywistości: „byłem podekscytowany 
ideą wprowadzenia kultury na ulice i zmiany całego sposobu życia poprzez 
użycie kultury jako źródła rewolty”27.

 W tym celu punk wykorzystał dadaistyczną taktykę szoku w po-
staci antyautorytarnej wulgarności: zamierzonej bezczelności pod postacią 
świadomej obsceniczności, złośliwej ironii lub zniekształcenia. W pierwszej 
kolejności chodziło o bezkompromisowe rozszerzenie repertuaru elemen-
tów wchodzących w skład stroju punkowego. Podobnie jak w dziełach 
surrealistów, w modzie punkowej stworzonej przez Westwood i Mclarena, 
wszystkie, nawet najbardziej niestosowne przedmioty – agrafka, plastikowa 
torba na śmieci, żyletka, tampon, łańcuchy ze spłuczek toaletowych, zdjęcia 
genitaliów i innych stref erogennych, symbole religijne w postaci krucyfiksu 
lub symbole narodowe w postaci flagi i wizerunków monarchii – mogły stać 
się częścią nowej estetyki. Istotne było to, że nowa część stroju musiała być 
wyraźnie widoczna i szokująca: „Żonglowaliśmy każdym obrazem i zna-
kiem, który wnosił prowokację, i najczęściej była to prowokacja związana 
z seksem, a jeśli nie z seksem, to z polityką. Chodziło o to, aby ubiór nie 
wyglądał grzecznie, ponieważ ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy robić w na-
szym sklepie, to grzeczne ubrania”28.

 Następnie w celu uzyskania efektu dadaistycznej dekonstrukcji i de-
kompozycji punk stworzył pulę technik dIy, czyli zrób to sam (z ang. Do 
It Yourself), takich jak cięcia, rozdarcia, spinanie agrafkami, ćwiekowanie, 
malowanie obrazów i liter (efekt graffiti). dzięki tym technikom uzyski-
wano połączenie nowych elementów mody z tradycyjnymi strojami bądź 
znaczeniami kodów modowych i tworzono tak zwany „strój konfontacyj-

25. m. mclaren cytowany [w:] P. taylor, Impresario: Malcolm McLaren and the British New Wave…, s. 61-62.
26. V. Westwood cytowana [w:] C. Wilcox, Vivienne Westwood, V&a Publications, london 2009, s. 14.
27. j. mulvagh, Vivienne Westwood: an unfashionable life, thames and hudson, london 1998, s. 36.
28. m. mclaren cytowany [w:] a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture…, s. 13.
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ny”29. Po pierwsze, poprzez połączenie niespójnych bądź przeciwstawnych 
elementów, na przykład stroju uczennicy z rozdartymi kabaretkami i ostrym 
makijażem, białej koszuli do garnituru z plamami imitującymi krew lub 
brud, eleganckiej marynarki z estetyką kloszardową, niewinnej podkoszulki 
sportowej z szokującymi sloganami i pornograficznymi obrazami lub agre-
sywnego irokeza z dziecinną, pacyfistyczną tęczą kolorów. Po drugie, kon-
frontacja była praktykowana przez przekroczenie statusu i funkcji danego 
elementu stroju, na przykład: poprzez wyniesienie zwykłych przedmiotów 
– jak pineska, łańcuch, agrafka czy żyletka – poza ich tradycyjnie użytkową 
funkcję do rangi biżuterii lub symbolu, golizny do rangi ubioru, rozdarcia 
do rangi nowego ładu czy swastyki do rangi ornamentu. 

 dla mclarena i Westwood, moda punkowa oznaczała dyskurs, 
który opierał się na sztuczności, paradoksie, płynności oraz wulgarności na 
zasadzie kontrastu z modą spektaklu charakteryzującą się fałszywą natu-
ralnością, jednoznacznością, przyzwoitością oraz pięknem.  Posługując się 
narzędziami surrealistów, ich moda punkowa tworzyła nową „surrealność” 
poprzez subwersję zdrowego rozsądku; zestawianie nieprzystających kodów 
modowych; deformację i załamanie dominujących logicznych kategorii 
i opozycji (na przykład, sztuka/życie, prawda/udawanie, praca/zabawa, ład/
chaos, przyzwoitość/wulgarność); celebrację „nienormalnego” i „zakaza-
nego” oraz tworzenie nowych wywrotowych znaków estetycznych. Przez 
akty dekonstrukcji i dekompozycji punk kwestionował tradycyjne założenia 
znaczeń przedmiotów, a w rezultacie fałszywą oczywistość tradycyjnych 
kodów kultury i mody brytyjskiej. 

każdy ze strojów zaprojektowanych przez Westwood i mclarena 
oraz noszonych przez członków sex Pistols oczywiście kwestionował ina-
czej i inne kody tradycyjnej mody. Na przykład konwencjonalne insygnia 
świata biznesu – marynarka, krawat, krótkie włosy – w połączeniu z efek-
townymi rozdarciami, agrafkami, prowokującymi podkoszulkami i zjeżony-
mi fryzurami (ulubiony zestaw johna lydona), zostały pozbawiane swoich 
tradycyjnych znaczeń takich jak profesjonalizm, dyscyplina, efektywność, 
ambicja oraz podporządkowanie autorytetom. Z kolei agrafka, jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych symboli stylu punk, została przekształcona 
z przedmiotu czysto praktycznego używanego między innymi jako tra-
dycyjne zapięcie w tetrowych pieluszkach i kojarzonego, według lydo-
na, z niewinnością, dzieciństwem, opiekuńczością, biedą i zaradnością30, 
w przedmiot  sprowadzony w stylizacjach Mclarena i Westwood do roli 
niepraktycznego biżuteryjnego ozdobnika, fetyszu o charakterze erotycz-
no-agresywnym używanego w piercingu lub do symbolicznego pomostu 
między niespójnymi, luźno powiązanymi kodami estetycznymi w modzie31. 
ulubione narzędzia zabawy modowo-estetycznej Vivienne Westwood, sex 
i pornografia, powodowały, że strój uczennicy w powiązaniu z ostrym ma-
kijażem, jarmarczną kolorystyką, kiczem lateksu i łańcuchami sado-maso-
chistycznego zniewolenia został pozbawiony swoich pierwotnych konotacji 
z niewinnością, schludnością, rozwojem intelektualnym i aseksualnym wy-
glądem. Oczywiście najwięcej zamętu powodowały słynne pornograficzne 

29. Określenie autorstwaVivienne Westwood.
30. j. lydon, A beautiful ugliness inside, [w:] a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture…, s. 21.
31. C. Wilcox, Vivienne Westwood…, s. 13-14.
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podkoszulki Westwood, na przykład podkoszulka „dwa kowboje” noszona 
przez sida Viciousa i Vivienne, która wywołała falę protestów w ameryce 
i oskarżenia o nieprzyzwoitość w Wielkiej brytanii. koszulka nie tylko ude-
rzała w normy przyzwoitości przez użycie golizny i treści seksualnych, ale 
mierzyła bezpruderyjnie w schematy seksualno-płciowe obecne w masowej 
kulturze, a zwłaszcza w amerykański symbol męskości ‘macho’, ukazując 
dwóch kowbojów zwróconych ku sobie, nagich od pasa w dół, których 
uniesione penisy niemal się dotykały. 

Interpretacje kognitywnych subwersji strojów punkowych można 
mnożyć w nieskończoność. jednak Westwood i mclaren zawsze pod-
kreślali, że najważniejsze w modzie punkowej jest poczucie wolności, 
indywidualizmu, kreatywności i autentyzmu. „moim zadaniem”, twier-
dziła Westwood, „jest konfrontacja z establishmentem, aby spróbować 
dowiedzieć się, gdzie znajduje się wolność i co można osiągnąć. [...] 
szybko zdałam sobie sprawę, że nie muszę określać ani kategoryzować 
moich pomysłów. mogę robić, co mi się podoba, i tylko kwestia, jak to 
osiągnę, sprawiała, że tworzyłam coś oryginalnego. Wtedy uświadomiłam 
sobie, że takie tworzenie nie ma końca”32. Z kolei mclaren podkreślał 
rolę świadomości punkowej w stworzeniu autentycznych sytuacji wizual-
nych w celu przeciwstawienia się kulturze dominującej: „są dwie zasady, 
według których starałem się żyć: skręcić w lewo, jeśli powinieneś skręcić 
w prawo, przekroczyć granicę, której nie powinieneś przekraczać. to 
jedyny sposób, aby wywalczyć jakikolwiek rodzaj autentyzmu w świecie 
owładniętym sztucznością i fałszem”33. mclaren i Westwood sądzili, że 
przymus wewnętrzny wywierany przez społeczeństwo za pośrednictwem 
internalizacji nakazów, zakazów i wzorów kultury jest formą niewoli 
równie dotkliwą, choć obiektywnie mniej odczuwaną, niż przymus wy-
wierany bezpośrednio34. Należało zatem zniszczyć kulturę od wewnątrz, 
wyzwolić ludzi od kultury jako systemu regulacji wyglądu i zachowań. 
jeśli się bliżej przyjrzeć słowom utworu Pretty Vacant sex Pistols z 1977 
roku, zawierają one sytuacjonistyczne odrzucenie narzuconych stereo-
typów, negację ideologicznych konstrukcji oraz potrzebę wolności: „Nie 
wierzę w iluzje/ kiedy zbyt wiele nie jest realne/ Więc powstrzymajcie 
swoje prostackie komentarze/ bo wiemy co czujemy” (I don’t believe il-
lusions/ When too much isn’t real / So stop your cheap comments / ’Cause 
we know what we feel). 

Wspólne dla mody punk oraz ruchów dada i sytuacjonistów było 
zatem uznanie prymatu emocji, spontaniczności, ekspresji i pierwotności 
działania wobec refleksji. Prowokacja, poszukiwanie kontaktu z widzem 
poprzez szokowanie, proklamowanie wartości kontestacji – oto tematy, 
które łączyły te ruchy protestu. Podobnie kształtowały się również kon-
cepcje sztuki i twórczości, która odsłaniała się jako działalność naturalna, 
witalna i dostępna dla każdego; stawała się spontaniczną grą przełamu-
jącą pasywność w twórcy i odbiorcy. W tej grze trzeba było przekroczyć 
granice zasad, powagi i tradycji rozumianych jako podstawowe trudności 
hamujące twórczość, wolność i autentyzm. 

32. V. Westwood cytowana [w:] C. Franklin, Rule Britannia, „I-d” (march 1987), s. 74.
33. t. henry, Break All Rules!..., s.14-15.
34. tamże, s. 16.
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to, co również łączy modę punkową z ruchem sytuacjonistów 
i artystów dada to szczególny rodzaj utopii kontestacyjnej jaki reprezentują, 
zwłaszcza w kwestii nakazu walki o utopijną rzeczywistość. Według jerze-
go szackiego w języku potocznym słowo utopia oznacza najczęściej mrzon-
kę, chimerę, wytwór nieliczącej się z faktami fantazji, projekt, którego 
urzeczywistnienie nie jest możliwe, jednak „tak rozumiana utopijność jest 
nie tyle immanentną cechą takich czy innych programów, ile właściwością 
przypisywaną owym programom przez historycznie ograniczonych obser-
watorów nie umiejących wyjść poza zastany świat i zależną od aktualnych 
dostępnych środków technicznych i społecznych”35. W utopii punka, jak 
i w innych utopiach kontestacyjnych, zwróconych ku takim wartościom jak 
wolność i autentyzm, wytężone poszukiwania możliwości pełnej realizacji 
tych aspektów ludzkiego istnienia w świecie realnym są czymś typowym, 
a zarazem wyróżniającym je pośród innych typów utopii.36 W przeciwień-
stwie do utopii eskapistycznych, utopie kontestacyjnej szczerości to tak 
zwane utopie heroiczne nakazujące konkretne działanie i walkę o lepszy 
świat w przekonaniu o możliwości osiągnięcia realnych i odczuwalnych 
momentów/sytuacji urzeczywistnienia utopii . W przypadku utopii mody 
punkowej są to momenty sytuacjonistycznej wolności pod postacią zindy-
widualizowanej, nieograniczonej niczym dadaistycznej zabawy i gry inter-
tekstualnej z ubiorem. są to momenty autentyzmu i zaangażowania uczuć 
w wyrażanie sprzeciwu wobec zatwardziałych norm produkcji, dystrybucji 
i recepcji kodów mody oraz ich znaczeń. są to momenty kreatywności 
poprzez tworzenie nowych rozwiązań estetycznych i znaków. W końcu są 
to momenty wolności dla kreatora, ale również momenty aktywności dla 
odbiorcy, którego świadomość zostaje wyrwana z pasywności poprzez za-
skoczenie czy zgorszenie kreacją twórcy i jej przesłaniem. 

Według aldony jawłowskiej, autorki pracy Drogi kontrkultury, utopie 
kontestacyjnej szczerości są tak zwanymi „nowymi utopiami”37, do których 
również można zaliczyć modę punkową. Chcąc najogólniej scharakteryzo-
wać odmienność kontestacyjnych utopii w stosunku do utopii klasycznych, 
należy wymienić trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, istnieje w nich 
poczucie realności utopii i nierealności świata poza nią i to odwrócenie 
porządku jest świadomie akcentowane. Po drugie, utopie kontestacyjne, jak 
punk, dada czy sytuacjoniści, są zestawami sytuacji, haseł i wartości, które 
zawierają nakaz natychmiastowej realizacji. Po trzecie, punk należy do 
utopii permanentnych opartych na stałym kwestionowaniu nie tylko istnie-
jącego świata, ale i propozycji jego naprawy. stan permanentnej utopii, to 
stała gotowość wyobraźni do rozbudowywania wizji lepszego świata we 
wszystkich jego możliwych wymiarach. 

W związku z tym, najwyższe wartości nowych utopii kontestacyj-
nych to człowiek i kultura o charakterze wielowymiarowym oraz wolność 
samorealizacji będąca przeciwstawieniem się powinności stałego kreowania 
czy ulepszania siebie wedle jakichś narzuconych wzorów bycia i wyglądu. 
Postulaty nowych utopii kontestacyjnych w małym stopniu odwołują się do 

35. j. szacki, Utopie, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1968, s. 12-14.
36. tamże, 42-43.
37. a. jawłowska, Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy,  Warszawa 1975. autorka nie wspomina o ruchu punk ani nie dokonuje jego analizy; 
odnosi się jednak do innych kontrkultur, a przede wszystkim do sytuacjonistów i dadaistów, które wskazuje jako pionierów nowych utopii. W dalszej części 
artykułu odnoszę się do cech nowych utopii analizowanych w rozdziale III książki, s. 263-307.
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stałych właściwości ludzkiej natury, akceptując raczej wolność sponta-
nicznych, niepowiązanych, zmiennych manifestacji. Na przykład nie ma 
wyodrębnionej jednej podstawowej zasady rządzącej stylem punk lub 
dominującej potrzeby jedności wizerunku punkowego – moda punkowa 
to raczej postawa niż konkretny, wizualny, rozpoznawalny styl. tym, 
co w człowieku charakterystyczne, i tym, co domaga się ujawnienia 
w punku, jest jego dynamika, niekonsekwencja, nieoczekiwane potrzeby 
oraz programowo założony brak wszelkich określeń i definicji. „Zawsze 
twierdziłem,” podkreślał mclaren, „że punk to pewna świadomość 
i stosunek do rzeczy. Nigdy nie chodziło o konieczność noszenia irokeza 
czy podartej podkoszulki. Chodziło o dekompozycję, o kreatywny po-
tencjał w modzie”38. Punkowi kontestatorzy żądali prawa do bycia kimś 
nieokreślonym, nikim, a jednocześnie sobą. 

Reasumując, typ kontestacyjnej utopii szczerości, jaką jest moda 
punkowa, to stan heroicznej „permanentnej utopii konkretnej”39. ta kon-
kretność wyraża się w potrzebie realizacji utopii tu i teraz. utopia punka 
nie jest czymś odległym w czasie, lecz tym, co przeżywają współcześni 
ludzie. Przejście od utopii mody punkowej ku nowej rzeczywistości 
społecznej rozpoczyna się od zmiany własnej codzienności, od zaak-
ceptowania innego niż „normalny” styl wyglądu, bycia i życia. Czynne 
odrzucenie wartości istniejącego systemu społecznego i kultury, wyjście 
poza system stylistycznej konwencji spektaklu, tworzenie alternatywnej 
kultury wizualnej jest więc nakazem wynikającym z treści nowych uto-
pii. Wszystko, co narusza aktualny stan mody czy konwencji ubierania 
się, jest dobre, gdyż umacnia świadomość możliwości zerwania z teraź-
niejszą kulturą. Zarazem każde działanie „przeciw” i każde działanie 
twórcze, zaprzeczające powszechnie obowiązującym wzorom, tworzy 
zmianę, która wzbogaca utopię i jest jedynym sensownym sposobem ist-
nienia, gdyż włącza działających w świat inny niż ten, z którego wyszli. 

 takie rozumienie utopii mody punkowej pozwala spojrzeć na 
wystawę w metropolitan muzeum jako wyniesienie na podium nośnika 
nowych wywrotowych ideałów estetycznych, wpływowego czynnika 
rewolucji konceptualno-wizualnej i w końcu pioniera nowych zasad 
reprezentacji w modzie postmodernistycznej. mimo iż punk sprzeciwiał 
się konwencjonalnej modzie powojennych dekad, jego przetworzenie 
elementów garderoby z prostych symboli w wielowymiarowe, płynne 
i zmienne znaki, uczyniło z punka kwintesencję mody w najczystszym 
tego słowa znaczeniu40. W tym sensie ideały utopii ruchu punk nigdy 
nie zostały zdradzone poprzez wprowadzenie kontrkulturowego stylu 
w główny nurt kultury i wykorzystanie jego ikonografii przez wiel-
ką modę, gdyż, pod wpływem absorbcji, zasady i normy samej mody 
i kultury współczesnej uległy całkowitej transformacji. jak podkreślają 
autorzy wystawy, „wartość punka leży w kwestionowaniu tradycyjnych 
reprezentacji piękna i mody, która sama w sobie wyzbyła się ogranicza-

38. m. mclaren, Elements of Anti-Style, „the New yorker”, 22 september 1997, s. 90-102.
39. Określenie użyte [w:] a. jawłowska, Drogi kontrkultury…, s. 276.
40. j. jervis, Exploring the Modern. Patterns of Western Culture and Civilisation, blackwell, Oxford 1998, s. 124 - autor analizuje cechy mody współczesnej i 
mody jako ogólnego pojęcia i wskazuje właśnie na wielowymiarowość, płynność i zmienność jako cechy podstawowe obu zjawisk.
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jących zasad i wiążących norm: punk zdemokratyzował kreatywność 
i inwencję”41.  

tak zdefiniowana rola punka w świecie mody była odzwierciedlona 
w układzie przestrzennym wystawy oraz selekcji eksponatów współczesnej 
mody. Podział na poszczególne galerie wystawiennicze odpowiada czterem 
charakterystycznym technikom diy stworzonym i praktykowanym przez 
duet Westwood-mclaren, a zaadaptowanym przez projektantów współcze-
snej mody, zarówno w ich kolekcjach haute-couture jak i ready-to-wear. 
taki podział wystawy na sekcje miał unaocznić zwiedzającym przekonanie 
kuratorów, że „Punk odzwierciedla i unaocznia podstawową dynamikę 
współczesnej mody: subwersywną kreatywność”42. Pierwsza galeria „diy 
hardware” zawierała stroje eksponujące zastosowanie charakterystycznych 
dla punka metalowych emblematów tak jak agrafki, pineski, ćwieki, zamki 
błyskawiczne czy kłódki i wprowadzenie elementów przemocy, sadyzmu, 
anarchii i prymitywizmu do wielkich salonów haute-couture jak dior, 
balmain, Chanel czy balenciaga. galeria „dIy bricolage”, mieszcząca 
stroje Franco moschino, alexandra mcQueena, alexandra herchcovitcha 
czy martina margieli, skupiła się na zastosowaniu toreb na śmieci i innych 
elementów „śmieciowej i recyclingowej kultury” bijących w sztuczny, 
plastikowy przepych i przesadę świata mody oraz społeczeństwa konsump-
cyjnego. sekcja „dIy graffiti and agitprop”, jak sama nazwa sugeruje, 
wystawiła stroje o silnym akcencie graficznym (bazującym na różnych 
technikach malarskich, graffiti i typograficznych) oraz werbalnym (zastoso-
wanie gier słownych, haseł, sloganów, przekleństw, politycznej propagandy) 
jak na przykład kolekcję marca jacobsa dla louis Vuittona z 2001 roku czy 
„protest t-shirty” katherine hamnett i Vivienne Westwood. W końcu część 
„dIy destroy” zawierała praktyki dekonstrukcji w postaci rozdarć i rozcięć 
znamionujących rozpad, nihilizm, ułomność i bezcelowość kultury, ekono-
mii i społeczeństwa na przykładzie projektów miguela adrovera, husseina 
chalayana, Karla lagerfelda czy rei Kawakubo.  

Co więcej, wielość i różnorodność, a wręcz nieoczywistość, pun-
kowych odniesień przedstawionych w metropolitan muzeum ukazała, że 
punk dla współczesnej mody nie jest jedynie sztywnym, z góry ustalonym 
punkowym mundurkiem powielanym w nostalgicznych pocztówkach 
„Welcome to london”, czy też zaledwie obskurną agrafką po estetycznym 
liftingu w sukni Versace. Oczywiście wystawa zawierała przykłady z kolek-
cji projektantów, których stroje nawiązują do charakterystycznych, łatwo 
rozpoznawalnych elementów punkowych jak rozdarcia, agrafki czy żyletki. 
tu należy wymienić przede wszystkim projekty Zandry Rhodes, która jako 
pierwsza w 1977 wprowadziła metalowe emblematy punkowe na salony 
wielkiej mody, ale również poszczególne stroje gianniego Versace, elsy 
schiaparelli, jeana-Paula gautier czy karla lagerfelda dla Chanel. Z dru-
giej strony jednak zarówno katalog, jak i sama wystawa skupiły się przede 
wszystkim na elementach kolekcji projektantów, których andrew Bolton 
określa jako „wielkich brikolerów” lub też „wielkich graczy” – twórców 
nawiązujących do punka nie jako do konkretnego, namacalnego elementu 
wizerunku, ale do specyficznej estetyki na poziomie konceptualnym. tuż 

41. a. bolton (red.), Punk: Chaos to Couture…, s. 12.
42. tamże, s. 14.
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nad wejściem do galerii mieszczącej replikę sklepu mclarena i Westwood, 
kuratorzy umieścili wielki napis głoszący: „bardziej niż jakiekolwiek inne 
aspekty punkowego etosu diy, praktyka dekonstrukcji i dekompozycji 
miały największy i najtrwalszy wpływ na modę”43. do postpunkowych 
graczy bolton zaliczył takich projektantów jak alexander mcQueen, Rei 
Kawakabo, junya Watanabe, john galliano, gareth Pugh, jeremy Scott czy 
martin margiela, którego określił jako „wielkiego brikolera w najczystszej 
postaci”, który, odrzucając „przepych dekoracji i luksusowe tkaniny wyso-
kiej mody” ponownie wprowadził swoją „redefinicję ‘wartości’ promowanej 
przez wielkie luksusowe marki modowe”, a w rezultacie „wyniósł to, co Vi-
vienne Westwood nazywała strojem konfrontacyjnym, na nowy poziom”44. 
Projektanci postpunkowi, zdaniem kuratora wystawy, stoją na straży płyn-
ności odniesień i zapożyczeń, normatywnej nieokreśloności w modzie oraz 
niczym nieograniczonej i niewyczerpanej kreatywności zapoczątkowanej 
przez klasyczny punk lat siedemdziesiątych.

można więc pokusić się o stwierdzenie, że wystawa „Punk: Chaos 
to Couture” to pomnik wystawiony utopii punkowej, której hasła, techniki 
i motywy powstające w latach siedemdziesiątych stały się realną rzeczy-
wistością współczesnej mody. jak ukazuje diane Crane w swoim artykule 
dotyczącym nieprzejrzystości przekazów mody, dziś zarówno moda uliczna, 
jak i moda głównego nurtu wydają się wysoce skonfliktowane wewnętrznie, 
wiecznie negocjujące ustalone schematy. moda nie jest już hegemonem: nie 
przedstawia ani nie narzuca społecznego ideału czy konkretnej tożsamo-
ści, nie wysyła spójnych komunikatów, a co sezonowe kolekcje nie tworzą 
jednej wielkiej narracji, której normy i standardy są odbierane jako natu-
ralne i niekwestionowane. Kreatorzy mody w celu wprowadzenia zmian 
zarówno w kroju, fasonie, długości czy kolorze ubrań, jak w ich znaczeniu, 
czerpią z wielu źródeł – począwszy od historii mody, kina i sztuk pięknych, 
skończywszy na kulturach ulicznych, subkulturach i kontrkulturach. Źródła 
te są często pomieszane, traktowane fragmentarycznie, czysto wizualnie 
albo tylko konceptualnie, użyte w technice brikolażu, osiągając często efekt 
dadaistycznej hybrydy oraz niespójnych społeczno-kulturowych agend: na 
przykład wszechobecna „sportowa elegancja” czy połączenie kobiecego sex 
appealu ze zmaskulinizowaną stylizacją lub zwiększanie poziomu subwersji 
w modzie przez propagowanie bielizny, negliżu i piercingu zaczerpniętych 
z sadomasochizmu i pornografii45. 

 Wpływu utopii punka w modzie nie należy więc sprowadzić do 
konkretnej, z góry ustalonej i statycznej stylizacji opozycyjnej; spuścizna 
punka według mclarena to „adaptacyjny repertuar nieprzewidywalnej 
oryginalności” – źródło akcji, technik i ról, które ludzie mogą wykorzystać 
do ekspresji swojego niezadowolenia i aspiracji, do świętowania swojej 
wolności inwencyjnej, do wyzwolenia z więzów dominujących kanonów 
i narzuconych stylów46. ten wpływ utopii punka na produkcję i konsumpcję 
kultury implikuje ważną rolę współczesnej mody w dostarczaniu środków 
do komentowania, parodiowania i destabilizowania tradycyjnych tożsamo-

43. tamże, s.14.
44. tamże, s. 14-15.
45. d. Crane, Obrazy mody a walka o tożsamość kobiet, [w:] m. boguni-borowska i P. sztompka (red.),  Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii 
wizualnej, Wydawnictwo Znak, kraków 2012, s. 582-590.
46. m. mclaren, Elements of Anti-Style…, s. 92.
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ści płciowych, społecznych czy kulturowych. dekonstrukcja i świadomy, 
niekonwencjonalny montaż; swobodna twórczość, płynność znaczeń i kon-
trowersyjna gra symboli; odważne podróże w czasie i przestrzeni motywów, 
stylów i znaczeń to cechy stanowiące zatem nie tylko definicję i nakazy 
utopii mody punkowej, ale również obraz szeroko rozumianej mody i kul-
tury postmodernistycznej. jak twierdzi teoretyk kultury popularnej Mac-
cannel: „Prawdziwy styl postmodernistyczny to lustrzane odbicie punka”47. 
Czy jednak świat na obraz mody punkowej jest lepszy czy gorszy od tego, 
z którym walczyli, to już inna kwestia. Ponieważ postmodernistyczna moda, 
i cała kultura postmodernistyczna, manipuluje zarówno kodami kultury do-
minującej, jak i tej subwersywnej i anarchicznej, i rzadko zajmuje radykalne 
stanowisko, może to doprowadzić do rozchwiania podstawowych kategorii, 
a w końcu do zaniku normatywności. Realizowanie punkowej utopii może 
się zatem jawić jako idylla wolności, zabawy i samospełnienia albo jako 
piekło relatywizmu i egoizmu. Przesycenie mody i kultury utopizmem stylu 
punk powoduje, że w pełni zasługuje on na podium w muzeum; czy jest to 
jednak piedestał stawiany utopii czy dystopii punkowej, zdania mogą być 
podzielone.  

47. d. macCannel, Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers, Routledge, london 1992,
s. 221.
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W ujęciu henry’ego jenkinsa1 kultura konwergencji to proces techno-
logicznych, przemysłowych, kulturowych i społecznych zmian sposobów 
cyrkulacji mediów w obrębie naszej kultury. Zjawisko to odnosi się do 
przepływu treści pomiędzy platformami medialnymi, do współpracy róż-
nych przemysłów medialnych oraz do migracyjnych zachowań odbiorców, 
którzy dzięki nowym technologiom potrafią dotrzeć w zasadzie wszędzie 
w poszukiwaniu swej ulubionej rozrywki. kultura konwergencji wiąże się 
także z aktywnym udziałem publiczności w tworzeniu przekazu i ze zmia-
nami w zakresie promocji: dzieło nie jest w tym ujęciu bytem samoistnym 
(powieścią, filmem, serialem telewizyjnym itp.), lecz zostaje obudowane 
szeregiem medialnych rozszerzeń, stając się dziełem-marką. O ile zatem 
tzw. „stare” hollywood koncentrowało się na filmie samym w sobie, o tyle 
dzisiejsze konglomeraty medialne prowadzą interesy w całym przemyśle 
rozrywkowym – mamy tu do czynienia z powstawaniem wieloplatformo-
wych uniwersów skupionych wokół danego produktu medialnego czy marki 
medialnej2. Przykładów jest co niemiara – od „Wojowniczych żółwi 
nina”3, przez „Matrixa”4 po „harry’ego Pottera”5. dzięki tym i innym 
„kamieniom milowym” kultury konwergencji wielkie korporacje me-
dialne wiedzą dziś, ile można osiągnąć, sprzęgając ze sobą różne media 
w służbie jednej wielkiej opowieści, a także jak ważny jest oddolny, 
twórczy i zaangażowany udział fanów w budowaniu medialnej obecno-
ści danego dzieła-marki. 

taką „lekcję” z pewnością odrobili twórcy ekranizacji kolejnych 
części trylogii suzanne Collins „Igrzyska śmierci”6. nie dziwi sukces 
kasowy7 obu powstałych na dzień dzisiejszy filmów („Igrzyska śmierci” 
w reż gary’ego Rossa z 2012 r. i „Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia” 
w reż. Francisa lawrence’a z 2013 r.) nakręconych na podstawie dwóch 
pierwszych tomów cyklu. Wśród medialnych rozszerzeń podstawowej 
narracji8, stanowiących jednocześnie elementy strategii promocyjnej 
filmowych Igrzysk śmierci, znajduje się portal internetowy Capitol 
Couture. Fantazja miesza się tu z realnością, sprawiając, że niepozorna 
na pierwszy rzut oka strona internetowa stanowi w istocie idealny wręcz 
przejaw kultury konwergencji. można w niej jednocześnie dostrzec 
komentarz do samych „Igrzysk śmierci” oraz, co z tego wynika, także 
do naszej współczesności, którą cykl – jako dystopia („utwór fabularny 
przedstawiający koszmarną, choć logicznie uzasadnioną, wewnętrznie 

1. Zob. h. jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. m. bernatowicz, m. Filiciak, Wydawnictwa akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 256.
2. Zob. k. kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji mediów, „studia medioznawcze” 2013, nr 3(46), s. 22.
3. Zob. m. kinder, Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles, university of 
California Press, berkeley i los angeles 1991.
4. Zob. h. jenkins, W poszukiwaniu papierowego jednorożca: «Matrix» i opowiadanie transmedialne, [w:] tegoż, Kultura konwergencji..., op.cit.
5. Pisałem o tym wcześniej w tekście: m. skowera, Końca nie widać. Transmedialne czary na portalu «Pottermore.com», [w:] Harry Potter. Fenomen 
społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, (red.) W. kosteckiej i m. skowery, Wydawnictwo sbP, Warszawa 2014.
6. Zob. s. Collins, Igrzyska śmierci, przeł. m. hesko-kołodzińska i P. budkiewicz, media Rodzina, Poznań 2011 i kolejne tomy cyklu.
7. Igrzyska śmierci w reż. gary’ego Rossa zarobiły na dzień dzisiejszy (06.02.2014) ponad 694 miliony dolarów, a Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia 
w reż. Francisa lawrence’a – niemal 860 milionów dolarów. Zob. [b.a.], All Time Box Office, online: http://boxofficemojo.com/alltime/world/, (dostęp:
6 lutego 2014).
8. dokonuję tu pewnego uproszczenia i na potrzeby artykułu uznaję, że „podstawową narrację” stanowią w kontekście kultury konwergencji zarówno 
powieści Collins, jak i ich ekranizacje (należy oczywiście zaznaczyć, że Capitol Couture z założenia ma promować właśnie serię filmów). mamy w nich 
bowiem do czynienia z dwiema wersjami narracji, a nie z jej medialnymi rozszerzeniami, pozwalającymi na dalszą eksplorację uniwersum Igrzysk śmierci
i zakładającymi kreatywność odbiorców (choć, oczywiście, należy pamiętać o pojmowaniu ekranizacji jako interpretacji dzieła literackiego). takie założenie 
pozwala na pozbawioną ograniczeń formalnych analizę treści i formy portalu Capitol Couture w odniesieniu zarówno do cyklu książkowego, jak i do filmów 
kinowych.
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spójną i niekiedy dość prawdopodobną wizję przyszłej egzystencji czło-
wieka’’9) – ekstrapoluje. ów komentarz, co istotne, jest wprowadzony za 
pomocą odniesienia do zjawisk związanych z modą i – szerzej – z wyglą-
dem w ogóle. Właśnie te kwestie są jednymi z najważniejszych elementów 
decydujących o specyfice świata przedstawionego „Igrzysk śmierci”. W ko-
lejnych partiach tekstu omawiam zatem, jak funkcjonuje moda w tym cyklu 
i na Capitol Couture, by następnie zastanowić się nad wymową ideową 
wspomnianego portalu.

Przypomnijmy, że tytułowe10 głodowe Igrzyska odbywają się co 
roku w totalitarnym państwie Panem, zbudowanym na gruzach współcze-
snej ameryki Północnej11. Panem jest podzielone na dwanaście dystryktów 
rządzonych przez władze rezydujące w leżącym w centrum kraju kapitolu. 
transmitowana na żywo w telewizji krwawa gra, w której biorą udział loso-
wo wybrani przedstawiciele każdego z dystryktów – chłopiec i dziewczyna 
między dwunastym a osiemnastym rokiem życia – ma być karą na wzór 
okrutnego trybutu płaconego krecie przez ateńczyków12 i zarazem przypo-
minać o stłumionym przed laty powstaniu przeciw kapitolowi. Reguły są 
proste – zadaniem każdego z uczestników jest utrzymanie się przy życiu do 
końca „Igrzysk”. W praktyce oznacza to najczęściej po prostu zabicie pozo-
stałych osób, gdyż zwyciężyć może tylko jeden zawodnik. 

Zasadniczy konflikt obecny w świecie przedstawionym Igrzysk śmier-
ci dotyczy dwóch grup: mieszkańców stolicy w kapitolu oraz ludności dwu-
nastu dystryktów Panem. Ci pierwsi opływają w dostatki i z lubością przy-
glądają się zmaganiom uczestników krwawych „Igrzysk”13, ci drudzy zaś są 
niezwykle ubodzy i mogą (z trudem) zaspokoić jedynie najbardziej podsta-
wowe potrzeby życiowe. Różnica między klasą dominującą i klasą podpo-
rządkowaną najwyraźniej zaznacza się w podejściu obu grup do dbałości 
o ubiór i wygląd zewnętrzny w ogóle. W kapitolu panuje kult mody i urody: 
mieszkańcy stolicy zwracają uwagę na to, by ich stroje, fryzury i makijaż 
były jak najbardziej oryginalne i widowiskowe, podążają za najnowszymi 
trendami, a nawet uciekają się do operacji plastycznych. główna bohaterka 
powieści, trybutka14 z dwunastego dystryktu katniss everdeen, opisuje 
ich jako „dziwnie ubranych ludzi o osobliwych fryzurach i pomalowanych 
twarzach. [...] Wszystkie barwy wydają się sztuczne, róż jest zbyt intensyw-
ny, zieleń przesadnie jaskrawa, od żółtego bolą oczy”15. W ekranizacjach 

9. zob. a. niewiadomski i a. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 262. ten typ 
utworu jest często mylnie utożsamiany z antyutopią, która „podobnie jak dystopia prezentuje zawsze negatywny obraz porządku społecznego. O ile jednak 
dystopia wywodzi swoje wizje bezpośrednio z tendencji rozwojowych współczesnej autorowi rzeczywistości, o tyle antyutopia wyprowadza je z przesłanek 
utopijnych’’; tamże, s. 250.
10. W anglojęzycznym oryginale tytuł jest taki sam, jak funkcjonująca w świecie przedstawionym nazwa corocznych krwawych gier – The Hunger Games. 
Polskie tłumaczenie z kolei nosi tytuł Igrzyska śmierci, a zmagania młodych ludzi na arenie są w tym przekładzie określane mianem głodowych Igrzysk.
11. Powtarzam tu pewne rozważania podjęte wcześniej w tekście: m. skowera, Funny Hunger Games, online: http://popmoderna.pl/funny-hunger-games/, 
(dostęp: 7 lutego 2014).
12. W jednym z wywiadów suzanne Collins zdradziła, że wśród inspiracji towarzyszących jej przy tworzeniu Igrzysk śmierci znajdował się grecki mit o 
tezeuszu i minotaurze; zob. [b.a], suzanne Collins Part 1 – Classical Inspiration, online: http://www.youtube.com/watch?v=XemjjIl7rp0, (dostęp: 6 lutego 
2014). O obecności w „Igrzyskach śmierci” motywów antycznych mówiłem więcej w referacie «Panem et circenses». Motywy antyczne w cyklu «Igrzyska 
śmierci» Suzanne Collins wygłoszonym podczas konferencji Antyk w kulturze i literaturze popularnej, która odbyła się w Poznaniu w dniach 9-10.01.2014.
13. jako jedną z przyczyn takiego stosunku kapitolańczyków do okrutnych zawodów andrew shaffer upatruje aspekt dehumanizacyjny: dla mieszkańców 
stolicy uczestnicy zmagań są odczłowieczeni i jawią się jako egzystujący na granicy kultury „barbarzyńcy”. Co ważne, ma to również związek z ich 
wyglądem: np. „górnicy z dwunastego dystryktu mają (…) przygarbione ramiona, spuchnięte [od pracy] kostki palców, połamane paznokcie i zapadnięte 
twarze”; zob. a. shaffer, Radość patrzenia na cierpienie innych. Schadenfreude i «Igrzyska śmierci», [w:] Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie, 
(red.) g.a. dunna i N. michauda, przeł. O. kwiecień-maniewska, helion Wydawnictwo, gliwice 2013, s. 71. są także „bardziej owłosieni w porównaniu z 
mieszkańcami kapitolu, co bez wątpienia sprawia, że wyglądają bardziej na zwierzęta niż ludzi w oczach wydepilowanych kapitolańczyków”; tamże.
14. Właśnie mianem „trybutów” i „trybutek” określane są w uniwersum „Igrzysk śmierci” dzieci uczestniczące w krwawych zmaganiach.
15. s. Collins, Igrzyska śmierci, op.cit., s. 58.
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kolejnych części serii futurystyczne kostiumy kapitolańczyków przygoto-
wane przez judiannę makovsky („Igrzyska śmierci”) i trish summerville 
(„Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia”) kojarzą się, co warto zaznaczyć, 
z widowiskowymi i niemającymi zasadniczo aspektu użyteczności strojami 
haute couture. 

typową mieszkanką kapitolu jest np. effie trinket opiekująca się 
trybutami z dwunastego dystryktu: „ma przerażający uśmiech pełen 
białych zębów, różowawe włosy i kostium w kolorze wiosennej zieleni”16. 
Inny z bohaterów, telewizyjny showman Caesar Flickerman, „na każdych 
igrzyskach ma taką samą fryzurę, tylko innego koloru, i ten sam galowy 
strój, ciemnogranatowy, upstrzony tysiącem maleńkich, elektrycznych żaró-
weczek migoczących niczym gwiazdy”17. Z kolei członkowie tzw. zespołu 
przygotowawczego, który zajmuje się wyglądem katniss przed igrzyskami, 
to Venia – „kobieta o niebieskich włosach, ze złotymi tatuażami nad linią 
brwi”18, Flavius, który „potrząsa pomarańczowymi sprężynkami loków 
i rozsmarowuje sobie na ustach nową warstwę fioletowej szminki”19 i octa-
via – jej skóra jest początkowo groszkowozielona, ale w rok po głodowych 
Igrzyskach, w których uczestniczy katniss, „kojarzy się raczej z jasnymi, 
zimozielonymi roślinami” – zmiana barwy, jak wspomina protagonistka, 
„bez wątpienia świadczy o chęci wyprzedzenia kapryśnych trendów kapi-
tolińskiej mody”20. Zespół przygotowawczy tym samym „ucieleśnia obsesję 
kapitolu na punkcie mody, rozrywki i statusu społecznego”21.

Inaczej ma się rzecz w dystryktach: mieszkańcy najbiedniejszych 
z nich22 (np. dwunastego, z którego pochodzi protagonistka cyklu) ubierają 
się ubogo i praktycznie. Z jednej strony bowiem nie mogą sobie pozwolić 
na drogie, widowiskowe stroje, a z drugiej – warunki ich życia sprawiają, że 
muszą dostosować się do codziennej, ciężkiej pracy, np. w kopalniach węgla 
(dystrykt dwunasty) czy na plantacjach (dystrykt jedenasty). dla katniss, 
„która dorastała w Złożysku [najuboższej części dwunastego dystryktu – 
ms], gdzie ubiór służy do ochrony przed zimnem, a zwykła czystość jest 
luksusem, wyrafinowana moda w kapitolu jest po prostu dziwaczna”23.

Nietrudno zauważyć, że mamy tu do czynienia z elementami opisa-
nej przez Pierre’a Bourdieu zasady dystynkcji24. mieszkańcy kapitolu, jako 
grupa dominująca, odrzucają praktyczną użyteczność stroju, skupiając się 
na estetycznym wymiarze życia, przyjemności i marnotrawstwie25. inaczej 
ludność dystryktów – cechy ubioru wyznaczane są w tym przypadku przez 
jego praktyczne zastosowanie. Podkreślona zostaje tym samym różnica klas 
między kapitolańczykami a pozostałymi mieszkańcami Panem. Współgra 

16. tamże, s. 21-22.
17. tamże, s. 119.
18. tamże, s. 60.
19. tamże, s. 61.
20. s. Collins, Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia, przeł. m. hesko-kołodzińska i P. budkiewicz, media Rodzina, Poznań 2013, s. 37. jak zauważa 
Christina Van dyke, „gdy zespół przygotowawczy katniss zostaje [w trzecim tomie cyklu pt. kosogłos – ms] przewieziony do trzynastego dystryktu, 
styliści wyglądają śmiesznie i żałośnie. Ich próby wyróżnienia się, które w kapitolu byłyby czymś zwyczajnym i ogólnie przyjętym, w trzynastym dystrykcie 
sprawiają, że wydają się nieakceptowalni (...)”. Ch. Van dyke, Dyscyplina i podatne ciało. Regulowanie głodu w Kapitolu, [w:] Igrzyska śmierci i filozofia. 
Rzecz o podglądactwie, op.cit., s. 211.
21. tamże, s. 205.
22. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy dystryktów najbliższych stolicy w kapitolu współpracują z władzami i mają o wiele lepsze warunki życia niż ludność 
pozostałych ziem Panem.
23. Ch. Van dyke, op.cit., s. 205.
24. Zob. P. bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. biłos, scholar, Warszawa 2005, passim.
25. Zob. także: t. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. j. Frentzel-Zagórska, Warszawskie Wydawnictwo literackie muZa, Warszawa 2008, passim, 
zwłaszcza rozdziały: Próżnowanie na pokaz (s. 33-59), Konsumpcja na pokaz (s. 60-87) i Ubiór jako wyraz kultury pieniężnej (s. 142-158).
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to ze zdaniem georga simmla, według którego właśnie „w modzie uwi-
dacznia się proces społecznego różnicowania i przystosowania. moda była 
i jest dyktowana przez elity, w celu określania nowych linii demarkacyjnych 
między elitą a resztą («tymi innymi»)”26.

mieszkańcy dystryktów zwracają większą uwagę na to, jak wyglą-
dają, jedynie podczas specjalnych wydarzeń. jednym z nich są dożynki, 
w trakcie których losowane są dzieci mające wziąć udział w nadchodzą-
cych głodowych Igrzyskach. jak wspomina katniss: „mama włożyła [na 
tę okazję – ms] elegancką sukienkę z czasów pracy w aptece. [...] Czeka na 
mnie wanna z gorącą wodą. Zeskrobuję brud i pot z lasu, nawet myję włosy. 
ku swojemu zdumieniu widzę, że mama przygotowała dla mnie jedną ze 
swoich ślicznych sukienek, błękitną, z butami do kompletu”27. Podkreślona 
zostaje tym samym opresyjność systemu: uciśniona ludność dystryktów jest 
zmuszona traktować dożynki jako święto, co uwidacznia się w przywdzie-
waniu przez nią wyjątkowych, nienoszonych zazwyczaj ubrań właśnie w ten 
w gruncie rzeczy tragiczny dzień.

Podobnie opresyjny charakter mają zabiegi wizerunkowe, którym 
poddawani są nowo wybrani trybuci po przybyciu do kapitolu. Przykła-
dowo protagonistka cyklu zostaje dokładnie umyta i wydepilowana przez 
członków wspomnianego już zespołu przygotowawczego; działania te 
najprawdopodobniej mają ją „uczłowieczyć” w oczach kapitolańczyków. 
Flavius wprost oznajmia katniss po skończonych zabiegach upiększających: 
„doskonale! Wyglądasz prawie jak człowiek”28. Następnie osobisty stylista 
bohaterki, Cinna, przygotowuje stroje, w których katniss ma wystąpić pod-
czas uroczystej parady trybutów oraz telewizyjnego wywiadu. dziewczyna 
powinna prezentować się jak najefektowniej, by zyskać sobie przychylność 
publiczności i sponsorów oraz zwiększyć swoje szanse przeżycia na are-
nie krwawych zmagań. stylizacje, które przygotowuje Cinna, mają jednak 
drugie dno – choć pozornie ich celem jest wtłoczenie katniss w opresyjny 
system głodowych Igrzysk, paradoksalnie prowadzą one do transgresyjne-
go zwycięstwa nad wymogami stawianymi bohaterce przez kapitol i jego 
prawa. „Czyniąc z niej dziewczynę, która igra z ogniem, Cinna nie tylko 
tworzy wizję, która zapada w pamięć mieszkańców Panem, ale też taką, 
która dodaje katniss siły. […] gdy zmienia ją z wraka człowieka w słodko 
wyglądającą dziewczynę […] katniss dostrzega, że odgrywanie zakochanej 
nastolatki może pomóc jej ochronić ludzi, których kocha. gdy zmienia ją 
w kosogłosa29 […] dziewczyna rozumie, że właśnie pobudziła Panem do 
rewolucji”30. Christina Van dyke zauważa, że „poprzez niuanse prezentacji 
przed igrzyskami i po nich Cinna prowadzi [protagonistkę] do lepszego zro-
zumienia, jak powinna się poruszać po zdradliwym terenie polityki”31.

26. s. buryła, l. gąsowska, d. Ossowska, Wstęp, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, [red. tychże], universitas, kraków 2011, s. 9.
27. s. Collins, Igrzyska śmierci, op.cit., s. 19.
28. tamże, s. 61.
29. kosogłos to „rezultat skrzyżowania kosów z głoskułkami, które powstały, by szpiegować rebeliantów i donosić na nich kapitolowi. […] broń ta […] 
obróciła się przeciwko rządzącym, ponieważ ludzie celowo przekazywali głoskułkom fałszywe informacje”; j. Olthouse, „Będę waszym kosogłosem”. Siła i 
paradoksy metafor w trylogii «Igrzyska śmierci», [w:] Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie, op.cit., s. 48. Właśnie kształt kosogłosa ma broszka, 
którą nosi katniss podczas głodowych Igrzysk w pierwszej części cyklu. spektakularne i kontestujące samą ideę krwawej gry zwycięstwo protagonistki w 
zmaganiach sprawia, że ptak staje się wkrótce, z jednej strony, motywem modnym wśród kapitolińskich elegantów, a z drugiej – symbolem rebelii, która w 
kolejnych częściach cyklu sukcesywnie opanowuje całe państwo. sama katniss zaczyna być utożsamiana z kosogłosem – symbolem rewolucji – i w takiej roli 
występuje w tomie kończącym książkową trylogię, kiedy to staje się medialną twarzą buntu dystryktów przeciw władzy – przyp. ms.
30. Ch. Van dyke, op.cit., s. 212.
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Opresyjność jest kategorią, którą należy przywołać także w kontek-
ście samych mieszkańców kapitolu. Christina Van dyke uznaje, że moda 
jest tu sposobem odwracania uwagi od nierówności społecznych i okrutnego 
w swej naturze obserwowania zmagań młodych ludzi na arenie igrzysk32. 
Obsesja kapitolańczyków na punkcie przystrajania i modyfikowania wła-
snych ciał w imię mody wynika, zdaniem badaczki, z łatwości zaspokoje-
nia przez nich zwykłego, fizycznego głodu; mają oni „aż nadto czasu, by 
koncentrować się na normach społecznych dotyczących mody i rozrywki”33. 
mieszkańcy stolicy muszą zaspokoić inny głód – głód znaczenia, przyna-
leżności, pozycji społecznej i oryginalności. stąd też starają się cały czas 
nadążać za modą, tworzyć własne trendy, nieustannie kontrolować się. ten 
wysiłek zmienia ludzi w „podatne ciała”34, których „siły witalne i energia 
są wdrażane do zewnętrznej regulacji, zależności, transformacji, «ulepsza-
nia»”35.

Z powyższych rozważań wynika, że moda obecna w uniwersum 
„Igrzysk śmierci” pełni trojaką funkcję. Po pierwsze zatem, jest to element 
różnicujący, który na zasadzie dystynkcji podkreśla różnicę między kla-
są dominującą (mieszkańcy kapitolu) i klasą podporządkowaną (ludność 
dystryktów), a także który te klasy charakteryzuje. Po drugie, moda stanowi 
również czynnik opresyjny: wzmacnia władzę kapitolu nad jego miesz-
kańcami i nad obywatelami dystryktów. Po trzecie wreszcie, staje się ona 
środkiem, za pomocą którego możliwe jest paradoksalne pokonanie w sferze 
ideowej opisanego wyżej opresyjnego systemu, co staje się udziałem np. 
cinny i Katniss.

Nie dziwi więc, że właśnie kwestie związane z modą stały się kluczo-
wym elementem tworzącym Capitol Couture – fikcyjny magazyn interneto-
wy będący w zamiarze jego twórców (występujących z ramienia wytwórni 
lionsgate) częścią działań reklamowych związanych z filmowymi adapta-
cjami cyklu autorstwa Suzanne collins. rzeczywistymi odbiorcami strony 
są oczywiście fani powieściowego i filmowego cyklu. Portal jest jednak 
prezentowany użytkownikom jako kolejny element znanego im świata 
przedstawionego: wydawane w Kapitolu czasopismo skierowane do jego 
bogatych i dekadenckich mieszkańców, które stanowi jednocześnie element 
propagandy władz36.

Capitol Couture ma – zarówno w sferze formalnej, jak i treścio-
wej – przypominać najsłynniejsze magazyny dotyczące mody, stylu życia 
i kultury, takie jak „Vogue” czy „harper’s bazaar” (szczególnie ich wersje 
internetowe). Wzorem tych wpływowych czasopism, Capitol Couture ma 
kolejne wydania (issues), których pojawianie się w sieci jest ściśle sprzężone 
z określonymi etapami promocji kolejnych części filmowego cyklu. Po-
szczególne działy tematyczne obecne w magazynie odpowiadają tym, które 
odnaleźć można w poczytnych pismach. mamy tu do czynienia z artyku-
łami (felietonami, relacjami, wywiadami itp.) oraz zdjęciami oznaczonymi 

32. Zob. tamże, passim.
33. tamże, s. 206.
34. Zob. m. Foucault, Nadzorować i karać. Historia więziennictwa, przeł. t. komendant, Wydawnictwo aletheia, Warszawa 1995, s.161.
35. s. bordo, Ciało i reprodukowanie kobiecości, przeł. a. grzybek, „Ośka. Pismo Ośrodka Informacji Środowisk kobiecych” 2000, nr 3(12), s. 54. bordo 
pisze o ciele kobiecym, ale jej rozważania można odnieść również do wszelkiego rodzaju „podatnych ciał”.
36. Podobnie jest zresztą z inną stroną internetową stanowiącą element strategii promocyjnej filmowego cyklu, fikcyjnym „portalem rządowym” The Capitol. 
Zob. online: http://www.thecapitol.pn/site, (dostęp: 17 lutego 2014).
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m.in. jako „tematy z okładki” (cover stories), „moda”, „uroda”, „kultura” 
i „dizajn”. Warto wspomnieć, że zazwyczaj pojawiające się na Capitol 
Couture teksty przynależą do kilku kategorii jednocześnie. skupiając się 
na wyznaczonej przez nazwy działów tematyce, magazyn odpowiada 
na obsesję kapitolańczyków na punkcie wyglądu i żywioną przez nich 
potrzebę nadążania za modą. Nie dziwią zatem słowa rozpoczynające 
pierwsze wydanie pisma: Capitol Couture „ukazuje zwycięską celebra-
cję kapitolińskiego życia poprzez modę i kulturę”37. takie motto, co nie-
trudno zauważyć, doskonale współgra z nakreślonym w powieściowych 
i filmowych Igrzyskach śmierci obrazem mieszkańców stolicy Panem.

W podobnej stylistyce utrzymane są w zasadzie wszystkie obecne 
na portalu teksty. są to przede wszystkim artykuły, które bezpośrednio 
odnoszą się do zdarzeń i postaci znanych z Igrzysk śmierci. osoby od-
wiedzające stronę mogą zatem np. dowiedzieć się, że 75 Głodowe Igrzy-
ska [już – ms] się rozpoczęły, przeczytać Ekskluzywny materiał: ewolu-
cja effie trinket, poznać Twarze Igrzysk z poszczególnych dystryktów, 
czy też zapoznać się z tekstem Wygląd Finnicka [jednego z bohaterów 
– ms] to klucz do jesiennego szyku. lubujący się w modzie, rozrywce 
i zbytku mieszkańcy stolicy Panem otrzymują także za pośrednictwem 
pisma inne informacje dotyczące m.in. wytwornych ubrań i fryzur, 
trendów na nadchodzący sezon, a także stylu uczestników głodowych 
Igrzysk (np. Johana Mason: Rozgałęzianie się) i prominentnych miesz-
kańców kapitolu.

Osobną grupę tekstów stanowią artykuły skupiające się na pro-
jektach haute couture odwołujących się do codziennych ubrań i zajęć 
mieszkańców poszczególnych dystryktów (cykl 12 dystryktów, 12 dni, 
12 stylizacji). Wydaje się, że są tu one traktowane z jednej strony jako 
rodzaj ciekawostki etnograficznej, a z drugiej – jako egzotyczne źró-
dło inspiracji dla wytwornego krawiectwa kapitolu. W ten sposób, jak 
w powieściach suzanne Collins i ich ekranizacjach, mamy do czynienia 
z podkreśleniem różnicy klas między kapitolańczykami a mieszkańca-
mi dystryktów. tematy poruszane w artykułach pojawiających się na 
Capitol Couture są więc doskonale dostosowane do zainteresowań ich 
fikcyjnych odbiorców i pozwalają im skupić się na tym, co dla nich naj-
ważniejsze – na modzie i rozrywce, które są kluczem do kształtowania 
tożsamości w stolicy Panem.

Przenieśmy nasze zainteresowanie z odbiorców deklarowanych przez 
portal na jego rzeczywistych użytkowników. już w tym miejscu widoczna 
jest bowiem pewna właściwość Capitol Couture, która świadczy o jego 
konwergencyjnym potencjale. stronę wypełniają treści, które nie poja-
wiały się ani w samych powieściach, ani w nakręconych na ich podstawie 
filmach. dzięki temu można mówić o realizowaniu przez Capitol Couture 
jednego z ważnych elementów kultury konwergencji, a mianowicie trans-
medialności. Opowiadanie transmedialne to, w ujęciu henry’ego jenkinsa, 
wprowadzane za pomocą różnych środków rozszerzenie informacji znanych 
z danego uniwersum, co przeciwstawia się idei replikacji tej samej opowie-

37. Wszystkie cytaty, a także tytuły artykułów, podaję w tłumaczeniu własnym za portalem Capitol Couture i jego podstronami; zob. online: http://
capitolcouture.pn/, (dostęp: 17 lutego 2014).
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ści z jednego medium do drugiego (jak w przypadku prostego przekładu 
książki na język filmu czy gry komputerowej)38. Właśnie takie informacje, 
rozszerzające uniwersum znane zarówno z powieści, jak i z filmów, są 
obecne na Capitol Couture. dodatkowe treści, np. artykuły mówiące o kapi-
tolińskich modach i trendach, ekskluzywne wywiady z bohaterami Igrzysk 
śmierci czy nieznane wcześniej elementy życia kulturalnego Panem, pozwa-
lają fanom cyklu lepiej poznać świat przedstawiony i zaspokajają ich cie-
kawość szczegółów, dookreślając to, co w książkowych i filmowych Igrzy-
skach śmierci było niedopowiedziane, bądź to, o czym całkowicie milczano.

Nietrudno zauważyć, że Capitol Couture zachowuje przy tym 
wszelkie pozory realności i odnosi się do elementów świata przedstawio-
nego „Igrzysk śmierci” w sposób niestawiający pytań o status ontologicz-
ny tego uniwersum; jest ono traktowane jako byt w całości realny. mamy 
tu w zasadzie do czynienia z zabiegami podobnymi do tworzenia z komer-
cyjnych pobudek rzeczywistych replik nieistniejących miejsc. tak było np. 
z „celą hrabiego monte Christo (fałszywą) w zamku d’If (prawdziwym), 
którą odwiedzają miłośnicy dumasa, domem sherlocka holmesa na 
Baker Street w londynie albo domem nero Wolfe’a w nowym jorku”39. 
jesteśmy oczywiście przekonani, że wymyślone światy i zamieszkujące 
je postaci nie istnieją, lecz, zgodnie ze słowami umberto eco, „zawiera-
my […] umowę na fikcję […] i dlatego, choć wiemy, że tych światów nie 
ma, udajemy, że naprawdę istnieją – i uczestniczymy w grze, którą nam 
zaproponowano”40. Capitol Couture idzie jednak o krok dalej: do fikcyj-
nego świata Igrzysk śmierci wkraczają tu elementy naszej rzeczywisto-
ści. kreacje, które mają nosić mieszkańcy kapitolu, okazują się bowiem 
propozycjami prawdziwych projektantów (zaprezentowanymi zresztą na 
rzeczywistych modelkach i modelach), którzy zostają określeni mianem 
współpracowników czasopisma. Pojawiają się tu zatem ubrania i akcesoria 
takich twórców, jak np. Peter Popps, rick owens, lucy Mcrae, Maiko ta-
keda czy Stella jean, a sam Karl lagerfeld jest ukazany jako mentor, który 
może wiele nauczyć zwycięzców głodowych Igrzysk nie tylko w dziedzi-
nie mody, ale i w kwestii stylu życia (Godny zacytowania Karl Lagerfeld). 
W jednym z wydań czasopisma przeczytać można z kolei wieści z odby-
wającego się w momencie publikacji tego numeru nowojorskiego tygodnia 
mody, którym towarzyszą fotografie z pokazów. Zgodnie z tym tekstem 
kreacje altuzarry miałaby stać się inspiracją dla ósmego dystryktu, 
Ralpha laurena – dla trzeciego, a thoma browne’a – Pierwszego (Co 
z nowojorskiego tygodnia mody nosić w Panem). Innym działaniem urze-
czywistniającym portal jest prezentowanie sylwetek znanych osobistości 
ze świata kultury i sztuki. Wśród nich pojawia się np. jedna z kluczowych 
postaci kontrkultury, Patti Smith. zostaje ona na Capitol Couture określo-
na zaskakującym mianem „ikony kapitolu” i mówi o dystrykcie, z którego 
powinna pochodzić (jest to, co ciekawe, biedny i stanowiący zarzewie 
rebelii dystrykt dwunasty), oraz o swej osobistej filozofii mody (Ikona 
Kapitolu: Patti Smith).

38. Zob. h. jenkins, Three Reasons Why Pottermore Matters..., online: http://henryjenkins.org/2011/06/three_reasons_why_pottermore_m.html, (dostęp 23 
lutego 2014).
39. Zob. u. eco, Historia krain i miejsc legendarnych, przeł. t. kwiecień, dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 433.
40. tamże, s. 436.
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Warto zaznaczyć, że takie zabiegi wiążą się z asynchronią: Igrzy-
ska śmierci rozgrywają się bowiem w dystopijnej, nieokreślonej bliżej pod 
względem czasowym przyszłości naszego świata, zaś na Capitol Couture 
pojawiają się dziś żyjący twórcy i ich projekty, trendy w modzie na rok 
2014, czy też wywiady ze współczesnymi nam artystami. Zabiegi te, po-
zornie paradoksalne, sprawiają, że cała strona ulega jeszcze większemu 
urealnieniu w oczach użytkowników. Włączenie w obręb świata przedsta-
wionego Igrzysk śmierci współczesnych nam osób, ubrań czy trendów (bo te 
panujące w kapitolu, co należy zauważyć, odpowiadają trendom w modzie 
odzieżowej naszej współczesności) niejako legitymizuje „prawdziwość” 
magazynu: pozwala na „zawieszenie niewiary” w większym stopniu, niż 
czyniły to powieści i filmy, sprawiając, że mamy do czynienia z wyższym 
poziomej wspomnianej wcześniej gry z odbiorcą.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden obecny na Capitol Couture element 
kultury konwergencji, być może jej najważniejszą cechę: włączenie fanów 
w opowieść i umożliwienie im czynnego uczestnictwa w tworzeniu treści. 
miłośnicy Igrzysk śmierci mogą wysyłać na stronę własne zdjęcia w prze-
braniach przypominających kreacje noszone przez obywateli Panem (zarów-
no mieszkańców kapitolu, jak i dystryktów) czy wykonane własnoręcznie 
rysunki i inne prace plastyczne inspirowane cyklem. są one następnie 
publikowane jako Aktywność obywateli. dzięki temu użytkownicy Capi-
tol Couture mogą stać się (oczywiście tylko w wyobraźni) mieszkańcami 
fikcyjnego państwa; zostają włączeni w całą opowieść i wręcz zanurzają się 
w tym uniwersum. Co więcej, portal nie funkcjonuje w oderwaniu od najpo-
pularniejszych współcześnie sieci społecznościowych. Wszystkie obecne na 
nim artykuły są wyposażone we wtyczkę umożliwiającą udostępnienie na 
profilu w takich serwisach, jak Facebook, twitter, Pinterest czy google+. 
Capitol Couture posiada także swój własny profil w aplikacji Instagram – 
publikowane są tam różnego rodzaju materiały graficzne związane z porta-
lem.

Wydaje się, że najbardziej uprawnione jest odczytywanie Capitol 
Couture w kategoriach konwergencyjnej zabawy. Portal proponuje fanom 
cyklu transmedialne rozszerzenie informacji znanych z książek i filmów 
oraz włączenie użytkowników w fikcyjne uniwersum dzięki wykorzystaniu 
elementów ich własnej rzeczywistości, a także umożliwienie im udziału 
w kształtowaniu niektórych obecnych na stronie treści. W ten sposób Ca-
pitol Couture jawić się może jako medium realizujące w modelowy sposób 
najważniejsze założenia kultury konwergencji.

takie ujęcie nie wyczerpuje całego potencjału Capitol Couture. Wróć-
my zatem w tym miejscu do fenomenu mody. jak wynika z wcześniejszych 
rozważań, na omawianym portalu mamy do czynienia z fascynacja modą 
i dizajnem, trendami czy krawiectwem haute couture. Przypomnijmy także, 
że Capitol Couture włącza w swój obręb prawdziwe zjawiska związane 
z modą. można w zasadzie powiedzieć, że są one tu wręcz reklamowane 
w formie zbliżonej do product placement (co zresztą jest kolejnym z prze-
jawów kultury konwergencji). jeżeli mielibyśmy czytać Capitol Couture 
dosłownie, takie potraktowanie mody stałoby zatem w opozycji do treści 
ideowej książek i filmów. Portal umieszcza bowiem w centrum zaintereso-
wania, a wręcz gloryfikuje wszystko to, co w ramach uniwersum powieścio-
wych i filmowych Igrzysk śmierci było ujmowane jako zjawiska negatywne, 
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głupie, śmieszne, czy wręcz niemoralne. Fani serii, sympatyzujący raczej 
z protagonistką i innymi rebeliantami przeciwstawiającymi się władzy 
w kapitolu, tutaj mieliby stanąć po stronie fikcyjnych odbiorców magazynu 
– kapitolańczyków, a nawet w dziale Aktywność obywateli – stać się w sfe-
rze myślowej jednymi z nich.

możliwa jest także krytyczna i dekonstrukcyjna lektura Capitol 
Couture. Pozwala ona ujrzeć w tym portalu niemożliwą do zaistnienia 
w rzeczywistości utopię mody – świat, w którym ubiór i wygląd decydują 
w całości o tożsamości jednostek i odpowiadają na ich potrzebę przyna-
leżenia do określonej grupy. taka interpretacja wiązałaby się z dostrzeże-
niem w Capitol Couture krytyki rzeczywistej mody, kultury konsumpcji 
i drogiego, nieużytkowego krawiectwa haute couture. można wręcz mówić 
w tym przypadku o ekstrapolacji współczesnych nam reżimów związanych 
ze wzorami dotyczącymi dbałości o własny wygląd w duchu nowoczesnego 
projektu doskonalenia własnego „ja”, o którym pisał anthony giddens: „ani 
wygląd zewnętrzny, ani sposób bycia nie mogą w posttradycyjnych warun-
kach rozwiniętej nowoczesności być pozostawione samym sobie”41. Capitol 
Couture, pozornie zabawa z fanami serii, byłby w tym ujęciu komentarzem 
do ponowoczesnej obsesji na punkcie wyglądu, a także ostrzeżeniem przed 
tym, jak może wyglądać świat, w którym moda staje się jednym z najważ-
niejszych aspektów ludzkiej działalności. 

Nawet, jeśli uznamy, że trudno podejrzewać twórców portalu o taką 
intencjonalną krytykę, wydaje się, że można mówić o komentarzu nieza-
mierzonym, powstającym w kontakcie świadomego odbiorcy z Capitol 
Couture. taki użytkownik potrafi dostrzec np. paradoks w określeniu 
Patti smith mianem „ikony kapitolu” czy elementy dyskursu właściwego 
kolonializmowi w potraktowaniu ubioru mieszkańców dystryktów jako 
„egzotycznego” źródła inspiracji dla mody kapitolińskiej. Zauważenie tych 
niuansów pozwolić może odbiorcom nie tylko na uświadomienie sobie faktu 
opresyjności mody, ale i na określenie możliwości przezwyciężenia – za po-
mocą samej mody zresztą – całego tworzonego przez nią systemu. Zgodnie 
z takim ujęciem, moda na Capitol Couture byłaby zatem w zasadzie bliska 
temu, jak pojmuje ją wspomniany wcześniej bohater Igrzysk śmierci, cin-
na, „mistrz […] oporu za pomocą manipulacji pozorami […]. Zmienia [on] 
własny wygląd, by zwrócić uwagę na pewne cechy, i wydaje się kierować 
raczej wewnętrznym poczuciem celu niż zwykłym podporządkowaniem 
kaprysom kapitolińskiej mody”42.

Capitol Couture jest tym samym nie tylko doskonałym przykładem 
tekstu kultury wpisującego się w koncepcję konwergencji mediów, ale 
także – być może celowym, być może niezamierzonym – wieloaspektowym 
komentarzem rozwijającym wymowę ideową Igrzysk śmierci w kontek-
ście naszej współczesności, a zwłaszcza związków między modą i polity-
ką. W końcu „urzeczywistnienie” Panem na Capitol Couture sprawia, że 
odbiorcy portalu zostają niejako uwikłani w budzący wątpliwości natury 
moralnej proceder, będący skutkiem działań kapitolińskich władz – nieważ-
ne, że jest to proceder fikcyjny. Podobne zarzuty można zresztą wytoczyć 

41. Zob. a. giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. a. szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 139.
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w kierunku rzeczywistego systemu mody, by wspomnieć tylko wykorzy-
stywanie pracowników, łamanie praw zwierząt czy kreowanie trudnych do 
osiągnięcia kanonów piękna. 

Wydaje się to szczególnie ważne w momencie, gdy, jak się zdaje, 
świat mody (zwłaszcza krawiectwo haute couture, z całym jego odrealnie-
niem i brakiem odniesienia do rzeczywistości) coraz bardziej rozmija się 
z „prawdziwym życiem”. dość spektakularnym przykładem wydaje się 
niedawny artykuł Olenki martynyuk pod znaczącym tytułem Rewolucja 
nie ubiera się u Prady43, który ukazał w jednym z tegorocznych numerów 
polskiej edycji magazynu „glamour”. Szeroko komentowany tekst dotyczy 
m.in. rozterek ukraińskich fashionistek zastanawiających się, jak ubrać się 
na protesty na majdanie. ten brak refleksji w zaskakujący sposób współgra 
z tematami artykułów na Capitol Couture, które sugerują przecież swoim 
kapitolińskim, deklarowanym odbiorcom, w jakich strojach powinni m.in. 
oglądać śmierć zadawaną sobie nawzajem przez dzieci.

43. O. martynyuk, Rewolucja nie ubiera się u Prady, „glamour” 2014, nr 03 
(132).
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aleKSandra jatczaK
W y o b r a ż e n i e. O tym jak tradycja krawiecka przetrwała 
czas rewolucyjnych zmian dwudziestego wieku
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ubrania. słowa je opisujące, stylizacje zestawiające je ze sobą, foto-
grafie i filmy tworzące przekaz na temat ich przeznaczenia. dyskurs i prze-
kaz wizualny, wprowadzając kontekst symboli, podnoszą ubrania do rangi 
mody oraz silnie rzutują na nasze wyobrażenie o nich. to, co się nam koja-
rzy z ideą danego projektu, bywa wynikiem naszej znajomości podobnych 
form, dzieł tego samego projektanta bądź twórcy o podobnym stylu. Owo 
wyobrażenie wbrew pozorom rzadko jest przypadkowe – w świecie luksu-
sowej paryskiej mody wynika nie tylko z charakteru produktu (ubrania czy 
kreacji), ale też z nakładania się klisz kulturowych i z wieloletniej tradycji, 
która silnie dbała o to, by słowno-obrazowa reprezentacja ekskluzywnych 
strojów trafiała w odpowiedniej formie do odpowiednich osób.

Haute couture (z franc. wysokie krawiectwo, wysoka moda) – fran-
cuski majstersztyk, utożsamiany z awangardową, ekscentryczną modą – to 
w rzeczywistości sprawnie zorganizowany, wypracowany we Francji system 
produkcji i dystrybucji dóbr luksusowych. jego początki sięgają jeszcze 
połowy dziewiętnastego wieku, kiedy to przedsiębiorczy anglik Charles 
Frederick Worth (1825-1895) zaproponował sezonowe prezentacje gotowych 
kolekcji złożonych z kilkunastu do kilkudziesięciu modeli ubrań. Wyelimi-
nował tym samym klientkę z procesu twórczego, a ponadto zorganizował 
„kontekst” dla swojego dzieła. Przede wszystkim zaś podkreślił rangę siebie 
jako twórcy, który od tej pory miał być postrzegany nie tylko jako rze-
mieślnik czy też technik1, realizujący wizję zamawiającego, ale jako artysta 
– człowiek kreujący idee. jego oryginalne dzieło (sztuki, a już nie tylko rze-
miosła) miało być ubiorem najbardziej luksusowym z możliwych, niespo-
tykanym i ekskluzywnym dzięki zastosowaniu najdroższych i najwyższej 
jakości surowców. miało powstawać z inicjatywy kreatora, ale jako efekt 
pracy wykonywanej przez najlepszych specjalistów z każdej, niezbędnej 
w tym procesie dziedziny twórczej – od haftu po uszycie gotowej sukni2. co 
istotne, jako ręcznie wykonywane, czasochłonne zadanie. Na każdym etapie 
nadzorowane przez projektanta, który miał czuwać nad tym, by jakakolwiek 
usterka czy odstępstwo od idei nie wkradało się do realizacji. 

Worth zdefiniował też, czym jest sam dom mody – noszący jego 
nazwisko maison (z franc. dom), zwykle luksusowa rezydencja położona 
w reprezentacyjnej lokalizacji, w miejscu, które kojarzy się z tradycją, ary-
stokracją i luksusem (najlepiej przy avenue montaigne, avenue des Champs 
Élysées, rue du Faubourg saint-honoré). Przede wszystkim maison de 
haute couture to miejsce przebywania kreatora, a więc narodzin pomysłu 
– intelektualnego opracowania koncepcji i przełożenia jego idei na realny 
produkt. to miejsce realizowania projektu przez konstruktorów i krawców, 
a także przekazywania komunikatu o nowym pomyśle osobom trzecim 
(klientom, mediom, kupcom). to tu opracowuje się informacje o kolekcji 
(później zwane komunikatami prasowymi), tutaj rysownicy (potem fotogra-
fowie i reżyserzy) mogą obejrzeć nowe modele celem stworzenia wizualnej 

1. Charles Frederick Worth nie jest pierwszym krawcem notowanym w historii, ale pierwszym, który znacząco wpłynął na dowartościowanie tego zawodu, 
zmianę wynagrodzenia oraz pozycji społecznej wykonujących go osób. jego poprzednicy mieli raczej skromny, anonimowy status – co zmienił szereg 
prawnych regulacji zapoczątkowanych w siedemnastym wieku, ale istotnie odmieniających sytuację dopiero w czasach Wortha. Por. d. grumbach, Les 
origines de la couture, [w:] tegoż, Histories de la mode Editions du Regard, Paris 2008, s. 11-13.
2. już w 1871 roku dom mody Worth zatrudniał około 1200 pracowników, wśród których znajdowali się rysownicy, krojczy, krawcy, hafciarze, pracownicy 
administracyjni, sprzedawcy oraz modelki, za: ch. Breward, The Rise of the Designer, [w:] tegoż, Fashion, Oxford university Press, Oxford, New york 2003, 
s. 32.
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reprezentacji wizji projektanta. tu wreszcie odbywa się selekcja odpowied-
nich treści językowych i wizualnych, które zostaną udostępnione dalej. 

W domu mody odbywa się pierwsza fizyczna prezentacja kolekcji – 
manifestacja artystycznego zamysłu projektanta w formie pokazu mody. 
Prezentacja3 odbywa się z udziałem modelek wybranych przez kreatora, 
dopasowanych urodą do danego stroju zestawionego z odpowiednimi do-
datkami, fryzurą i makijażem. modelki, zwane początkowo manekinami, 
winny klientkom kojarzyć się z nimi samymi bądź z osobami, do których 
pozycji i prezencji aspirują. Podziwiać je mogła tylko wyselekcjonowana 
publiczność – zamożne klientki in spe, kupcy i biznesmeni dbający o ofertę 
luksusowych domów towarowych (zwłaszcza z usa) lub wpływowi dzien-
nikarze, których słowo docierało do milionów odbiorców. mogły też poja-
wić się tak zwane modnisie, klientki specjalnej rangi, na które czekał szereg 
zniżek czy nawet zwolnienia z opłaty, jeśli ich środowiskowa opinia była na 
tyle silna, by opłacało się to kreatorowi4. 

Za sprawą pokazu dochodzi do pierwszego publicznego udostępnie-
nia informacji o nowej kolekcji, stąd jego ogromna ranga, rosnąca w kolej-
nych dekadach, kiedy okazało się, że istotnie wpływa on na wyobrażenia. 
budżety, stopień teatralizacji, ekstrawagancji i oryginalności, im bliżej 
dwudziestego pierwszego wieku, tym większy i mocniej rozbudowany – bo 
tak ważna jest ranga tych niejednokrotnie zaledwie kilkunastominutowych 
zdarzeń. Równie istotne są przekazywane do prasy komunikaty, ilustracje 
i fotografie, sporządzane przez zaufane osoby. efekty ich pracy analizuje 
i zatwierdza projektant. Następnie te słowno-wizualne komunikaty udostęp-
niane są wybranej grupie mediów. I choć profesjonalni PR-owcy pojawiają 
się w branży dopiero po drugiej wojnie światowej, to już w dziewiętnastym 
wieku Worth zdaje sobie sprawę, jak istotny jest nie tylko sam produkt, ale 
także wyobrażenie o nim, a nawet wyobrażenie o jego twórcy5. liczy się nie 
tylko realna suknia, ale też suknia jako punkt odniesienia, jako metafora, to-
warzyszący jej dyskurs – to, co mówią o niej klienci, dziennikarze, a nawet 
czytelnicy gazet. dlatego zapewne tak silnie Worth dba o to, by osoby, które 
odpowiadają za ten dyskurs (dziennikarze, ilustratorzy mody, redaktorzy, 
klienci) byli przychylnymi mu profesjonalistami.

W maison haute couture miały również odbywać się transakcja, 
zamówienie, przymiarki. tu pozbywano się produktu, oddzielano go od 
twórcy (kolokwialnie ujmując: sprzedawano), który odtąd już szukał pomy-
słu na kolejne, nowe dzieło. W pierwszym stuleciu swego istnienia system 
ten idealnie pasował do realiów: odbiorcami mody byli przede wszystkimi 
arystokraci, ludzie bogaci czy też „dobrze urodzeni” (zresztą samo posiada-
nie środków często nie wystarczało, by stać się elitarnym klientem, jeszcze 
u diora, w połowie dwudziestego wieku, nie chciano obsługiwać elegantek, 
które nie szczyciły się stosownym pochodzeniem). dniem tych klientów 
rządził ustalony porządek, w którym każda okazja wymagała innego zesta-
wu luksusowej garderoby. Ówczesny dress code określał nie tylko fasony, 
ale też tkaniny, które nadawały się na daną okazję. Niezależnie od okolicz-
ności jednak chodziło o to, by była to garderoba niespotykana i niezwykle 

5. O staraniach Wortha i jego zabiegach czynionych celem podniesienia własnego prestiżu, m.in. przez kupno luksusowej rezydencji, gromadzenie pokaźnej 
kolekcji dzieł sztuki czy obracanie się w elitarnym towarzystwie zob. y. kerlau, Dzień, w którym Worth wymyślił pokaz mody, [w:] tegoż, Sekrety mody. 18 
projektantów, którzy zrewolucjonizowali świat, przekł. m. kowalczyk, bukowy las, Wrocław 2014, s. 25-36.
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luksusowa, zwłaszcza w przypadku kobiet, które miały być atrakcyjnym 
wizualnym dopełnieniem małżonka. Ich drogi strój miał być potwierdze-
niem jego finansowych możliwości. Istotne było również, by ubiór ten miał 
charakter z jednej strony unikatowy6, z drugiej jednak zgodny z aktualnymi 
trendami, modny. Wobec takiego zapotrzebowania przedsiębiorstwo Wortha 
prosperowało świetnie. Świadczy o tym nie tylko jego bogactwo (Worth 
szybko zaczął żyć na bardzo wysokim poziomie, miał okazałą posiadłość, 
zgromadził pokaźną kolekcję sztuki), ale też fakt utrzymywania się firmy na 
rynku przez kilkadziesiąt lat.

silną pozycję Wortha potwierdza fakt, że również inni projektanci 
zaczęli w podobnie kompleksowy sposób tworzyć kolekcje7. to on będzie 
jednym z głównych inicjatorów i ostatecznie przewodniczącym powstałej 
w 1868 roku „Chambre syndicale de la confection et de la couture pour da-
mes et fillettes”. syndykat ten zrzeszał krawców działających na podobnych 
zasadach, a na jego czele miał zawsze stać jeden z nich – pierwszym był 
sam Worth8. syndykat powstał w celu ochrony projektów paryskich kraw-
ców przed nielegalnymi kopiami oraz dla utrzymania pozycji rynku mody 
jako najbardziej prestiżowego i dochodowego w przemyśle francuskim. 
dzięki temu twórcy haute couture mogli liczyć na wsparcie państwa, na 
przykład na ulgi podatkowe. Pierwszy syndykat zastąpiony zostanie w 1910 
roku przez słynną i działającą do dziś Chambre syndicale de la couture pa-
risienne, której pierwszym prezesem będzie jacques Worth – wnuk Charle-
sa. Wtedy poszerzony zostanie zakres działalności tej instytucji.

W ówczesnej rzeczywistości – przy dynamicznym rozwoju rynku 
masowego9 w dwudziestym wieku – istotne stało się akcentowanie odmien-
ności ubrań haute couture od rzeczy gotowych do noszenia (prêt-à-porter)10, 
produkowanych na masowy rynek, przy użyciu coraz lepszych maszyn. 
Ważne było również zapewnienie wewnętrznego porządku – współdziała-
nia twórców, których było już wówczas kilkudziesięciu. Odtąd to syndykat 
(a nie każdy projektant z osobna) odpowiada za kontrolę planu ukazywania 
się kolekcji, a także za system przyjmowania gości zagranicznych i prasy. 
Cel – sprawić, by prezentacje nie odbywały się jednocześnie, a dziennika-
rze czy kupcy, zwłaszcza spoza Francji11, mieli szansę uczestnictwa w jak 
największej liczbie pokazów. Izba pośredniczy też w przekazywaniu infor-
macji o projektantach i kolekcjach, zawsze podkreślając bezkonkurencyjny 
profesjonalizm – wynik wieloletniej tradycji, ekskluzywności i luksusowej 
jakości. do końca lat trzydziestych dwudziestego wieku system ten będzie 
działał bez większych problemów.

6. Wielkim faux pas było pojawienie się dwóch pań w tym samym miejscu i czasie w takich samych sukniach. system Wortha gwarantował, że do takiego 
zdarzenia nie dojdzie, gdyż po wybraniu z kolekcji danego wzoru zostawał on przypisany w konkretnej realizacji tylko do jednej klientki.
7. W połowie dziewiętnastego wieku na rynku paryskim działa kilkudziesięciu twórców, których zakres usług jest podobny do Wortha. to m.in. emile 
Pingat, madame Roger, lafferrière, duchoud. Również oni odnoszą sukces, ale pozycja Wortha jest najsilniejsza – jemu też jednogłośnie przypisuje się 
pierwszeństwo kompleksowości działań.
8. Zasada ta została podtrzymana, zawsze zwierzchnikiem tej organizacji miał być couturier/confectionneur.
9. Por. ch. Breward, Early twentieth century: clothing the masses, [w:] tegoż, The Culture of Fashion, manchester university Press, 1995, s. 181-223.
10. Podkreślano tym samym również odmienność haute couture od krawców niższych rangą, ale również działających w Paryżu. Couture moyenne – to 
twórcy, którzy w tamtym czasie również obsługują prywatną klientelę, tworzą sezonowe kolekcje dla kupców, ale nie wystawiają się w oficjalnym kalendarzu 
pokazów, koordynowanym przez Chambre Syndicale. Funkcjonowało też tzw. Petite Couture – krawcy dzielnicowi (couturier de quartier), którzy szyją na 
miarę, ale raczej na indywidualne zamówienia, bez prezentowania i tworzenia gotowych kolekcji. Ich działalność była bliska tej siedemnastowiecznej, kiedy 
klientka wciąż miała decydujący głos w procesie projektowania.
11. stałym elementem działań będzie też ograniczanie eksportu, wspieranie importu, ochrona przed pojawieniem się nieautoryzowanych imitacji czy 
utrzymywanie centralnej pozycji Paryża w przemyśle modowym.
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Po drugiej wojnie światowej twórcy haute couture i zrzeszająca ich 
organizacja musieli stawić czoła nowej rzeczywistości, przede wszystkim 
pookupacyjnemu wyniszczeniu rynku. dzięki mniej lub bardziej kontrower-
syjnej kolaboracji12 destrukcja rynku paryskiego nie była tak znacząca jak 
w innych krajach europy. Nieliczne domy mody funkcjonowały nawet pod-
czas wojny, część producentów postawiła na współpracę z wrogiem i dość 
intratne zaopatrywanie armii w swoje produkty (tak np. marcel boussac, 
który w niedługim czasie sfinansuje powstanie imperium diora). W po-
równaniu jednak z okresem przedwojennym brakowało surowców, wielu 
pracowników nie wróciło z frontu, część projektantów znikła z branży.

drugim problemem, chyba nawet istotniejszym, było pojawienie się 
amerykańskiej konkurencji13 – rynku nie tylko niedotkniętego wojną, ale też 
takiego, który w jej czasie znacząco się rozwinął. Początkowo amerykańscy 
twórcy mody pozostają anonimowi, a ubiory sygnują co najwyżej metki 
firm. do wojny producenci właściwie kopiują (oficjalnie „interpretują”) 
wzorce francuzów14. jednak wobec niebezpieczeństwa, że z powodu wojny 
zostaną odcięci od paryskich koncepcji, których kopie do tej pory z powo-
dzeniem i zyskiem sprzedawali, amerykanie podjęli szereg wysiłków, by 
uregulować własny rynek i stworzyć modę niezależną od paryskiej. Postara-
li się też stworzyć ramy dla funkcjonowania i wspierania rodzimych projek-
tantów. już w latach trzydziestych dwudziestego wieku pojawiły się dwie 
regulacje prawne: National Recovery act (1933) i Fair labor standards act 
(1938), mające na celu wyeliminowanie pracy „na czarno” oraz zapewnienie 
pracownikom godziwych płac i warunków pracy. W 1935 roku powołany 
został National Coat and suit Industry Recovery board oraz milinery sta-
bilization Commision, które pełniły funkcję podobną do paryskiego syndy-
katu, broniąc praw autorów i konsumentów (np. zapewniając, że ubrania dla 
kobiet w ciąży i dzieci powstały w sanitarnych warunkach czy że cena jest 
adekwatna do jakości wykonania i jakości surowców). dzięki działaniom 
dziennikarzy, m.in. edny Woodman Chase („Vogue”) oraz Carmel snow 
(„harper’s bazaar”) w artykułach o modzie coraz częściej zaczęły pojawiać 
się nazwiska amerykańskich projektantów i projektantek, m.in.: hattie Car-
negie, Clarie mcCardell czy gilberta adriana. manhattan okrzyknięto nową 
kolebką mody, a Nowy jork nową stolicą. skutkiem tego amerykanom 
udało się podbić dość istotny dla francuskich krawców rynek zbytu – swój 
własny15.

mimo to Francuzi po zakończeniu okupacji chcieli szybko powrócić 
do dawnego porządku. jednak rozpoczęcie kosztownej produkcji, a przede 
wszystkim epatowanie ekskluzywnym luksusem było dość ryzykow-
ne w czasach powszechnej biedy i zniszczeń wojennych. dlatego, chcąc 
przywrócić dawny ład – dać arystokracji to, czego pragnęła po latach 
niedoborów, a wytwórcom szansę powrotu do dawnego systemu działania – 

12. Obecnie wiedza na temat funkcjonowania paryskich projektantów podczas okupacji oraz ich kontakty z Niemcami są dość dobrze opisane i 
przeanalizowane. Por. na przykład j. Walford, Occupation couture. Paris ignores the war, [w:] tegoż: Forties Fashion. From Siren Suits to the New Look, 
thames & hudson, london 2011, s. 142-158.
13. Pod koniec lat czterdziestych coraz lepiej zaczyna też funkcjonować rynek włoski, który od lat pięćdziesiątych organizuje coś na kształt tygodni mody. 
W londynie również podejmowane są próby wsparcia rynku przez zrzeszanie się projektantów we wspólnym celu – jakkolwiek wysiłki włoskie i brytyjskie 
zagrożą francuskiemu krawiectwu dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych (włoski) i w latach sześćdziesiątych (brytyjski).
14. Wg jonathana Walforda w latach dwudziestych i trzydziestych ok. 33% paryskiego couture jest sprzedawana celem „interpretowania” w usa. kopie 
wykonują m.in. Nettie Rosenstein czy germaine monteil. Por. j. Walford, Forties Fashion…, s. 61.
15. Por. j. Walford, Independence and Limitations. The rise of American designer under wartime restrictions, [w:] tegoż, Forties Fashion…, s. 58-82.
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szczególnie mocno pracowano nad retoryką. Chodziło o to, by w trudnych 
czasach wyobrażenie mody niosło za sobą coś więcej niż tylko ideę bo-
gactwa, ekskluzywności i niedostępności – choć same dzieła projektantów 
dalej takimi pozostawały. szybko podjęto działania, które miały wpłynąć 
na opinię publiczną, na przykład akcje charytatywne. jedną z nich była 
zorganizowana jeszcze w 1945 roku objazdowa wystawa międzynarodowa 
„théâtre de la Mode”16 – prezentacja aktualnej mody na kilkudziesięciocen-
tymetrowych laleczkach. każdy z krawców haute couture wykonał w tym 
celu kilka miniaturowych zestawów garderoby, włącznie z butami, kapelu-
szami, torebkami, puderniczkami i innymi akcesoriami. Zyski ze sprzedaży 
biletów przeznaczono dla osób poszkodowanych przez wojnę. Wystawa 
przypominała jednocześnie, że moda to ważna, jeśli nie najważniejsza, 
część francuskiej kultury – będąca istotnym źródłem dochodów dla kraju 
oraz jego mieszkańców. Wieloetapowa produkcja zapewniała przecież pracę 
wielu osobom – od projektantów, przez krawców, po szewców i twórców 
kosmetyków etc. Przewrócenie branży splendoru leżało zatem w interesie 
całego narodu – i taka reklama istotnie była ukryta pod charytatywnym 
przedsięwzięciem, którego propagowanie nadzorował Robert Ricci, syn 
słynnej Niny Ricci i pomysłodawca całej akcji.

Chwilę potem, w 1946 roku, Christian dior wspierany finansowo 
przez potentata bawełny, właściciela tytułów prasowych i koni wyścigo-
wych marcela boussaca powołał do życia nowy dom mody przy avenue 
montaigne 31– w dalszym ciągu bazując na wytycznych Wortha17. Wybrał 
prestiżową lokalizację, luksusowy budynek o wnętrzach nawiązujących do 
dziewiętnastowiecznych wzorów oraz obrał za klientki bogate arystokratki, 
stawiając na ekstrawagancko luksusowe kreacje. jego debiutancka kolekcja 
pokazana w lutym 1947 roku, stawiała nie tylko na total look (wieloelemen-
towe zestawy z szeregiem drogich dodatków, okrywające kobietę „od stóp 
do głów”), luksusowy i bardzo kobiecy styl, ale też przypomniała światu, 
gdzie i kto tworzy trendy. Okrzyknięta jako New Look, we Francji została 
przyjęta z wielkim entuzjazmem. Nie tylko klientki diora, ale też przecięt-
ne mieszkanki Paryża szybko zaczęły eksponować krągłe ramiona i biusty, 
akcentować talię osy oraz podkreślać biodra obszernymi spódnicami sięga-
jącymi połowy łydki. te wybrane mogły kupić luksusowe kreacje z metką 
kreatora, który pozwolił Paryżowi powrócić na stanowisko lidera w branży, 
choć już takiego, który stawia na licencje i jest masowo kopiowany. Na-
stępujące po 1947 roku dziesięciolecie to okres niespotykanej prosperity 
haute couture, jej renesans18, ale też ostatni okres świetności. Nigdy później 
domów mody tej rangi nie będzie tak dużo. W roku 1939 było ich około 
siedemdziesięciu, a w trzy lata później niespełna pięćdziesiąt. Pod koniec lat 
czterdziestych dwudziestego wieku jest ich już ponad sto.

Kolejna dekada przyniesie haute couture najtrudniejszego do poko-
nania rywala –wiszącą w powietrzu rewolucję młodzieżową, która odwróci 

16. Por. a. jatczak, Teatr mody – Théâtre de la Mode, [w:] „Wolę oko. Półrocznik historii sztuki”, (red.) O.m. hajduk, Wyd. Olga m. hajduk, Poznań 2012, 
s. 69-75.
17. jak zauważa również alexandra Palmer: „Zasady członkostwa były kilkakrotnie poprawiane, najmocniej w roku 1945 i 1992. ale cele właściwie nie 
ulegają zmianie (…)”, Por. a. Palmer, Haute couture, [w:] The Fashion History Reader…, s. 466. Zmieniają się właściwie tylko wartości liczbowe, w dalszym 
ciągu nie akceptuje się jakiejkolwiek produkcji seryjnej, szyjąc ręcznie na miarę dwie kolekcje na rok po 75 modeli. trzeba udowodnić, że model od początku 
do końca powstał w firmie, a pomysł pochodził od chef de la maison (dosł. „szefa domu”) – czyli dziś: dyrektora artystycznego, głównego projektanta. Należy 
też zatrudniać minimum 25 etatowych pracowników etc. lista domów mody jest aktualizowana co rok i zatwierdzana jest przez ministra Przemysłu.
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do góry nogami cały porządek tworzenia trendów, powstawania i rozprze-
strzeniania się mody. Przedtem to luksusowi krawcy dostarczali kreacje 
wybranej garstce elitarnych klientów i klientek, a unikatowe projekty 
naśladowali wszyscy, którzy aspirowali do bycia „modnym”, jak to opisy-
wali thorstein Veblen (1857-1929)19 czy georg simmel (1858-1918). grupy 
aspirujące, naśladując zwłaszcza sposób ubierania się elit, sprawiają, że 
moda się rozprzestrzenia, ale też traci powoli swój wyraz i wyjątkowość. 
Wtedy wybrańcy potrzebują nowej mody – cykl zatacza koło i zaczyna się 
od nowa. bez wyjątkowych kreacji, a dokładniej bez projektantów haute 
couture, nie byłoby mody w dotychczasowym rozumieniu. kiedy jednak 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych stylizacje wymyślane 
przez młodych członków subkultur czy też przez właścicieli londyńskich 
butików zaczęły wpływać na zmiany w modzie silniej niż ubiory arysto-
kracji, działalność luksusowych krawców stanęła pod znakiem zapytania. 
moda przeniosła się na ulicę, czasem nawet do szemranych, niebezpiecz-
nych dzielnic, z dala od eleganckich salonów. awangarda, wyznaczając 
trendy, niejednokrotnie nie wytwarzała nawet w pełni nowego produktu, 
tylko przetwarzała już istniejące. stylizacje oznaczały często tylko zesta-
wianie znalezionych, przerobionych elementów, wzbogacanych ewentual-
nie dodatkami – aplikacjami, nacięciami czy agrafkami. Wydawało się, że 
niezwykle czasochłonny proces tworzenia „wyjątkowych sukni” szytych 
ręcznie i na miarę z najlepszych jakościowo surowców popadnie w zapo-
mnienie, a wyobrażenie o nich przestanie kogokolwiek fascynować.

Od momentu rewolucyjnych zmian w branży spowodowanych „sza-
leństwem młodości” i pojawieniem się rosnącego potencjału konsump-
cyjnego coraz młodszych odbiorców, ludzi modnych zaczną przyciągać 
butiki. Po pierwsze, zaoferują tańszą ofertę niż paryscy krawcy, po drugie, 
będzie ona miała zupełnie inny charakter niż ubrania matek buntujących 
się nastolatków (nie tylko ideologicznie, ale także wizerunkowo nie chcieli 
z pokoleniem rodziców mieć nic wspólnego). W butikach ubierają się 
idole młodych – gwiazdy świata popkultury. tam można kupić nie tylko 
ubiór funkcjonalny, ale ubiór, który jest częścią sposobu na życie, znakiem 
własnych poglądów, zapatrywań na politykę czy upodobań muzycznych. 
liczy się to, co ten ubiór wyraża, a nie jak jest drogi czy precyzyjnie 
wykonany. Ważne, by był aktualnie dopasowany do mody, dobrze, jeśli 
wyszukany został w second handzie czy przerobiony ze starych ubrań, 
wykonany z nietrwałej materii, bo zapewnia w ten sposób prawdopodo-
bieństwo niepowtarzalności. Proces ten będą wspierać pojawiające się 
coraz to nowe magazyny, łączące ubiór z muzyką i ze sztuką20, często 
zatrudniające do sesji modowych stylistów wyszukujących ubrania w co-
raz mniej oczywistych miejscach. Ostatnim takim miejscem mogły być 
domy mody związane ze starym systemem. Polska dziennikarka, teresa 
kuczyńska, w 1964 roku relacjonowała: „Nie należy dziś bowiem przece-
niać roli Haute Couture jako dyktatora mody. Pokazy kolekcji paryskich 
są zawsze znakomitym widowiskiem i wydarzeniem towarzyskim, ale 

19. Por. t. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. j. Frentzel-Zagórska, Warszawskie Wydawnictwo literackie muZa sa, Warszawa 2008.
20. Właściwie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku datuje się powstawanie szeregu pism tego typu, najsłynniejsze z nich to: „Nova” (1965, Wielka 
brytania), „Rolling stone” (1967, Wielka brytania), „i-d” (1980, Wielka brytania), „Fetisch” (1980, Nowy jork), „the Face” (1981, Wielka brytania).
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ich rolę nader często przejmują jakieś idole [sic!] ze świata artystycznego. 
ostatnio triumfuje françoise hardy”21.

jaką rolę w zmiennym i niedbającym o jakość świecie mogła odgry-
wać haute couture? Czy miała jakąkolwiek przyszłość? Zwłaszcza że zmie-
niała się pozycja kobiet, dotychczasowych klientek22, a dokładniej rzeszy 
tych, które tamte naśladowały. uniezależniającym się kobietom brak czasu 
na wkładanie skomplikowanej garderoby czy też przebieranie się kilka razy 
dziennie. jeśli już coś będą zmieniały, to raczej dodatki lub makijaż. I zresz-
tą, kto ma teraz czas na kilka przymiarek, i to koniecznie w stolicy Francji.

Osobowości takie jak dior z założenia eliminowały klientów nie tylko 
młodych, ale przede wszystkim o nieznanym pochodzeniu. Nie przeszka-
dzało to im jednak wydawać licencji na własne produkty23 czy przenosić 
miejsca dystrybucji poza Paryż, bo wiązało się to niewątpliwie z zyskiem 
(a moda, jak wielokrotnie powtarzała legendarna Coco Chanel, „to biznes”). 
Filie, w których już niekoniecznie odbywał się cały proces powstawania 
i dystrybuowania produktu, pojawiają się więc tam, gdzie prognozowana 
jest wzmożona aktywność klientów24. Maison haute couture traci zatem 
swoją tradycyjną rolę, oznaczającą w pewnym stopniu monopol. staje się 
miejscem powstawania idei, ale już takiej, która włączana jest w międzyna-
rodowy przemysł dóbr luksusowych (dostępnych teraz w filiach na całym 
świecie produktów wykonanych na podstawie licencji, bardzo rzadko pod 
okiem kreatora), miejscem nadzoru – coraz częściej nad pomysłem i na-
rzędziami przekazującymi wyobrażenie niż nad samym produktem (choć 
tym też – ale tylko w nielicznych przypadkach, w wybranych liniach pro-
duktów). jest biurem projektowym, ale też miejscem zarządzania wizerun-
kiem. Od lat dwudziestych projekty paryskich couturierów były źródłem 
wzorców dla rynku masowego (zwłaszcza amerykańskiego i brytyjskiego)25, 
ale zjawisko to osiąga apogeum właśnie w czasach rodzenia się rewolucji 
młodzieżowej lat sześćdziesiątych, kiedy produkcja przemysłowa ma już 
całkiem przyzwoitą jakość, a i utrzymana w młodzieżowym duchu garde-
roba daje się łatwo powielać. Cóż lepszego, niż komunikat o tym, że maison 
jest miejscem narodzin idei (ale już niekoniecznie produktu), można było 
wymyślić w świecie reprodukcji, emulacji, wszędzie dostępnych kopii oraz 
oryginałów, których właściwie nikt nie widział?

W latach sześćdziesiątych, wraz z rozwojem globalnie funkcjonują-
cych producentów luksusu, którzy trzydzieści lat później zaistnieją na sze-
roką skalę, haute couture będzie się wciąż utrzymywała na szczycie, ale już 
nie projektowania, lecz raczej promowania. Spadnie znacznie liczba samych 
domów mody, ale te, które pozostaną (w 1967 roku jest ich 19), będą sobie 
całkiem dobrze radzić. sukces kilkunastu firm będzie rzutował na zyski 
w wielu odnogach branży, nie zawsze tych luksusowych, i niekoniecznie 
wynikał będzie tylko z dzieł samego projektanta. Równie ważne, jeśli nie 

21. „ty i ja”, nr 4 (48) 1964, s. 32.
22. Od początku istnienia haute couture było przeznaczone dla kobiet. męskie kolekcje pojawiły się w asortymencie tych twórców dopiero w drugiej połowie 
dwudziestego wieku.
23. Christian dior jest tym, którego uznaje się za pierwszego twórcę licencji. miał udzielić ich jeszcze pod koniec lat czterdziestych dwudziestego wieku 
na krawaty i rajstopy, z czasem na całe kreacje. miała również miejsce „barterowa” niepisana umowa między prasą amerykańską a francuskimi krawcami. 
Płacący ogromne kwoty za reklamę kosmetyków twórcy haute couture (i ich dzieła) mieli być głównym tematem artykułów, tworzących aurę luksusu, 
niedostępności, wyobrażenia czegoś niezwykłego i pożądanego.
24. Pod koniec lat czterdziestych dwudziestego wieku głównym rynkiem, gdzie będą powstawały filie, będzie usa, potem Wielka brytania i inne europejskie 
stolice, następnie azja, obecnie kraje tzw. grupy bRICs.
25. Por. a. Palmer, Haute couture…, s. 470.
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ważniejsze, będzie działanie strategów, finansistów, specjalistów od marke-
tingu i PR – tym razem anonimowo i zespołowo dbających o wyobrażenie 
zwane teraz wizerunkiem marki. logo marki pojawi się nie tylko na pro-
duktach krawieckich; perfumy i kosmetyki są tego najlepszym przykładem. 
to zjawisko, z którego zdawano sobie sprawę od dłuższego czasu. jednym 
z najsłynniejszych jest chyba przykład Coco Chanel i jej perfum N°5, które 
na masowy rynek zostały wprowadzone dzięki biznesmenom żydowskiego 
pochodzenia – braciom Wertheimer. Według biografa Coco Chanel, hala 
Vaughana, to one, a nie „małe czarne”, kostiumy czy torebki na łańcuszku 
stały się najbardziej dochodowym i najbardziej długotrwałym osiągnięciem 
burzliwej kariery projektantki26. W momencie kiedy legendarna coco za-
przestała projektowania i znikła z życia publicznego, sprzedaż N°5 znacznie 
spadła. dopiero wznowienie pokazów haute couture, oznaczające również 
powrót gabrielle Chanel do życia medialnego, sprawiło, że perfumy znów 
zaczęły przynosić zyski. 

W drugiej połowie dwudziestego wieku kompozycje zapachowe 
i kosmetyki nie będą już jednak tylko dodatkiem, jak w czasach lanso-
wania N°5, ale staną się głównym sposobem na mnożenie zysków. sama 
haute couture stanie się raczej elementem prestiżu, wizerunku, manifesta-
cji związanej z wyobrażeniem, a nie z zyskami. dojdzie do tego, że nawet 
sam yves saint laurent, będzie w 1971 roku pozował nago, celem promo-
cji męskich perfum27. Obnażony projektant na potrzeby reklamy stanie się 
atrakcyjnym celebrytą, którego nazwisko i dzieła sztuki krawieckiej będą 
wspierały globalną sprzedaż relatywnie niedrogich kosmetyków.

Fascynujący rozwój branży odzieżowej już w latach siedemdzie-
siątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jest 
świetnym dowodem na to, jak sprawny marketing, tworzenie wyobrażenia 
czegoś „pożądanego”, „magicznego” czy „niepowtarzanego”, pozwala 
przetrwać klasycznej wytwórczości. Produkt znowu olśniewa klientów, 
ci jednak nie dążą już do kupowania bezcennych kreacji, lecz wybierają 
zwyczajne produkty, powielane masowo, choć reklamowane jako nie-
powtarzalne. jak słusznie zauważa Christopher breward w książce The 
Culture of Fashion, demokratyzacja mody odbyła się wprawdzie przez 
zwiększenie dostępu do niej mniej uprzywilejowanych grup społecznych, 
ale najczęściej oznaczała dostęp do mody masowej, taniej, tylko wzorowa-
nej28 na tej elitarnej, o której rozpisywały się żurnale i którą znano z kon-
trowersyjnych fotografii takich gwiazd jak helmut Newton czy david 
bailey. towarzyszył im rozwój mediów, rozwój prasy celebryckiej i pro-
gramów rozrywkowych, a także stref bezcłowych, turystyki, a później na-
wet i przyspieszenie obiegu informacji za sprawą internetu. Wyobrażenie 
coraz szybciej rozprzestrzeniało się i świetnie wpisywało w tak popularne 
w kampaniach reklamowych hasła „niepowtarzalnego”, „niezwykłego”, 
„niespotykanego” czy „oryginalnego” produktu przeznaczonego dla „wy-
jątkowych”, „ekstrawaganckich” osób.

26. h. Vaughan, Coco Chanel. Sypiając z wrogiem, przeł. h. Pawlikowska-gannon, Wydawnictwo marginesy, Warszawa 2013, s. 54.
27. Zdarzenie to wprowadza też bardzo ciekawy kontekst fotografii, która w drugiej połowie dwudziestego wieku odegrała strategiczną rolę w „odmładzaniu” 
wizerunków marek, również tych klasycznych. dzięki ironiczno-erotycznym zdjęciom takich gwiazd jak helmut Newton czy david bailey, marki zyskają 
bardziej współczesny wizerunek. Innym ważnym zjawiskiem z tym związanym jest tworzenie wizerunku samego projektanta jako gwiazdy i celebryty, a nie 
tylko kreatora idei – oba wątki zasługują na oddzielne omówienie.
28. Por. Ch. breward, Early twentieth century…, s. 182-183.
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już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku okazało się, 
że zyski z masowego rynku mogą utrzymać unikatowy luksus29. Haute 
couture przestała się odcinać od prêt-a-porter, stawiając na współpra-
cę. W 1973 roku nawet syndykat się przekształcił, przyjmując nazwę 
„Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et 
des créateurs de mode.” Odtąd funkcjonują tam trzy działy: mody hau-
te couture, odzieży produkowanej masowo oraz mody męskiej. mają ze 
sobą współpracować dla obopólnych zysków. dalej dba się o ochronę 
praw, edukację pracowników30 czy promocję na rynkach międzynarodo-
wych. ustalono terminy paryskich targów (tygodni mody, ale i targów 
tkaninowych czy odzieży gotowej), skoordynowane z międzynarodowym 
kalendarzem wydarzeń modowych. mimo podtrzymywanego oficjalnie 
stanowiska, że to Paryż jest jednym prawdziwym źródłem mody31, dzia-
łania Federacji pokazują, że mody i twórców z zagranicy nie da się dłużej 
ignorować. to właśnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do 
paryskiego grona wybrańców dopuszczeni zostali obcokrajowcy, oficjalnie 
– jako dowód „tolerancji i zerwania z hermetycznością Paryża”, w istocie 
raczej dla wpuszczenia świeżych pomysłów do dość klasycznej już mody 
francuskiej. tak zadebiutowali japończycy: kenzo takada, Issey miy-
ake, Rei kawakubo, yohji yamamoto, wprowadzając zupełnie odmienny 
od zachodniego sposób myślenia o ubraniu. W 1988 roku na głównej 
Konfederacji Pracy we francji, padnie wymowne stwierdzenie: „Haute 
couture to nie ubrania na sprzedaż. to laboratorium badawcze, eksploru-
jące kreacyjność/kreatywność. Funkcjonuje także jako reklama – i jest to 
strategiczna rola dla innych pokrewnych działalności couturiera. Celem 
domów mody nie powinno być czerpanie korzyści finansowych z haute 
couture”32.

Nieoficjalnie głównym celem domów noszących miano haute co-
uture jest podtrzymanie identyfikacji produktów z danym, najlepiej 
francuskim nazwiskiem33. Wedle zaleceń konfederacji, celem skutecznej 
promocji – a zatem celem czerpania korzyści finansowych z masowego 
rynku, a nie tylko z artystycznego, perfekcyjnego rzemiosła. dziewięt-
naście domów haute couture właśnie dzięki postawieniu na współpracę 
z masowym rynkiem przetrwa trudne lata. W latach dziewięćdziesiątych 
ich liczba się nie zmieni – w 1994 roku takich domów będzie dwadzieścia 
jeden, w 1997 – osiemnaście34. dzięki wsparciu Federacji haute couture 
pozostaje najbardziej prestiżowym sposobem tworzenia mody we Francji. 
Noszący ten tytuł są wciąż chronieni prawnie oraz wspierani w swych 
działaniach przez państwo (podobnie jak w siedemnastym wieku, tylko na 
inną skalę) i wciąż jest ich około kilkunastu.

29. O zyskach couture z prêt-à-porter – por. d. grumbach, Fragilite et dominance des marques, [w:] tegoż, Histories…, s. 344-373.
30. edukacja oznacza zarówno zdobywanie wyższego wykształcenia w słynnej l’École de la chambre syndicale de la couture parisienne (eCsCP), założonej 
już w 1927/1928 roku, ale też bieżące szkolenia z prawa, biznesu, ekonomii, marketingu dla osób działających już na rynku.
31. Poza amerykańskim konkurentem, po drugiej wojnie światowej pojawiają się kolejne nowe stolice mody i kraje istotne w międzynarodowym rynku mody, 
zwłaszcza włoski, japoński czy brytyjski. są to nowe silne regiony produkujące, promujące i dystrybuujące trendy i tendencje. Wybitni kreatorzy tworzą nie 
tylko poza haute couture, ale nawet poza Francją, czego najlepszym przykładem jest twórczość alexandra mcQueena.
32. y. kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, berg Publishers, Oxford 2004, s. 44.
33. Por. Marques et image/Brands and image, [w:] Vingt ans de système de Mode/Twenty years of Fashion system, praca zbiorowa, institut français de la 
mode, Paris, editions du Regard, Paris 2008, s. 65-96.
34. Po 2000 roku znów nastąpią zmiany wynikające z kolejnych kryzysów – w 2002 roku zostanie 12, a w 2009 tylko 9 domów mody tego typu. W ciągu 
ostatnich lat liczba ta oscyluje wokół kilkunastu. jak na szacowaną liczbę klientów – ok. 200 na rok kupujących regularnie, ok. 2000 na rok kupujących 
okazjonalnie – nie jest to mała liczba.
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Żądając od siebie czegoś niemożliwego – tworzenia ubioru luksuso-
wego jak dzieło sztuki w czasach, gdy tylko garstka osób jest taką garde-
robą zainteresowana – twórcy haute couture pozostają realistami. ulegają 
komercjalizacji i demokratyzacji mody oraz sposobom jej funkcjonowania 
w globalnym świecie – ideom sprzecznym z kontekstem, w jaki wprowadził 
modę Charles Frederick Worth. dzięki temu i dzięki stwarzaniu coraz to 
nowego wyobrażenia na własny temat, udaje się im przemycić do czasów 
masowości, powszechności i komercyjnego przesytu, tradycję ojca założy-
ciela, stawiającą na produkt ekskluzywny, artystyczny i najlepszej jakości.
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Katarzyna uchoWicz
Made in Praesens. efemerydy i przedmioty Bohdana lacherta
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Przynależność architekta bohdana lacherta (1900-1987) do grupy 
modernistów Praesens oraz rola, jaką odegrał w jej formowaniu, nie były 
dotychczas szerzej komentowane. andrzej turowski w publikacji Bu-
downiczowie świata (2000) określił lacherta jako jednego z najbliższych 
współpracowników szymona syrkusa, Władysława strzemińskiego i ka-
tarzyny kobro – artystów narzucających rytm awangardzie1 – co wskazy-
wałoby na pomniejszą rolę tego twórcy w stosunku do reszty wymienio-
nych. Ponowna analiza dostępnego materiału oraz przeniesienie punktu 
ciężkości z teoretycznych rozważań na rozwiązania praktyczne, pozwala 
jednak na nowe odczytanie i charakterystykę miejsca artysty w środowi-
sku awangardy. 

lachert – partner józefa Szanajcy w autorskiej pracowni architekto-
nicznej lachert & szanajca, po wojnie główny projektant muranowa Po-
łudniowego i profesor Wydziału architektury Politechniki Warszawskiej 
– zajmował się również wzornictwem, grafiką użytkową, fotomontażem, 
wyposażeniem i dekoracją wnętrz. Projektował neony i meble. Pionier-
skie na polskim gruncie koncepcje architekta wykraczały poza „szczegół 
architektoniczny”2 i zmierzały w stronę autonomii przedmiotu. Ich ekspe-
rymentalny charakter wpisany był w poszukiwania nowatorskich rozwią-
zań i materiałów, angażujące całe środowisko artystyczne awangardowej 
grupy; efektom tych poszukiwań można dać etykietę made in Praesens. 
artystyczny ferment, twórcze napięcie, dyskusyjny charakter spotkań, 
a wreszcie związany z działalnością zawodową styl życia i przyjacielskie 
kontakty bliskie środowisku artystycznemu Bauhausu pozwalają wyeks-
ponować wspólnotę idei, która zaważyła na twórczości powiązanych z nią 
artystów, w tym lacherta. 

architekt, współzałożyciel Praesensu, przybliżył okoliczności 
powstania formacji blisko pięćdziesiąt lat po jej zawiązaniu we wspomnie-
niach:

był to rok 1924 i ja miałem 24 lata. Od roku 
posiadałem pół-dyplom Wydziału architektury 
Politechniki Warszawskiej. zainteresowania moje 
zmierzały między innymi w kierunku nadawa-
nia nowego wyrazu projektom architektonicz-
nym. Widocznie moje działania stały się znane, 
bo nieznany mi do tego czasu architekt Szymon 
syrkus, który zaprzestał współpracy z grupą 
polskiej awangardy „Blok” w telefonicznej rozmo-
wie zaproponował mi udział w tworzeniu nowej 
grupy. miała ona podjąć problematykę podobną do 
zainteresowań grupy „blok” koncentrując się na 
zagadnieniach architektury. z dokooptowanymi 
przeze mnie kolegami józefami: szanajcą i mali-
nowskim pod auspicjami syrkusa wraz z jego żoną 

1. a. turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej,Wydawnictwo universitas, kraków 2000, s. 28.
2. Określenie użyte przez architekta i projektanta Włodzimierza Padlewskiego: „Właśnie to, co się nazywa meblarstwem, a przez nas jest bardzo nielubianym 
wyrazem. uważaliśmy to za szczegół architektoniczny”, cyt. za: Rozmowy z profesorem Włodzimierzem Padlewskim. Młoda architektura [rozmawia h. 
bilewicz], [w:] Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka, red. h. bilewicz, akademia sztuk Pięknych w gdańsku, gdańsk 2008, s. 31. Zob. też: tamże, k. 
grobelska, Prace Włodzimierza Padlewskiego na tle działalności Studium Wnętrz i Sprzętu, s. 127.



Fot. 1 Lachert & Szanajca, metryka ptojektu
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heleną, stanowiliśmy ekipę architektoniczną, do 
której dołączyli awangardowi plastycy: katarzyna 
kobro i jej mąż – Władysław strzemiński, hen-
ryk stażewski, aleksander Rafałowski i inni. Pod 
nazwą grupa modernistów „Praesens” wydaliśmy 
dwa pokaźne numery pisma; zbieraliśmy się dość 
często w celu wspólnego poznawania własnej kra-
jowej i światowej działalności w zakresie architek-
tury, rzeźby i malarstwa.3

Nazwa, której pomysłodawczynią była architektka helena syrkus, 
utworzona od łacińskiego terminu tempus praesens/czas teraźniejszy, 
akcentowała ambicje kreowania współczesnych działań artystycznych 
i przynależność do międzynarodowej awangardy. grupa połączyła ar-
tystów o zbliżonej wizji architektury i sztuki awangardowej, zafascyno-
wanych choćby neoplastycyzmem Pieta mondriana i elementaryzmem 
theo van doesburga (wł. Christiana küppera). główne idee De Stijl, 
zamieszczone w Manifeście I (1918) oraz Manifeście III (1921), promowały 
kształtowanie uniwersalnego języka nowej plastyki oraz międzynarodo-
wą współpracę4, którą podjął Praesens (a wcześniej grupa blok), opartą 
na korespondencyjnej wymianie tekstów, numerów czasopism, projektów 
i fotografii. Relacje obydwóch ugrupowań, w sferze planów zakrojone na 
szeroką skalę (wystawa i seria wykładów theo van doesburga w Polsce5), 
zamknęły się ostatecznie w sferze wydawniczej. Świadectwem ożywionej 
wymiany myśli z holenderską awangardą pozostają materiały archiwal-
ne (listy, fotografie, numery „bloku” i „Praesensu”) w archiwum Nelly 
i theo van doesburgów w hadze6, a także neoplastyczna Kontrkompo-
zycja XV van doesburga (1925) w kolekcji grupy a.r. w muzeum sztuki 
w łodzi. artystyczną relację Praesens – De Stijl dokumentuje także wy-
brany materiał wizualny – projekty architektoniczne, typograficzne oraz 
fotografie portretowe z dorobku bohdana lacherta oraz pracowni lachert 
& szanajca, które, zestawione z pracami holenderskich twórców, tworzą 
kod komunikujący wspólnotę plastycznych idei.

Zainteresowanie bohdana lacherta holenderską awangardą ugrunto-
wała wycieczka Związku słuchaczów Wydziału architektury Politechniki 
Warszawskiej (1924), której program obejmował utrecht i powstający tam 
dom dla truus schröder-schräder projektowany przez gerrita Rielvelda. 
Żal, że nie udało się ostatecznie zrealizować tego punktu ekspedycji, i za-
chwyt nad barwnymi budynkami amsterdamu znalazły wyraz w wywia-

3. Rozbić bryłę. Rozmowa z prof. Bohdanem Lachertem [rozmawia W. adamiecki], „literatura” nr 37, 13. XI. 1979, s. 1. O powstaniu grupy Praesens 
także: b. lachert, Przyjaciele, którzy odeszli [wspomnienie o józefie szanajcy i szymonie syrkusie], „architektura” 1964, s. 417, gdzie architekt podał datę 
zawiązania formacji – 1925, która jest bardziej prawdopodobna.
4. Ogłoszony w 1920 roku Manifest II, poświęcony zagadnieniom literatury i poezji nie odegrał już takiej roli. Zob. Manifest II of „The Style”, „de Stijl”, 
1919, R: III, nr 6, s. 1-2. Zob. również: Manifest I of „The Style”, „de stijl”, R: II, nr 1 (listopad 1918), s. 4; Manifest III of „The Style”. Towards a New 
World Plasticism, „de stijl”, 1920, R: IV, nr 8, s. 124-125.
5. a. turowski, L’avant-garde polonaise et Theo van Doesburg, [w:] theo van doesburg. Peinture, architecture, theorie, red. s. lemoine, sers, Paris 1990, 
s. 175; k. Passuth, De Stijl and the East-West Avant-Garde: Magazines & The Formation of International Networks, [w:] Van Doesburg & the international 
avant-garde: constructing a new world, red. g. C. Fabre, d. Wintgens hötte, tate, london 2009, s. 26.
6. archive of theo van doesburg and his wives (1900-1975): inventory, oprac. b. hijma, Rijksdienst beeldende kunst, haga 1991. Wśród dokumentów 
list (sygn. mkf 60 (308), podpisany przez syrkusa, stażewskiego i Rafałowskiego z 23 stycznia 1926 roku z prośbą o przesłanie materiałów do pierwszego 
numeru „Praesensu” do 20 lutego 1926 roku. Za: a. turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu, universitas, kraków 2000, s. 100 
oraz s. 389, przyp. 203.
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dzie architekta z anną benesz, autorką pracy magisterskiej poświęconej 
jego twórczości do 1939 roku7.

Związek z holenderską awangardą akcentował już sam kształt 
identyfikacji wizualnej Praesensu – pieczęcie, legitymacje członkow-
skie, układ graficzny czasopisma oraz layout serii „Biblioteka Praesens”8, 
opracowany przez henryka stażewskiego, który wykorzystał schemat 
kompozycyjny neoplastycznych płócien mondriana. Równolegle geome-
tryczny podział wprowadzili do pieczęci metrykalnych projektów lachert 
z szanajcą. 

W tej samej konwencji stażewski opracował reklamę Praesensu, 
która charakteryzowała szerokie pole działalności grupy9:

architekci i malarze grupy „Praesens” wykony-
wują wszelkie roboty w zakres architektury i ma-
larstwa wchodzące, a więc: projekty parcelacji 
osiedli podmiejskich; projekt i budowę domów 
miejskich i podmiejskich wraz z całkowitym urzą-
dzeniem i malowaniem wnętrz; projekty i budowę 
wystaw, sklepów i pawilonów wystawowych; de-
koracje teatralne i kinematograficzne, oraz wszel-
kie prace z zakresu grafiki: układy druk[arskie] 
ogłoszeń, reklamy, plakaty, ilustracje, okładki do 
książek.10

mapa twórczości lacherta sięgała daleko poza granice wyznaczone 
w ofercie Praesensu. Pokrywała się z teorią włoskiego modernisty alberto 
sartorisa (1901-1998), zgodnie z którą architekt miał kształtować całe oto-
czenie człowieka „od urbanistyki do łyżeczki”. Nurt projektowy, określa-
ny przez profesjonalistów jako „architektura po godzinie siódmej” (poza 
głównymi zadaniami biur projektowych)11, plasował się na marginesie 
twórczości architektonicznej i obejmował prototypy, elementy wyposaże-
nia wrysowane w rzuty poziome budynków, reprodukcje w prasie facho-
wej, obrazy wydobyte ze wspomnień rodziny i architektów związanych 
z Wydziałem architektury Politechniki Warszawskiej.

szereg nowatorskich rozwiązań był wynikiem fascynacji architek-
tów twórczością mondriana i van doesburga12. Pierwszym projektem 
lacherta z rozwiązaniem elewacji w nurcie neoplastycznym był projekt 
dworu (1924) w czerwieni, zieleni, bieli i szarości, opracowany w kate-
drze Projektowania Wiejskiego Rudolfa Świerczyńskiego po powrocie ze 

7. a.W. Benesz, Architekt Bohdan Lachert (Monografia twórczości do roku 1939). Praca magisterska przygotowana w instytucie historii Sztuki uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr tadeusza jaroszewskiego, Warszawa 1980, s. 21, także przyp. 15, s. 70.
8. seria „Biblioteka Praesens” obejmowała tomy: nr 1: P. mondrian, Neoplastycyzm (pozycja pozostała w fazie druku), nr 2: a. gleizes, Posłannictwo twórcze 
człowieka w dziedzinie plastyki (nr 2, 1927); nr 3: W. strzemiński, Unizm w malarstwie (1928). W sferze planów pozostały Świat jako bezprzedmiotowość 
(wykład 1/40) k. malewicza oraz Architektura holenderska j.j.P. ouda, których fragmenty przedrukowano w pierwszym numerze czasopisma „Praesens” 
(1926).
9. „Praesens. kwartalnik modernistów”. Wydano dwa numery – nr 1 (czerwiec)/1926 oraz nr 2 (maj)/1930 [1927-1930]. W 1994 roku ukazał się reprint 
pierwszego numeru wzbogacony o wileński katalog nowej sztuki (1923) w serii Reprinty (nr 5/94), wydawanej przez bibliotekę muzeum sztuki w łodzi. 
Zob. też t. kłak, Czasopisma awangardy (cz. 1: 1919-1931 i cz. 2: 1931-1939), Wrocław 1979. Czasopismo „Praesens” współtworzyło międzynarodową sieć 
wydawniczą awangardy obok m.in. holenderskiego „de stijl”, węgierskiego „ma” i czeskiej „stavby”.
10. „Praesens” 1926, nr 1 (czerwiec), s. 64.
11.  j. hryniewiecki, s. Osiecki, Architektura po godzinie siódmej, „Życie techniczne”, 1937, zeszyt XII, s.72-74.
12. b. lachert, Rozważania o niektórych cechach twórczości architektonicznej, „architektura” 1983, nr 1 (411), s. 25.



Fot. 3 Lachert/ Szanajca/ Stażewski, projekt wnętrza kinoteatru, 1927
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wspomnianej zagranicznej podróży13. niemal natychmiast eksperymenty 
barwne przeszły w fazę praktyczną we wnętrzu modernistycznego rodzin-
nego dworku lachertów w Ciechankach (woj. lubelskie) w postaci kubi-
zującej kompozycji abstrakcyjnej w nieznanej bliżej kolorystyce14. Kolejne 
projekty czerpały już bezpośrednio z neoplastycznej konwencji i rozwijały 
wybrane zagadnienia, nad którymi równolegle pracowali twórcy De Stijl. 
artystyczny dialog z van doesburgiem podejmował dyplomowy projekt 
domu architekta na skarpie (1926), opracowany w gamie barwnej zawężo-
nej do bieli, czerni, szarości i błękitu. temat był rozwinięciem teoretycz-
nych idei maison d’artiste i maison particulière (van doesburg & Cornelis 
van eesteren) oraz alternatywą domu-studia doesburga w meudon-val-
Fleury we Francji (1925). kolorystyka jedynej zachowanej oryginalnej 
planszy dyplomowej w tonacji szaro-błękitnej nawiązywała do portretu 
Nelly van doesburg, znanego jako Portret Pétro (van doesburg, 1922).

Czystą neoplastyczną koncepcję architektury prezentowały projekty 
domku letniskowego (lachert & szanajca, 192715) – wariant przestrzen-
nych studiów eesterena i doesburga, a także gerrita Rietvelda i Vilmo-
sa huszàra, autorów neoplastycznego wnętrza na juryfreie kunstschau 
w berlinie (1923)16. Rozwiązanie samego projektu nawiązywało do 
oszczędnego układu graficznego kart czasopisma „de stijl”, zaś w jego 
opisie wykorzystano krój pisma zaprojektowany przez van doesburga 
(font van doesburga).

do grupy neoplastycznych kompozycji trzeba jeszcze dołączyć 
projekt drzwi wejściowych do domu architektów barbary i stanisława 
brukalskich (ul. Niegolewskiego 8 na Żoliborzu, 1928) opracowany przez 
tandem brukalski/lachert, z asymetrycznym podziałem pionów i po-
ziomów przecinających się pod kątem prostym oraz kolorowych płycin 
(szyb)17. lachert i brukalski zaprojektowali nawet klamki – prostą z bia-
łego metalu oraz o kształcie kuli18 (lachert zastosował także we własnym 
domu podobną kulę, która po otwarciu drzwi chowała się w wydrążonej 
niszy, wyłożonej filiżanką19).

Promotorem neoplastycyzmu wśród polskich artystów był wspo-
mniany już henryk stażewski, który we współpracy z lachertem i sza-
najcą opracował projekt wnętrza kinoteatru (1927)20, którego koncepcję 
i rozmach trzeba porównać z interiorem Café Aubette w Strasburgu, 
mieszczącym restaurację i salę kinowo-taneczną, zaprojektowanym przez 
van doesburga we współpracy z sophie taeuber-arp i jeanem arpem 
(1926-1928, realizacja 1929). W kolorystyce ścian Café Aubette domino-
wała szarość ożywiana panelami w kolorach podstawowych oraz faktu-
rowymi płycinami z gipsu (dla kawiarni zaprojektowano także meble, 

13. a.W. benesz, Architekt Bohdan Lachert ..., s. 97-99, il. 9
14. I. lachertowa, Nasze dwory, „Organizacja gospodarstwa domowego” 1928, R. II, nr 5, s. 79-81; m. Rozbicka, Dwór w Ciechankach czyli o modernizmie 
„w rzeczywistem zastosowaniu”, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, kielce 16-18 października 2003, stowarzyszenie historyków sztuki, Warszawa 
2004, s. 483-490.
15. muzeum architektury we Wrocławiu, sygn. ma IIIb-551. Projekt domu letniskowego. Widok zewnętrzny z kolorystyczną dyspozycją ścian. Rysunek 
ołówkiem na tekturze, gwasz. Wym. 39,8 x 26,7 cm.
16. P. Overy, De Stijl, thames & hudson, london 1997, s. 94-96.
17. [barbara i stanisław brukalscy, Dom przy ul. Niegolewskiego nr 8], „Praesens” 1930, nr 2, s. 58.
18. [fotografia: klamka z białego metalu „wdług projektu b. lacherta i s. brukalskiego”, wyk. hugo hillebrandt], „Praesens” 1930, s. 63.
19. Rozmowa z Rudolfem lachertem, synem architekta (12 maja 2012).
20. muzeum architektury we Wrocławiu, ma IIIb-555: rozwiązanie kolorystyczne wnętrza kinoteatru: ściany boczne, widok w kierunku ekranu oraz widok w 
kierunku widowni, 1927. tusz i gwasz na tekturze, wym. 46 x 75 cm.
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popielniczki oraz krój pisma). barwne wnętrze kinoteatru lacherta, sza-
najcy i stażewskiego rozwiązano w analogiczny sposób, wprowadzając 
kolorowe panele na tle szarej płaszczyzny ściany. Projekt został opraco-
wany jako modelowe rozwiązanie przeznaczone do adaptacji w dowolnym 
miejscu.

Zaprojektowana w zbliżonym czasie przez jacobusa johannesa 
Pietera ouda Café Unie (1925) w Rotterdamie była przykładem wykorzy-
stania koloru i geometrii do rozplanowania elewacji. dominującym ele-
mentem płaszczyzny był rytmiczny układ literniczy, opracowany według 
zasad Nowej typografii z wykorzystaniem kilku krojów pisma i liter 
w zróżnicowanej skali na wzór plakatu reklamowego. Według tej samej 
zasady lachert i szanajca opracowali elewację kina dźwiękowego era 
w lublinie (1930) z oryginalnym projektem neonów, opartym na zestawie-
niu kilku krojów pisma, minuskułę i majuskułę oraz zróżnicowaną skalę 
liter21. Ogólne zasady komponowania fasad, obejmujące cztery czynniki 
– światło, kompozycję architektoniczną, ludzką psychikę i powiązanie 
z otoczeniem – komentował równocześnie w „Praesensie” malarz i sceno-
graf andrzej Pronaszko, problem wisiał zatem w powietrzu22.

jedną z pierwszych realizacji architektonicznych lacherta był dom 
własny na saskiej kępie, zaprojektowany we współpracy z szanajcą 
(1928-1929), inspirowany rozwiązaniami le Corbusiera na wystawie  
Weissenhofsiedlung w stuttgarcie (1927). Fotografie, rysunki i rzuty 
skrajnie awangardowej realizacji zamieszczono w „Praesensie”23 jako 
całostronicowy fotomontaż z wkomponowaną fotografią portretową au-
torów, wzorowaną na podwójnym portrecie małżonków Nelly i theo van 
doesburgów24. autorem fotograficznej kompozycji był prawdopodobnie 
bohdan lachert, biorąc pod uwagę jego późniejsze realizacje z dziedziny 
grafiki użytkowej25.

Pendant do fotomontażu eksponującego dom architekta stanowił 
drugi, ukazujący jego wnętrze i wyposażenie26, którego dominującym ele-
mentem był asymetryczny komplet mebli gabinetowych z drewna, metalu 
i szkła (1926)27 w kolorystyce neoplastycznej – czerwieni, błękicie i żółci 
oraz czerni, bieli i szarości w konwencji wyposażenia willi schröder
-schräder w utrechcie28. bezpośrednią inspiracją stało się asymetryczne 
krzesło berlin chair gerrita Rietvelda (1923), niemniej szkice zbliżonych 
pod względem formy nieregularnych sprzętów opracował też inny archi-
tekt związany z De Stijl, jan Wils.

Neoplastyczna kolorystyka mebli gabinetowych lacherta została za-
inspirowana inną realizacją Rietvelda, słynnym Red-blue chair, wykona-
nym początkowo w surowym drewnie (1918), powleczonym kolorem pod 

21. muzeum architektury we Wrocławiu, ma IIIb-751-4. Projekt elewacji frontowej z literniczym projektem neonu, sygnowany: b. lachert, inż. arch., 
szanajca józef, inż. arch., 15 VIII 30 r.
22. a. Pronaszko, Barwa. Przestrzeń. Architektura, „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 103-104.
23. „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 37.
24. Zdjęcie zostało wykonane w bauhausie przez lucię moholy w 1922 roku.
25. Fotomontaż „Polonia” na triennale architektury Nowoczesnej w mediolanie oraz projekty okładek książek stanisława hempla – Konstrukcje szkieletowe 
żelazne oraz Drewniane konstrukcje inżynierskie (1933).
26. „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 48.
27. szklana tafla wkomponowana w biurko była elementem charakterystycznym modernistycznego wzornictwa, chętnie stosowanym m.in. przez Rietvelda. 
zob.: a. Korn, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand, berlin-Charlottenburg, e. Pollak, berlin 1929.
28. Neoplastyczne meble pojawiły się po raz pierwszy w dyplomowym projekcie „domu architekta na skarpie” (1926), gdzie elementem wyposażenia wnętrza 
był tapczan z półeczką.



Fot. 4 Lachert, projekt fotela z kompletu mebli gabinetowych, 1926
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wpływem teorii Pieta mondriana i theo van doesburga (1923). szczegóły 
techniczne kolorystycznego opracowania kompletu mebli gabinetowych 
podała żona architekta, Irena lachert, w artykule Meble nowoczesne 
(1928)29.

Procedura malowania była następująca: po zasz-
pachlowaniu zostały one trzykrotnie pomalowane 
olejno, przy czym za każdym malowaniem były 
szlifowane papierem szlifierskim i pumeksem. 
Po wyschnięciu zostały jednorazowo pociągnięte 
lakierem powozowym. lakier ten schnie bardzo 
długo (w danym wypadku koło miesiąca), ale po 
wyschnięciu daje powierzchnię zupełnie gład-
ką i trwałą […] meble są co parę tygodni myte 
wodą z mydłem bez utraty połysku. Pomalowanie 
ich jest kombinacją kolorów: białego, czarnego, 
szarego, żółtego, czerwonego i niebieskiego. są 
one przeznaczone do hallu mieszkalnego, przy 
czym każde z nich ma swe z góry zaprojektowane 
miejsce [...].

Komplet mebli gabinetowych stanowił pierwsze wyposażenie domu 
własnego architekta. Pionierskim pomysłem było opracowanie zestawu, 
podczas gdy projekty Rietvelda, a także zafascynowanego działalnością 
De Stijl marcela breuera („krzesło z listew” tI1a, 1922)30 obejmowały 
pojedyncze krzesła i stoliki kawowe. Nowatorska była też wielofunkcyj-
ność sprzętów, zespolenie kilku modułów użytkowania – tapczanu i półki, 
krzesła i półki, stołu i biurka odpowiadająca w najmniejszej skali koncep-
cji wnętrz mieszkalnych o zmiennych, dzięki ruchomym ściankom działo-
wym, funkcjach.

Wielofunkcyjne wnętrza postulował założyciel grupy Blok Mie-
czysław szczuka w artykule Architektura wnętrz (1924), który za równie 
istotną jak funkcja, wygoda i higiena uznał kategorię zmysłu estetycz-
nego31. Wywoływanie doznań estetycznych legło u podstaw trudnych 
do zdefiniowania form mebli gabinetowych lacherta o silnej asymetrii, 
nieharmonijnym rozłożeniu barw mimo wąskiej gamy oraz profuzji ma-
teriałów (drewno, metal, szkło)32. zachowane w Muzeum architektury 
we Wrocławiu projekty to studia kolorystyczne poszczególnych obiektów 
bez powiązania ich z konkretnym wnętrzem architektonicznym33, jak to 
miało miejsce w koncepcjach teoretycznych mieczysława szczuki czy 
henryka stażewskiego. Poza fotelem w typie Berlin chair meble zostały 
skomponowane jak kompozycje przestrzenne, odpowiadające wpisanej 

29. I. lachertowa, Meble nowoczesne, „organizacja gospodarstwa domowego. organ Sekcji gospodarstwa domowego przy instytucie naukowej 
Organizacji”. R. II, Nr 4, kwiecień 1928, s. 63-64. dołączona fotografia przedstawia komplet mebli z Rzeźbą abstrakcyjną (1) Katarzyny Kobro.
30. a. Cobbers, Marcel Breuer 1902-1981: form giver of the twentieth century, taschen, köln 2007, s. 19.
31. m. szczuka, Architektura wnętrz, „blok” 1924, nr 8-9, s. nlb.
32. Zestawienie materiałów oraz kształt biurka z metalu, szkła i płaskowników pozwala porównać projekty lacherta ze sprzętami stworzonymi przez 
francuskiego architekta i projektanta Pierra chareau dla maison de verre/ szklanego domu w Paryżu (1928-1932).
33. muzeum architektury we Wrocławiu, sygn. ma IIIb-815-1/ ma IIIb-556-1: biurko (2 plansze), tempera na papierze; sygn. ma IIIb-815-2/ ma IIIb-
556-2: tapczan, tempera na papierze/ gwasz na papierze; sygn. ma IIIb-556-3: fotel (1 plansza), gwasz na papierze; sygn. ma IIIb-815-3: stołek (1 plansza), 
tempera na papierze; dodatkowo na planszy z projektem tapczanu; sygn. ma IIIb-556-2/ ma IIIb-554: komplet mebli z wyeksponowaną Rzeźbą abstrakcyjną 
(1) katarzyny kobro (1924) na biurku, gwasz i tusz na tekturze.
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w wizualizację całego kompletu Rzeźbie abstrakcyjnej Katarzyny Kobro34. 
Zrealizowane, były prawdopodobnie jedną z pierwszych prób przeniesie-
nia do form użytkowych, a docelowo wnętrz architektonicznych, zasad 
kształtowania przestrzeni według unistycznej teorii katarzyny kobro 
i Władysława strzemińskiego35. Formy, których idea sięgała rozwiązań 
grupy De Stijl, w efekcie zostały opracowane w oparciu o kluczowe pro-
blemy polskiej sztuki awangardowej, takie jak kompozycja przestrzeni 
oraz znaczenie koloru dla rozbicia bryły.

Wyposażenie domu własnego dopełniał leżak z metalu i grube-
go płótna (1928), wkomponowany w fotomontaż wnętrza zamieszczony 
w drugim numerze „Praesensu”36. W tym samym zeszycie znalazł się 
rzut poziomy pokoju w domu wypoczynkowym „tabita” w Skolimowie 
ze schematycznie wrysowanym leżakiem, fotelem i ażurowym krzesłem 
z metalowej siatki37. Idea stworzenia mebla, którego naczelną funkcją miał 
być wypoczynek, została prawdopodobnie zainspirowana przez tę reali-
zację architektoniczną. Pionierska konstrukcja z dwóch metalowych ram 
i płóciennego siedziska, o oparciach z szerokich taśm tapicerskich (gur-
tów) z klamrami do regulacji została zgłoszona do urzędu Patentowego 
w Warszawie (1928)38:

Wynalazek niniejszy dotyczy leżaka, który skła-
da się tylko z dwóch ram a i b, a nie z trzech jak 
leżaki dotychczas znane. Ramy a i b wykonane są 
z żelaznej rury ciągnionej i połączone są pasami c, 
które służą dla oparcia rąk. Pasy skraca się i po-
dłuża za pomocą przesuwania klamer (c).
[...] leżak według wynalazku, przeznaczony dla 
uzdrowisk, letnisk i mieszkań. jest on znacznie 
trwalszy od istniejących ze względu na materiał, 
więcej odpowiadający wymaganiom higieny, oraz 
wygodniejszy ze względu na dogodne oparcie rąk.
leżak składający się z dwóch ram wykonanych 
z rur ciągnionych, połączonych ze sobą śrubami, 
znamienny tem, że ramy są połączone pasami (c), 
służącymi do regulowania nachylenia leżaka, oraz 
do oparcia rąk.

Opatentowany rok później mebel został zakupiony przez Zakłady 
Wyrobów metalowych „konrad, jarnuszkiewicz i spółka”. Ostatecz-
nie zrealizowano dwa egzemplarze – jeden jako prototyp (znajdował się 
w domu własnym architekta), drugi jako eksponat pokazowy firmy, który 
stanowił wyposażenie demonstracyjnego pokoju stołowego fabryki na 
wystawie „mieszkanie najmniejsze” (IV kolonia Warszawskiej spółdziel-

34. muzeum architektury we Wrocławiu, sygn. ma IIIb-554. komplet mebli gabinetowych z wyeksponowaną „Rzeźbą abstrakcyjną” (1) katarzyny kobro 
(1924) na biurku. gwasz i tusz na tekturze, wym. 23 x 30 cm.
35.  k. kobro, W. strzemiński, Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, biblioteka „a.r.”, nr 2, łódź 1931.
36. „Praesens” 1930, nr 2, s. 48.
37. b. lachert, j. szanajca, [rzut pokoju w pensjonacie Tabita, 1928-1929], „Praesens” 1930, nr 2, s. 55. Z rzutu poziomego trudno jednoznacznie odczytać 
kształt mebla, ale na formę krzesła wskazuje rzut trapezu. Zastosowanie metalowej siatki sugeruje dosyć luźny splot o stosunkowo szerokich prześwitach.
38. Patent o numerze 10310 z 30 sierpnia 1929 roku. Przechowywany w urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
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ni mieszkaniowej) na Żoliborzu obok mebli projektowanych przez bar-
barę i stanisława brukalskich (1929/1930). Zapewne po ekspozycji trafił 
do „zameczku” – wypoczynkowej rezydencji Prezydenta rP ignacego 
mościckiego w Wiśle, zaprojektowanej przez adolfa szyszko-bohusza, 
którego wyposażenie według projektów Włodzimierza Padlewskiego 
i andrzeja Pronaszki realizowała firma „konrad, jarnuszkiewicz i spół-
ka” (1929-1931)39. W 1938 roku prototyp z domu architekta przeniesiono 
do nowo wybudowanego domu józefa szanajcy przy ul. Czeskiej 18 na 
saskiej kępie40. być może również stan zdrowia partnera, którego wro-
dzona wada kręgosłupa i potrzeba korzystania z gorsetu ortopedycznego 
wymuszały odpoczynek w pozycji leżącej, wpłynął na kształt projektu.

Zastrzeżenie patentowe (ochrona własności intelektualnej i wzoru 
przemysłowego) gwarantowało przypieczętowanie autorstwa w okresie po-
wszechnego adaptowania koncepcji i przenikania idei w kręgu międzyna-
rodowej awangardy. Wpisany w historię polskiego wzornictwa międzywo-
jennego mebel-prototyp (obecnie obiekt muzealny41) jest obok świadectwa 
kultury materialnej także zapisem idei, której rekonstrukcja jest kluczowa 
dla właściwego odczytania projektu. Naczelna funkcja mebla – wypo-
czynek – miała nieco inne znaczenie w dwudziestoleciu niż obecnie: była 
jednym z niezbędnych czynników określających jakość życia (obok na 
przykład higieny i sportu), oraz – obok mieszkania i pracy – podstawową 
kategorią funkcjonalnej architektury. Należy także podkreślić, że była to 
jedna z najwcześniejszych polskich realizacji mebli metalowych i pierwszy 
sprzęt użytkowy opatentowany w dwudziestoleciu międzywojennym42.

Równolegle z pracami nad konstrukcją leżaka architekt pracował 
nad fotelem z metalu i skóry jelenia syberyjskiego. Nadrzędną ideą kon-
strukcyjną było zachowanie linii ciągłej poprzez trasowanie ramy z wy-
korzystaniem jednej metalowej rurki w zamkniętym obiegu, co w powią-
zaniu z nowatorską strukturą leżaka uwidacznia duży nacisk architekta 
na ekonomię konstrukcji43. Wprowadzenie skóry zwierzęcej zbliżało 
rozwiązanie lacherta do sprzętów projektowanych przez le Corbusiera 
i Charlotte Perriand – szezlongu b306 i krzesła lC1, ale sposób jej zasto-
sowania i łączenia z metalowym szkieletem był odmienny. szezlong le 
Corbusiera został obciągnięty płatem eksponującym rzeczywistą grubość 
i sprężystość, podczas gdy architekt wyeksponował symetrię i miękkości – 
fotel wyposażono w grube, szerokie, wypchane siedzisko i załamany pod 
kątem wałek jako zaplecek, które dominowały nad metalową konstrukcją 
i optycznie ją przytłaczały.

doświadczenia z opatentowaniem leżaka, którego seryjna produkcja 
zakończyła się fiaskiem, wpłynęły na wykonanie fotela w jednym egzem-

39. leżak uwzględniony i szczegółowo opisany w monografii twórczości Włodzimierza Padlewskiego, zob. Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka…, s. 
105, fot. 18, 33-34.
40. Z. kossakowska-szanajca, Zawsze przestaje być teraz (e-book) wyd. artevision, 2010, s. 141. autorka, która przez krótki czas mieszkała w domu 
szanajcy, opisuje „fotel z niklowanych rur, niegdyś kryty skórą, dziś stary i zniszczony. Fotel zrobiony według projektu józefa szanajcy w latach 
trzydziestych, wówczas ogromnie awangardowy w formie, był przed wojną reprodukowany w piśmie „Praesens”. Informacje kossakowskiej-szanajcy 
są nieścisłe, mebel zaprojektowany w latach trzydziestych nie mógł być reprodukowany w „Praesensie”, którego drugi numer ukazał się w 1930 roku. 
Fotela nie reprodukował „Praesens”, znalazł się tam natomiast leżak, który został zrealizowany w dwóch egzemplarzach i to zapewne ten mebel „ogromnie 
awangardowy w formie” stanowił wyposażenie domu szanajcy.
41. muzeum Narodowe, Zbiory Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego, nr inw.: Wzr.d.662.
42. kolejne meble patentowano już w latach trzydziestych dwudziestego wieku.
43. Fotel o podobnym kształcie zaprojektował theo van doesburg dla własnego domu-studia w meudon-val-Fleury (1930), którego konstrukcja nie była tak 
ergonomiczna – tworzyło ją kilka połączonych metalowych odcinków.
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plarzu z przeznaczeniem dla domu własnego44, gdzie przeszedł zmianę 
koloru tapicerki z jasnego na ciemny i pozostawał aż do lat osiemdziesią-
tych45. Przechowywany obecnie w zbiorach Muzeum narodowego46 zatra-
cił całkowicie pierwotny charakter i oryginalność, czyli przede wszystkim 
kontrast materiałów i faktur – zimnego, gładkiego, laboratoryjnego metalu 
i przyjemnego w dotyku futra jelenia, finezyjnego połączenia wartego 
wyeksponowania ze względu na obecną na każdym etapie twórczości 
architekta estetykę (zmysł) materiału, promowaną przez Franka lloyda 
Wrighta.

Pierwotny wygląd mebla znany jest z dwóch fotografii wnętrza 
domu architekta wykonanych z antresoli, zamieszczonych w „architek-
turze i Budownictwie”47 oraz charakterystyki opisowej w pracy anny 
benesz. brak obszerniejszej dokumentacji fotograficznej i projektowej 
fotela48 (zachowane zdjęcia ukazują go wyłącznie z lotu ptaka, podobnie 
jak szkic wrysowany w rzut poziomy pokoju „tabity”), tłumaczy fakt, 
że zachowany eksponat jest praktycznie nieznany (odwrotnie niż nieist-
niejący komplet mebli gabinetowych, „sportretowanych” przez architekta 
w formie wizualizacji i fotomontażu). Zespół mebli, wrysowany w projekt 
pokoju pensjonatu „tabita”, obok leżaka i fotela tworzyło jeszcze krzesło 
z metalowej siatki o trapezoidalnym rzucie49. Wprowadzenie plecionego 
drutu (nie rafii czy wikliny) do wnętrza jest prawdopodobne ze względu 
na obecność ściany-siatki w domu własnym architekta, oddzielającej ciąg 
komunikacyjny (schody) od hallu, a jednocześnie dzięki transparentności 
wiążącej obydwie przestrzenie50. szkic ażurowego krzesła stanowił zapis 
idei trzeciego eksperymentalnego mebla w nurcie metalowych sprzętów 
o całkowicie odmiennej koncepcji, która – zrealizowana – wyprzedziłaby 
zaprojektowane dla dzieci Wire Chair harrego bartoi (1952)51 i krzesło 
z siatki drucianej Czesława knothe (1955).

do oryginalnych projektów bohdana lacherta znanych wyłącznie 
z przekazów ustnych i jednej fotografii słabej jakości należy projekt ele-
mentów karoserii własnej lancii aprilli, wykonany w fabryce „lilpop, Rau 
i loewenstein”52. architekt, podobnie jak le Corbusier, był pasjonatem 
motoryzacji. W polskim odpowiedniku Who is Who? jako jedyne hobby 
podał prowadzenie samochodu53. działalność projektowa na tym polu po-
zwala zestawić nazwisko lacherta z twórcami pokroju Waltera gropiusa 
(projekt kabrioletu adler54), Franka lloyda Wrighta (karoseria sportowego 
auta)55 i le Corbusiera (projekt miejskiego „Voiture maximum”, prototypu 
Citroena 2CV).

44. a.W. benesz, Bohdan Lachert. Monografia twórczości do 1939 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem t.S. jaroszewskiego w instytucie 
historii sztuki uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980, s. 222.
45. Zapewne do śmierci architekta w 1987 roku.
46. W zbiorach Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw: Wzr.d.1116).
47. „architektura i budownictwo” 1935, nr 5, s. 71; I. huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Wydawnictwa artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 92.
48. W tym popularnych wówczas zdjęć typu autor/projekt jak w przypadku szezlongu b306 i odpoczywającej na nim Charlotte Perriand, marcela breuera 
siedzącego na krześle „Wassily” czy szymona syrkusa w jednym z foteli zaprojektowanych dla domu przy fabryce towarzystwa braci lourie w Pińsku. s. 
Syrkus, Projekt domu przy fabryce Towarzystwa Braci Lourie w Pińsku [fotomontaż], „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 73.
49. b. lachert, j. szanajca, Dom wypoczynkowy „Tabita” w Skolimowie, 1928-1929, „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 55.
50. bohdan lachert, [dom własny], 1928, „Praesens” 1930, nr 2 (maj), s. 48.
51. Zaprojektowane dla fabryki mebli Knoll w nowym jorku.
52. Rozmowa z Rudolfem lachertem synem architekta (12 maja 2011). lachert zaprojektował błotniki o bardzo nowoczesnym kształcie.
53. Lachert Bohdan Kazimierz, [w:] Czy wiesz kto to jest?, red. s. łoza, główna księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938, s. 409.
54. h. syrkus, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 324.
55. P. blake, Frank Lloyd Wright – architektura i przestrzeń, przeł. j. mach, Wydawnictwa artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990, s. 68.
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Projektem znanym również wyłącznie z fotografii i krótkiego opisu 
jest komplet szachów (1942)56. Nie można ich porównać pod względem 
formy ze znanymi szachami zrealizowanymi w Bauhausie, których geo-
metryczny kształt wskazywał ruch poszczególnych figur. można nato-
miast zestawić obydwa projekty pod względem celowości formy. Pionki 
(bierki) lacherta o prostych, wyoblonych krawędziach posiadały płytkie 
wgłębienie, zapewne na palec, umożliwiające płynny ruch po szachowni-
cy. Pozostałe figury zostały skomponowane z kilku modułów – spłaszczo-
nych walców i smukłych stożków, zestawionych w różnych kombinacjach.

Opisane projekty to zaledwie niewielka część oryginalnej spuścizny 
architekta. Wpisanie jej w kontekst międzynarodowy pozwala docenić 
jej nowatorstwo, zaś wydobycie artystycznego potencjału, który stał się 
udziałem artystów grupy modernistów Praesens, wzbogaca o nowe wątki 
historię awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego.

międzynarodowy charakter rozwiązań lacherta ma jednoczenie 
jeszcze inny wymiar – stanowi jeden z powodów, dla którego nie wyszły 
one poza sferę prototypów pomimo (jak w przypadku opatentowanego 
leżaka) spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych dla szerokiej produk-
cji. Na polskim gruncie w latach dwudziestych i trzydziestych nie było na 
nie większego zapotrzebowania, pozostały zatem jednostkowym zapisem 
fantazji architekta. Zaprojektowany specjalnie do wnętrz o charakterze 
uzdrowiskowym leżak wyparły proste metalowe krzesła produkowane na 
wzór niemiecki przez spółkę „konrad, jarnuszkiewicz & ska”, prostsze 
i bardziej ekonomiczne. Pomimo prób adaptacji mebla wypoczynkowe-
go do wnętrz o różnym przeznaczeniu – w pokazowym mieszkaniu na 
żoliborskim osiedlu Wsm (wystawa „mieszkanie najmniejsze”, 1930) czy 
w rezydencji prezydenta Ignacego mościckiego w Wiśle (1930), pozostał 
on jedynie udanym prototypem, urzeczywistnieniem wizji architekta. 
dalsze projekty – fotel z metalu i skóry jelonka czy karoseria lancii aprilli 
zostały zaprojektowane z jednej strony jako element prywatnego życia/
przestrzeni, z drugiej służyły jako narzędzie promocji architekta – mo-
dernisty, który chciał na nowo ukształtować całe otoczenie nowoczesnego 
człowieka poczynając od siebie. te sprzęty-manifesty nowego stylu życia 
i nowej sztuki pozostały efemerycznym śladem awangardowej rzeczywi-
stości i utopii kreowanej przez architekta w międzywojniu.

56. a.W. benesz, Bohdan Lachert. Monografia twórczości do 1939 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem t.S. jaroszewskiego w instytucie 
historii sztuki uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980, s. 223, il. 124.
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W siódmym roku Rewolucji (1799) jacques-louis david namalował 
portret henrietty de Verninac, starszej siostry malarza eugène’a delacro-
ix1. Portret zamówił zakochany w żonie Raymond de Verninac, ambasador 
Republiki przy Wysokiej Porcie. młoda modelka pozuje w białej sukni 
odsłaniającej dekolt i ramiona. jedynym barwnym akcentem jej ubioru jest 
żółty szal ozdobiony na końcach szlakiem palmet. Zarówno ubiór i fryzu-
ra, jak poza modelki oraz ascetyczna scenografia portretu odwołują się do 
grecko-rzymskiego antyku.

moda, której odzwierciedleniem jest ubiór madame de Verninac, 
trwała niespełna dekadę, od około 1794 roku po pierwsze lata dziewiętna-
stego wieku. ekstrawagancka w swojej prostocie i niezwykle zmysłowa, 
różniła się od wszystkiego, co znane było w kobiecej modzie kilku ostat-
nich stuleci. Od lat cieszy się również niezmiennym zainteresowaniem 
historyków ubioru i obyczajów.2

Przyjmuje się, że moda na suknie nawiązujące wyglądem do an-
tycznych szat była naturalną konsekwencją fascynacji grecko-rzymskim 
antykiem, która znalazła dobitny wyraz między innymi w pismach este-
tycznych johanna joachima Winckelmanna. starożytność w osiemnasto-
wiecznej europie stanowiła „nieodłączny rekwizyt umysłu wykształco-
nego”3. obecny w kolekcjach amatorów sztuki, licznych wydawnictwach, 
w architekturze, malarstwie i sztukach dekoracyjnych, antyk musiał wpły-
nąć również na modę kobiecą. stało się to jednak późno, bo dopiero w roz-
kwicie epoki określanej mianem klasycyzmu. będący od stuleci źródłem 
inspiracji, antyk pobudził w drugiej połowie osiemnastego wieku nowy 
rodzaj zainteresowania wśród twórców i teoretyków sztuki poszukujących 
ładu, harmonii i piękna. jedyną drogą ku temu, by stać się wielkim, pisał 
Winckelmann, „jest naśladowanie starożytnych”4. 

jako znaczący punkt w osiemnastowiecznych zainteresowaniach 
antykiem podaje się często odkrycie herkulanum i Pompejów. Nim jed-
nak wyniki prowadzonych tam prac zostały spopularyzowane, to Rzym 
pozostawał najważniejszym terenem wielkich wykopalisk oraz miejscem 
wymiany myśli i idei artystycznych. licznie napływający do Rzymu 
artyści studiowali starożytne zabytki i malarstwo renesansowe. działali 
tu między innymi architekt i grafik giovanni battista Piranesi, którego 
widoki starożytnego Rzymu oddziaływały na wyobraźnię współczesnych 
mu i późniejszych pokoleń, oraz joseph marie Vien, nauczyciel jacquesa
-louis davida, pierwszego malarza rewolucyjnej Francji. to do Rzymu 
wreszcie przybywali liczni dilletanti, czyli miłośnicy sztuki, którzy uzu-
pełniali tu swą edukację. Niektórzy z nich zasłynęli potem jako kolekcjo-
nerzy, znawcy i teoretycy sztuki. 

moda na antyk objęła również sferę życia towarzyskiego. Organi-
zowano zabawy w żywe obrazy inspirowane tematami zaczerpniętymi 

1. Portret znajduje się w kolekcji luwru, nr inw. RF 1942-16.
2. Zob. m.in. a. Ribeiro, Fashion in the French Revolution, b.t. batsford ltd., New york 1988; The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 
1789–1815, red. k. le bourhis, metropolitan museum of art, New york 1989; C. jöhnk, „Die Französische, garstige Nudität”. Karikaturen zur Nacktmode 
der Zeit um 1800 [w:] Ridikül! Mode in der Karikatur 1600 bis 1900, red. a. Rasche, g. Wolter, berlin/köln 2003, s. 69-78; C. joannis, joséphine Impératrice 
de la Mode. L’élégance sous l’Empire, Réunion des musées nationaux, Paris 2007 ; g. Wolter, Imaginierte Nacktheit. Die „Nuditäten - Mode” um 1800 
[w:] luise. die kleider der königin. mode, Schmuck und Accessoires am Preußischen Hof um 1800, red. B. hedinger, a. Schendel, S. Schimmel, Stiftung 
Preußischer schlösser und gärten berlin-brandenburg, münchen 2010, s. 51-61.
3. h. honour, Neoklasycyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972, s. 23.
4. j. j. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce. 1700-1870, oprac. e. grabska, m. Poprzęcka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974, s. 163.



Fot. 1 Jan Rustem, Portret Marii Mirskiej, Barbary Szumskiej i Adama Napoleona Mirskiego, ok. 1808,
© Copyright by Ligier Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie
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z historii, literatury czy sztuki grecji i Rzymu, wydawano przyjęcia 
wzorowane na antycznych ucztach. słynną grecką kolację przygotowała 
malarka louise-elizabeth Vigée-lebrun, która zadbała nie tylko o odpo-
wiednie stroje dla swoich gości, ale i o stosowną dekorację stołu w postaci 
etruskich waz wypożyczonych od hrabiego de Parcy.5 W Paryżu wielka 
francuska aktorka Clairon, grając antyczne heroiny, miała jako pierwsza 
pojawić się w drapowanych szatach zamiast w rozpiętych na panier suk-
niach6. Fakt ten był wyrazem zmian, jakie od połowy osiemnastego wieku 
zaczęły zachodzić w teatrze francuskim, gdzie kostium miał bardziej niż 
dotychczas odpowiadać historycznym realiom i umożliwiać aktorom natu-
ralniejsze i swobodniejsze poruszanie się po scenie. 

dla intelektualnej elity i artystów drugiej połowy osiemnastego 
wieku antyk uosabiał to, co wspaniałe i wzniosłe. Nawiązywanie do niego 
wyrażało zmianę gustu i upodobań, nie było jednak jednoznaczne z jego 
kopiowaniem, interpretowano go bowiem samodzielnie, czy to w sztuce, 
czy w modzie.7 radykalnie uproszczony pod koniec stulecia ubiór kobiecy 
był tego wyrazem, a śmiało eksponująca naturalną sylwetkę suknia stała 
się także symbolem nowego porządku, zmian społecznych i obyczajo-
wych.

W rewolucyjnym Paryżu poszukiwano nowego modelu ubioru, 
który odzwierciedlałby idee Republiki. Panowała powszechna zgoda co do 
tego, że ubiór jako znaczący czynnik kultury dnia codziennego powinien 
zerwać z tradycją stroju z okresu ancien régime’u i sygnalizować nowy 
obywatelsko-demokratyczny porządek. swoich zwolenników miała moda 
angielska, inni proponowali odwołać się do form ubiorów znanych z an-
tyku. jeszcze przed rewolucją moda angielska, którą cechowała elegan-
cja, prostota i wygoda, cieszyła się na kontynencie sporą popularnością, 
szczególnie wśród arystokracji i oświeconych elit, spotykając się z gło-
szonymi przez jana jakuba rousseau ideami powrotu do natury.8  z kolei 
republikański Rzym postrzegany był w postępowych kołach jako wzorzec 
polityczno-społeczny. Nowa francuska moda mogła być zatem rozwi-
nięciem mody angielskiej lub też adaptacją antycznych ubiorów. W 1794 
roku komitet Ocalenia Publicznego zlecił davidowi wykonanie projektów 
ubiorów narodowych dostosowanych do obyczajów i charakteru republi-
ki. Przedstawione przez davida propozycje ubiorów luźno inspirowanych 
antykiem nie zostały jednak wprowadzone w życie.9 antykizacji uległy 
natomiast ubiory kobiece. 

Znanym i interesującym zjawiskiem jest fakt, że portreciści bardzo 
często, szczególnie w siedemnastym i osiemnastym wieku, przedstawiali 
swoje modelki jako antyczne nimfy i boginie, przy czym ich ubiór, który 

5. l.-e. Vigée-lebrun, Wspomnienia, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 71-74. Zob. także j. bennahum, The Lure of Perfection: Fashion and Ballet 1780-1830, 
Routledge, New york – london 2005, s. 107-108.
6. m. gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – kraków 1968, s. 7; j. bennahum, The 
Lure of Perfection…, s. 36. terminem panier określa się stelaż noszony w osiemnastym wieku pod spódnicą sukni dla nadania jej rozbudowanego po bokach 
kształtu (polska nazwa to rogówka).
7. Naukowe badania nad analizą form ubiorów antycznej grecji i Rzymu rozpoczął francuski archeolog léon heuzey (1831-1922), autor opracowania 
Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant, wydanego w 1922 r., zob. m. gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów…, s. 53.
8. a. Ribeiro zwraca uwagę na podjętą w 1783 roku przez cesarza józefa II próbę zakazania noszenia gorsetów i rogówek. Przywołuje również daniela 
Chodowieckiego, który w 1785 roku na zlecenie Franza ehrenberga, wydawcy Frauenzimmer. Almanach zum Nutzen und Vergnügen, wykonał rysunki 
z propozycjami sukien o uproszczonym kroju, przypominających ówczesne koszule. a. Ribeiro, Dress in Eighteenth-Century Europe 1715-1789, yale 
university Press, New haven – london 2002, s. 228.
9. The Age of Napoleon…, s. 56-59.



Fot. 2 Suknia z trenem, należała prawdopodobnie do królowej Luizy Pruskiej (1776-1810), żony króla Prus Fryderyka Wilhelma III,pocz. XIX w.,
© Copyright by Ligier Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie



103Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

nierzadko stanowiła nieoficjalna, prywatna suknia, zyskiwał cechy an-
tyczne poprzez sposób ułożenia fałd, odsłonięcie jednego z ramion czy 
rozchylenie tkaniny przy dekolcie. Z kolei w latach dziewięćdziesiątych 
osiemnastego stulecia bohaterki obrazów ukazujących zaczerpnięte z an-
tyku historie wyglądały dla ówczesnych odbiorców zupełnie współcze-
śnie. henry Redhead yorke, anglik, który miał okazję oglądać w Paryżu 
Sabinki wprowadzające pokój między walczących davida (luwr), opisując 
ubiór hersylii, odniósł się do modnej Francuzki: „Pomiędzy tymi dwiema 
postaciami [Romulusem i tytusem tacjuszem] stoi hersylia; ubrana na 
biało à la grecque, innymi słowy, stosownie do obecnej mody”10.

krój nowych, inspirowanych antykiem sukien opierał się wciąż 
na osiemnastowiecznej robe à la française, czyli dwuczęściowej sukni 
składającej się ze spodniej spódnicy i zakładanej na nią sukni wierzch-
niej z trenem, czyli manteau, ciągnącym się od pleców do ziemi. suknie 
według nowej mody były już jednak jednoczęściowe, staniki pozbawione 
usztywniającego stelażu, a fałdy trenu przyszyte do staniczka tak, że nie 
odstawały, lecz do niego przylegały. kolejną, niezwykle istotną różnicą 
były tkaniny, z jakich zaczęto szyć suknie. barwne, broszowane jedwabie 
zastąpiły białe, lekkie i przejrzyste batysty, muśliny i gazy. ubrane w nie 
kobiety sprawiały wrażenie spowitych we mgłę, jak czytamy w „journal 
des luxus und der moden” z 1801 roku11. upodobanie do bieli było świa-
domym wyborem i wyrazem gustu tej epoki. Zdawano sobie przecież 
sprawę, że w antyku noszono barwne szaty, znane już dobrze z odkrytych 
starożytnych malowideł. a jednak do lat dwudziestych dziewiętnastego 
wieku biel pozostała jednym z najpopularniejszych kolorów w kobiecym 
ubiorze. 

Prostota sukien à l’antique każe odwołać się do sukien-koszulek, 
chemises, obecnych zarówno we francuskiej, jak i angielskiej modzie 
nieoficjalnej od lat osiemdziesiątych osiemnastego wieku. szyte z białych 
tkanin, najczęściej muślinów, chemises za całą ozdobę miały falbanę, 
którą obszywano wycięcie stanika oraz jedwabną szarfę, którą wiązano 
w talii. Propagatorką sukien-koszulek była maria antonina, sportretowana 
w jednej z nich przez elizabeth Vigée-lebrun w 1783 roku12. Właściciel-
ką tego rodzaju sukni była również emma hart, muza malarza georga 
Romneya, kochanka, a od 1791 roku żona, Williama douglasa hamiltona, 
brytyjskiego ambasadora w królestwie Neapolu, miłośnika starożytności 
i kolekcjonera. Podczas wieczornych spotkań towarzyskich piękna emma 
spowita w szale udrapowane na sukni-koszulce miała odgrywać żywe ob-
razy, wyobrażając znane dzieła sztuki starożytnej. W 1787 roku jej występ 
podziwiał johann Wolfgang goethe13.

gdzie i w jakiej formie objawiła się w kobiecych ubiorach moda à 
l’antique? jak donosi „journal des luxus und der moden” z czerwca 1794 
r., miało to miejsce w Paryżu14. W korespondencji poświęconej nowinkom 
mody z Francji czytamy, że paryżanki przyjęły najosobliwszy sposób 

10. d. grimaldo grigsby, Nudity à la grecque in 1799, „the art bulletin”, 1998, t. 80, nr 2, s. 320-321.
11. g. Wolter, Imaginierte Nacktheit…, s. 52.
12. a. Ribeiro, Dress in Eighteenth-Century…, s. 226-228.
13. C. jöhnk, „die Französische, garstige Nudität”…, s. 70-71.
14. g. Wolter, Imaginierte Nacktheit…, s. 51. O żurnalach mody w osiemnastym wieku zob. c. joannis, joséphine Impératrice de la Mode…, s. 25.



Fot. 3 Fragment sukni



Fot. 4 Fragment sukni
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ubierania się, noszą mianowicie trykoty z jedwabiu w cielistym kolorze, 
a na to suknie z najcieńszego muślinu uniesione z jednej strony na wy-
sokość kolana i przypięte tam agrafą. talia ich sukni jest podniesiona do 
góry i przepasana trójkolorową szarfą. moda ta szybko przyjęła się rów-
nież poza Paryżem, który po okresie terroru na powrót stał się jej cen-
trum. W Pamiętnikach jana duklana Ochockiego znajdujemy pełen uroku 
opis balu wydanego podczas obrad sejmu w grodnie w 1795 roku. Oddaje 
on w pewnym stopniu wrażenie, jakie nowa moda wywierała:

Frania była aż do zbytku modnie ubrana. Po-
strzegłem, że nóżki miała bose, a na wszystkich 
palcach pierścienie ozdobione drogimi kamienia-
mi, które wówczas umyślnie robiono na ten spo-
sób rozkładane jak kolczyki; zamiast trzewików 
były trepki jakby kapucyńskie, przytwierdzone 
białemi wstążeczkami obmotującymi nogę aż 
po kolana. […] Rozpatrując dalej uważniej, po-
strzegłem także, że nie miała na sobie koszuli, 
tylko sukienkę z bardzo lekkiej jakiejś materii, 
podniesioną girlandą u prawej nogi wyżej kolana, 
piersi całkowicie odkryte i najmniej nieosłonione. 
gdym ten ubiór podziwiał – wstała, obróciła się, 
pozwoliła przypatrzeć kostiumowi […], podała 
mi szal tyftykowy, który na siebie narzuciła i tak 
z wolna poczęliśmy się przechadzać, rozglądając 
na wszystkie strony. Widok był naprawdę dziwny, 
można było śnić, że jest się na Olimpie: przesu-
wały się Wenery, dyanny, Psychy: to znów jakby 
w atenach przechodziły aspazje uśmiechnięte, to 
jak w Rzymie snuły się Westalki.15

tym, co stanowiło o oryginalności mody à l’antique w jej najbar-
dziej ekstrawaganckim wydaniu, było śmiałe eksponowanie kobiecego 
ciała. Przejrzysta tkanina sukni, uniesiona z jednej strony do góry spód-
nica, tak aby ukazać fragment nogi, wreszcie noszony pod suknią trykot 
w cielistym kolorze, wszystko to miało sugerować, że poza pończochami 
i podwiązkami nic więcej się już pod suknią nie kryło.

Zasady tej odważnej mody ustaliły się w okresie dyrektoriatu. 
W grudniu 1795 roku w „journal des luxus und der moden” paryski 
korespondent wyliczył charakterystyczne cechy, które zaobserwował 
w modnym ubiorze kobiecym: powinno nosić się najwyżej jedną koszulę 
pod suknią, a jeśli to możliwe, żadnej; suknia powinna być mocno wyde-
koltowana; plecy powinny być wąskie; talia znajdować się bezpośrednio 
pod biustem; włosy nie powinny być pudrowane; pantofle w miarę możli-
wości bez obcasów.16 Z początkiem konsulatu, czyli w roku 1799, moda ta 
osiągnęła swój punkt kulminacyjny, a muślin stał się najbardziej pożądaną 
tkaniną na suknie. W tym okresie modne paryżanki stały się też przed-

15. Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, t. II, Warszawa 1882, s. 218.
16. g. Wolter, Imaginierte Nacktheit…, s. 51-52.



Fot. 5 Jan Rustem, Portret Anny z Sołtanów Wańkowiczowej, ok. 1805,
© Copyright by Reszka Zbigniew/Muzeum Narodowe w Warszawie



108Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

miotem wielu żartów, karykatur, bohaterkami anegdot i obiektem krytyki. 
jak głosiła jedna z anegdot, w paczce, w której miano przesłać suknię dla 
jednej z pań, znalazł się po jej otwarciu tylko liść winnej latorośli.17 Wyta-
czano także racjonalne argumenty przeciwko lekkim sukniom jako zupeł-
nie nieprzystosowanym do francuskiego klimatu. W 1799 roku lekarz Vic-
tor broussonet potępił modę muślinowych sukien w swojej broszurze De 
la mode et des habillements18. broussonet głupotą nazywał adaptowanie 
ubioru starożytnych greków i Rzymian do chłodnego paryskiego klimatu. 
jako skutki roznegliżowanej mody wyliczał zapalenie dróg oddechowych, 
przeziębienia, ustanie miesięcznego krwawienia. 7 września 1799 roku pi-
smo „le publiciste” podjęło próbę odwiedzenia kobiet od modnego stroju, 
który narażał je na niebezpieczeństwo utraty zdrowia: 

Czując się w obowiązku odwieść kobiety od po-
wszechnego pragnienia pokazywania się niemal 
nago w naszych ogrodach, doktor angrand przy-
wołuje śmierć młodej osoby z powodu choroby 
klatki piersiowej, której nabawiła się w ostatnich 
dniach w tivoli. doktor zapowiada, że zamierza 
zebrać większą ilość przypadków poważnych cho-
rób, często śmiertelnych, spowodowanych nosze-
niem ubiorów à la grecque.19

W niespełna dwa tygodnie później „journal de Paris” opublikował 
list członka akademii, louis-mathieu langlèsa, bibliotekarza, orientali-
sty i tłumacza, który pomimo republikańskiego zaangażowania, wyrażał 
wrogość wobec sukien à l’antique. Obok argumentów natury zdrowotnej, 
langlès podnosił również te natury moralnej: „Cóż znaczą niebezpieczeń-
stwa lub nawet śmierć dla tych, które mają odwagę ryzykować skromność, 
cechę ważniejszą dla tej płci niż instynkt samozachowawczy? jedna czy 
druga suknia à la grecque lub à la romaine, śmiem twierdzić, nie uczyni 
Kornelii”20. Przywdzianie sukni à la antique nie uczyni więc Francuzki 
równie skromną i cnotliwą, jak jej odpowiedniczka z czasów starożyt-
nych, przeciwnie: poprzez swój strój będzie postrzegana jako nieskromna, 
a nawet nieprzyzwoita.

analizując modę lat dziewięćdziesiątych osiemnastego wieku nale-
ży mieć na uwadze również i to, jakim miastem był ówczesny Paryż. Po 
obaleniu jakobinów i objęciu rządów przez dyrektoriat Paryż na powrót 
zatętnił życiem. uwagę przyciągali incroyables i merveilleuses – młodzi 
mężczyźni i kobiety, którzy wyróżniali się swobodnym stylem życia, pro-
wokacyjnym zachowaniem i ekstrawaganckim ubiorem. W salonach, które 
odzyskiwały kulturotwórcze znaczenie, w teatrach, operze i kawiarniach 
stykali się ze sobą zarówno świeżo wzbogaceni mieszczanie, jak i powra-

17. tamże, s. 52.
18. d. grimaldo grigsby, Nudity à la grecque…, s. 322-323.
19. tamże, s. 322.
20. tamże, s. 322-323.
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cający z wygnania arystokraci oraz różnego pokroju ludzie pragnący piąć 
się w górę21.

Przejrzyste, zachwycające prostotą suknie zaczęły zanikać oko-
ło 1802 roku, kiedy Napoleon został mianowany pierwszym konsulem, 
a wkrótce potem ogłosił się cesarzem. moda znów utraciła to, co w cza-
sach Republiki stanowiło o równości i wolności. muśliny zostały zastą-
pione przez jedwabie, a niezwykle dekoracyjne hafty metalowymi nićmi 
i blaszkami uczyniły z prostych sukien bogate toalety, które miały pod-
kreślać wspaniałość dworu i cesarstwa. Wykwintne jedwabie i aksamity 
na powrót zaczęto produkować w odradzających się lyońskich warsz-
tatach. W symboliczny sposób okres „nagiej mody” zakończyły słowa 
józefiny bonaparte, wypowiedziane do pani tallien i jej dwóch przyja-
ciółek po tym, jak pojawiły się w paryskiej Operze przebrane za nimfy na 
łowach, w niezakrywających kolan tunikach: „skończył się czas baśni, 
a rozpoczęły się rządy historii”22.

moda kobieca przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku była 
estetycznym ucieleśnieniem idei nowego porządku w europie, jedną z jego 
materialnych kreacji. Interpretowana była jako unaocznienie idei wolności 
i równości, początek nowej, opartej na naturalnych prawach epoki. była 
to również moda swobody obyczajowej, wyrażonej przejrzystością su-
kien i śmiałością odkrywania ciała. modne paryżanki znacznie bardziej 
przypominały pełne wdzięku nimfy niż surowe rzymskie matrony. moda 
tego okresu nawiązała także po raz pierwszy, konsekwentnie i nieefeme-
rycznie, do dawnej epoki historycznej. Zjawisko to stanie się charakte-
rystycznym rysem kolejnych mód kobiecych w dziewiętnastym wieku, 
szukających inspiracji w minionych czasach, i jest paralelne do wielonur-
towości stylowej sztuki tego stulecia.23 Nie można tu również pominąć roli 
malarstwa historycznego oraz dramatów czy oper, których akcja toczyła 
się w odległych stuleciach. Oddziaływały one na wyobraźnię i pobudzały 
inwencję współczesnych, także w dziedzinie mody.

21. C. joannis, Joséphine Impératrice de la Mode…, s.12-20; The Age of Napoleon…, s. 59-70.
22. The Age of Napoleon…, s. 71.
23. sięganie do historycznych epok, często okresów świetności danego państwa czy narodu jest interesującym zjawiskiem także na gruncie polskim. Renesans 
polskiego ubioru narodowego nastąpił w okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego a rozpowszechnił się po jego upadku na ziemiach pod 
zaborem austriackim, zob. a. Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Wydawnictwo „dig”, Warszawa 2003, s. 77-90, 121-
132. autorka omawia polski ubiór narodowy końca dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego wieku oraz projekty kobiecych ubiorów narodowych 
projektu Czesława borysa jankowskiego z końca dziewiętnastego wieku.



zofia juSiaK
Modne wdowy.
Rozważania nad ubiorem żałobnym i jego miejscem w kulturze 
dziewiętnastego wieku 
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Przeglądając czasopisma ilustrowane dla kobiet wydawane w dru-
giej połowie dziewiętnastego wieku, dość często trafić można na rubryki, 
a nawet na całe artykuły poświęcone strojom żałobnym. Pokazywano 
w nich poszczególne modele i dodatki, opisując szczegółowo zmieniające 
się trendy. Obecnie prezentacja tego rodzaju strojów w czasopiśmie dla 
pań byłaby nie do pomyślenia. Za przemianami w modzie podąża się, aby 
wyglądać ładnie, atrakcyjnie, a przynajmniej zgodnie z obowiązującymi 
kanonami piękna. moda kojarzy się obecnie jeśli nie z luksusem, to na 
pewno z naddatkiem, z tym, co przyjemne, ale nie niezbędne. Zestawienie 
mody i żałoby, wiążącej się przecież z tragedią, jaką jest śmierć bliskiej 
osoby, może wydawać się współczesnemu odbiorcy niepokojące. Nie było 
ono jednak niczym niezwykłym w zdominowanej przez kulturę wikto-
riańską drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. W czasie żałoby trzeba 
było wyglądać w sposób odpowiadający przewidywanemu przez normy 
obyczajowe stanowi psychicznemu, a więc ponuro i ascetycznie, co wcale 
nie znaczy niedbale bądź brzydko. Chcąc zbliżyć się do obowiązującego 
wyobrażenia, w kreowaniu swojego żałobnego wizerunku należało kiero-
wać się określonymi zasadami etykiety.

aby właściwie zrozumieć i zinterpretować chęć (a może przymus?) 
odpowiedniego kształtowania swojej powierzchowności w okresie żałoby, 
należy przede wszystkim odwołać się do definicji tego zjawiska. alfonso 
m. di Nola, włoski antropolog badający obyczaje związane ze śmiercią 
i żałobą, twierdzi, że we współczesnym języku różnica między „opłakiwa-
niem” a „żałobą” zatarła się i słów tych często używa się wymiennie. di 
Nola podejmuje próbę ponownego zdefiniowania tych pojęć, z uwzględ-
nieniem różnic, jakie między nimi zachodzą. jego zdaniem, „fazę opłaki-
wania charakteryzują przede wszystkim wewnętrzne przeżycia udręki to-
warzyszące żałobie, dlatego należy ono głównie do sfery psychiki i uczuć. 
Odpowiednio do tego «żałoba» oznaczałaby więc intensywność żalu 
odczuwanego przez osobę opłakującą i jego uzewnętrznienie w zachowa-
niach”1. I właśnie w konieczności „uzewnętrznienia” opłakiwania, jak mi 
się wydaje, tkwi klucz do zrozumienia zachowań z epoki wiktoriańskiej. 
jak zauważa di Nola, dawne formy obyczajów żałobnych (w tym także 
ubiór) zachowały się jedynie w społecznościach wiejskich, tymczasem 
„w miastach anonimowość kryzysu opłakiwania nieprzeżywanego razem 
ze zbiorowością i niepodlegającego cenzurze grupy sprawia, że żałoba 
najczęściej przebiega bez odwołania się do jej form etykietalnych i, z wy-
jątkiem bardzo rzadkich przypadków, bez manifestowania jej przez rodzi-
nę”2. Rzeczywiście, odpowiedni, czyli elegancki i ciemny strój obowiązu-
je żałobników wyłącznie w dniu pogrzebu, choć przypuszczalnie wynika 
to raczej z wyczucia sytuacji i nawyków nabytych w procesie wychowania 
niż ścisłego przestrzegania zasad etykiety. Wyjątkiem są oficjalne uroczy-
stości pogrzebowe – pogrzeby dostojników kościelnych, ważnych urzęd-
ników państwowych oraz członków rodzin królewskich – uczestniczące 
w nich kobiety często mają na sobie czarne rękawiczki i woalki3.

1. a.m. di Nola, Tryumf śmierci: antropologia żałoby, universitas, kraków 2006, red. nauk. m. Woźniak, tłum. j. kornecka [et al.], s. 13.
2. tamże, s.56.
3. l. taylor, Mourning Dress, [w:] The Berg Companion to Fashion, (red.) Valerie steele, Oxford-New york, s. 519.
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to ponowne ograniczenie etykiety żałobnej do bardzo wąskich krę-
gów społecznych jest ciekawe w kontekście teorii „cyklicznego systemu 
ostentacji pogrzebowej” aubreya Cannona. Na podstawie badań przemian 
obyczajów żałobnych w starożytnej grecji, w społeczności Irokezów 
i w wiktoriańskiej anglii Cannon doszedł do wniosku, że „istnieje pewien 
uniwersalny cykl wzrostu i dekadencji okazałości ceremonii pogrzebo-
wych”4. jego zdaniem „cykle wzbogacania i upraszczania zwyczajów 
pogrzebowych są przykładami nieustannej transformacji kultury poprzez 
wyrażanie aspiracji społecznych”5, a przebiegają następująco: na początku 
cyklu luksus jest przywilejem jedynie najwyższych warstw społecznych, 
następnie zostaje stopniowo przejmowany przez klasy niższe, jednak wraz 
z jego upowszechnianiem się w coraz szerszych kręgach społecznych kla-
sy wyższe upraszczają swe obyczaje żałobne, by odróżnić się od innych. 
bardzo podobnym schematem, tyle, że w odniesieniu do mody, posłużył 
się georg simmel w Filozofii mody z 1905 roku. tym, co jego zdaniem 
napędza ciągłe zmiany w modzie, jest chęć naśladowania klas wyższych 
przez klasy niższe, najłatwiejsza do zrealizowania właśnie w elementach 
powierzchownych, na przykład w ubiorze czy w sposobie meblowania 
mieszkań. klasy wyższe jednak szybko odchodzą od tego, co staje się 
modne wśród mas, i w taki sposób powstaje nowy styl, znów będący 
obiektem pragnień warstw aspirujących6, Obie te teorie da się zastosować 
do obowiązującego w drugiej połowie dziewiętnastego wieku stroju żałob-
nego i związanej z nim etykiety.

Warto podkreślić, że ani strój żałobny, ani etykieta regulująca spo-
sób jego noszenia nie są oczywiście wynalazkiem wieku pary i elektrycz-
ności. stroje tego typu noszono także w społecznościach archaicznych, 
a etykieta z nimi związana funkcjonowała już w starożytności. W śre-
dniowieczu pojawiły się szczegółowe przepisy dotyczące tkanin i sposobu 
wykonania strojów żałobnych, do końca siedemnastego wieku zasady te 
odnosiły się jednak do żałoby dworskiej, obowiązującej jedynie elity7. 
możliwość noszenia strojów żałobnych traktowano więc jako przywilej, 
kojarzony z wysokim statusem społecznym. Zdarzały się jednak sytu-
acje wyjątkowe, w których przekroczenie granic wyznaczanych przez 
przynależność stanową było możliwe: „mieszkańcy Paryża, którzy mogli 
pozwolić sobie na noszenie żałoby, naśladowali wielkich Panów z Wersa-
lu, czerpiąc tajemną przyjemność z ubierania się w sposób pozwalający 
ukryć różnice rangi społecznej”8. jak nietrudno się domyślić, na to pozwo-
lić mogli sobie jedynie najbogatsi. to jednak wkrótce miało się zmienić 
– procesy modernizacyjne rozpoczęte w wieku osiemnastym sprawiły, 
że możliwości naśladowania elit społecznych stały się znacznie większe, 
a noszenie żałoby, obok wielu innych elementów, zaczęło stanowić jedną 
zewnętrznych oznak przynależności do kręgów społecznie poważanych9.

Ciekawe jest to, że także z praktycznego punktu widzenia na 
rozpowszechnianie się zwyczaju noszenia żałoby wpływały właściwie 

4. a.m. di Nola, Tryumf śmierci…, op.cit., s.57.
5. tamże.
6. s. georg, Filozofia mody, [w:] s. magala, Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 182-185.
7. l. taylor, Mourning Dress…, op.cit., s. 518.
8. a.m. di Nola, Tryumf śmierci: antropologia żałoby, universitas, kraków 2006, red. nauk. m. Woźniak, tłum. j. kornecka [et al.], s. 57.
9. l. taylor, Mourning Dress…, op.cit., s. 518-519.
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te same czynniki, dzięki którym zachodził proces demokratyzacji 
mody. Po pierwsze, przemysł włókienniczy, metody wytwarzania ubrań 
i handel odzieżą od lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku rozwijały 
się niezwykle dynamicznie, dzięki czemu coraz więcej osób mogło sobie 
pozwolić na kupno odpowiednich strojów, nie tylko codziennych, ale też 
tych przeznaczonych na specjalne okazje. Po drugie, coraz szersze rzesze 
mieszczan dorównywały majątkowo arystokratom, mniej znaczącym 
w sferze polityki i gospodarki, wciąż jednak wyznaczającym wzorce 
zachowań tzw. wyższych sfer, do których aspirowali świeżo upieczeni 
bogacze. jednym z takich obyczajów – łatwych do skopiowania, bo 
powierzchownych – było właśnie noszenie strojów żałobnych po śmierci 
osób bliskich. Równocześnie pozwalało ono na obnoszenie się ze swoją 
pozycją majątkową – skompletowanie całego stroju żałobnego nawet 
w czasach konfekcji było przedsięwzięciem dość drogim. dodatkowo 
każda śmierć w rodzinie wiązała się z koniecznością ponownego 
nabywania żałobnej garderoby – wierzono bowiem, że trzymanie jej 
w domu jest nieprzyzwoite (interpretowano to jako „wyczekiwanie” 
na czyjąś śmierć), a nawet przynosi nieszczęście. Zapotrzebowanie na 
odzież i akcesoria noszone na różnych etapach żałoby napędzało, rzecz 
jasna, przemysł i handel. W całej europie (także na ziemiach polskich) 
powstawały magazyny specjalizujące się w sprzedaży żałobnych ubrań 
i dodatków. Reklamy tego typu magazynów można było znaleźć między 
innymi w czasopismach dla pań, na przykład w „tygodniku mód 
i Powieści”. Co ciekawe, na ilustracjach zdobiących te reklamy widniały 
wyłącznie kobiety o zaskakująco obojętnym wyrazie twarzy, tak jakby 
czarne stroje, w które były spowite (oferowane rzecz jasna przez dany 
magazyn), miały im z jednej strony przynosić ukojenie w bólu, z drugiej 
– być jedynym widocznym znakiem ich żałoby.

tu pojawia się kolejne bardzo istotne pytanie, a mianowicie: 
dlaczego reklamy te i w ogóle działalność przemysłu związanego 
z ubiorem żałobnym skierowane były przede wszystkim do kobiet? 
aby na nie odpowiedzieć, należy sięgnąć do dziewiętnastowiecznych 
podręczników etykiety, będących chyba najlepszym świadectwem 
ówczesnego spojrzenia na kwestie żałoby. Istniały dwa dość zbieżne 
modele etykiety żałobnej – francuski (obowiązujący w całej europie, 
z wyjątkiem anglii) i angielski (obowiązujący w Imperium brytyjskim 
i stanach Zjednoczonych). Niewielkie różnice między nimi dotyczyły 
głównie czasu trwania żałoby – pod tym względem model angielski 
był nieco bardziej restrykcyjny niż francuski, na którym wzorowały 
się cytowane przeze mnie polskie źródła. jak łatwo się domyślić, 
podręczniki tego typu kierowane były do osób, które obyczajów 
towarzyskich dopiero się uczyły, a więc najprawdopodobniej do 
przedstawicieli rosnącej w siłę klasy średniej. Rozdziały dotyczące 
etykiety żałobnej adresowane były jednak niemal wyłącznie do pań 
– o żałobie mężczyzn, przynajmniej w wykorzystanych przeze mnie 
źródłach, pisano bardzo niewiele. „u mężczyzn jedyną oznaką żałoby 
jest szeroka krepa na kapeluszu; wypustek białych u klapy surduta dziś 
się nie nosi. Czarny lub z włosów sznurek do zegarka i cały rok czarne 
rękawiczki. koszule zawsze białe zostają u panów; nie ma zwyczaju brać 
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kolorowych”10 – to wszystko. dodatkowo mężczyźni mieli obowiązek 
noszenia tego, i tak bardzo symbolicznego, ubioru żałobnego zaledwie 
przez rok, a wdowiec mógł swobodnie ożenić się powtórnie, nie czekając 
na zakończenie żałoby. W przypadku kobiet było zupełnie inaczej – 
Kodeks światowy z roku 1881 stawiał sprawę jasno: „Najdłuższą żałobą 
być musi żałoba wdowy. trwa ona lat dwa”11. dla porównania, żałoba 
po rodzicach trwała tylko rok, a żałoba rodziców po dzieciach nie była 
obowiązkowa. dość dobrze ilustruje to hierarchię, jaka funkcjonowała 
w rodzinie mieszczańskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku. 
etykieta dotycząca żałoby kobiet, a w szczególności wdów, nie tylko ściśle 
regulowała czas jej trwania, lecz także to, jak należało się zachowywać 
i co wypadało nosić na poszczególnych jej etapach.

Ciężka żałoba, zwana także „wielką” bądź „grubą”, trwała pół roku. 
dla wdowy był to okres niemal zupełnego wykluczenia z życia towa-
rzyskiego: „Podczas pierwszego perjodu żałoby, niewypada pokazywać 
się w żadnem publicznem miejscu zabaw, czy to w teatrze, na balu, na 
koncercie, w kasynie czy na obiadach składkowych itp. (…) Nie chodzi 
się też wtedy na żadne pogrzeby, tembardziej na wesela, nie oddaje się 
żadnych wizyt chyba swej rodzinie lub przyjaciołom poufałym i to wte-
dy, gdy u nich nie ma przyjęć. u siebie także nie przyjmuje się nikogo, 
prócz rodziny”12. W tym okresie należało nosić czarne, wełniane (naj-
częściej kaszmirowe) suknie o kroju dość prostym. spódnica miała być 
bardzo skromna, niezbyt długa (jedynie w dniu pogrzebu wdowa mogła 
pozwolić sobie na powłóczystą spódnicę, która dodawała jej wizerunkowi 
dramatyzmu), a góra sukni, z zabudowanym dekoltem i długimi rękawa-
mi – pozbawiona wszelkich detali, z wyjątkiem mankietów i kołnierzy 
wykończonych krepą angielską (wełnianą). do stroju takiego obowiązy-
wały czarne, matowe rękawiczki („szwedzkie” lub „duńskie”). Zabronione 
były błyskotki – „z perełek tylko zupełnie matowe odpowiednie są do 
ciężkiej żałobnej sukni, która w ogóle powinna być pozbawiona wszelkich 
ozdób, z wyjątkiem broszki”13 (z dziewiętnastowiecznych fotografii przed-
stawiających wdowy wynika, że nosiły one przypięte pod szyją broszki 
z wizerunkiem zmarłego). Na głowie noszono tzw. „kapotkę” – rodzaj 
czepeczka, do którego przymocowany był welon. gdy wdowa wychodziła 
z domu, musiała zakryć nim twarz. Welony, „których długość od 75 do 
100 centimentrów, stosownie do gustu lub wzrostu osoby, szerokość zaś 
60 do 80 centimetrów”14, wykonywane były z krepy, czarnej rzecz jasna. 
ta jedwabna tkanina, o ciasnym splocie i kreszowanej strukturze (uzyski-
wanej dzięki skręcaniu włókien w wysokiej temperaturze) ograniczała do-
pływ światła i powietrza, wywołując duszności i zakłócając widzenie, zaś 
niezbyt dobrej jakości barwnik farbował przy każdym kontakcie z wodą. 
strój żałobny nie był więc wyłącznie dobrowolną manifestacją smutku, 
próbą symbolicznego podążenia za nieboszczykiem przez rezygnację 
z piękna, bogactwa i koloru tak noszonych strojów, jak i swego życia. był 
też swoistym piętnem oddzielającym wdowę od reszty społeczeństwa, 

10. m. Rościszewski, Dobry ton: szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych, jan Fiszer, Warszawa 1905, s. 170.
11. l. alquié Rieupeyroux, Kodeks światowy, czyli znajomość życia we wszelakich stosunkach z ludźmi, gebethner i Wolff, Warszawa 1881, s.72.
12. tamże, s. 74-75.
13. Kostiumy żałobne, „bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet”, 1885, Warszawa, s. 170
14. tamże.
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podkreślającym jej odmienny i przejściowy status. można go interpreto-
wać jako złagodzoną i szczątkową wersję obyczajów ludowych: izolowania 
wdowy jako nieczystej i stosowania wobec niej przemocy fizycznej (zada-
wania ran) czy psychicznej (rytualnego oskarżania o śmierć męża)15. czy 
jednak skazywanie kobiet na noszenie wełny nawet w największy upał 
i odgradzanie się od świata czarną zasłoną nie było jakąś formą fizycznej 
opresji? Wygląda na to, że tak, skoro pod koniec dziewiętnastego wieku 
zwyczaje te zaczęły ulegać stopniowemu złagodzeniu, a i wcześniej wiele 
kobiet skracało czas żałoby, narażając przy tym na szwank swą reputację.

Po półrocznej ciężkiej żałobie następował okres żałoby zwykłej, 
zwanej też konwencjonalną. W tym czasie dozwolone były już wszystkie 
rozrywki, z wyjątkiem balów. Powolny powrót do życia towarzyskiego 
odzwierciedlał także strój. suknie do konwencjonalnej żałoby mogły 
być szyte z jedwabiu, ozdabiane już nie tylko krepą, ale i dekoracjami 
z błyszczących, czarnych koralików. Wśród tego typu ubiorów pojawiają 
się suknie wizytowe i wieczorowe, choć jeszcze dość skromne. Niektóre 
spośród zachowanych w muzeach sukien tego typu są niezwykle piękne 
i trudno właściwie odróżnić je od zwyczajnych czarnych strojów, chętnie 
noszonych także przez osoby niebędące w żałobie, szczególnie w okre-
sie zimowym. Na pewno jednak zasady lżejszej żałoby nie pozostawiały 
kobiecie wielu możliwości, jeżeli chodzi o komponowanie swego stroju. 
kolor, tkanina, dopuszczalna ilość i rodzaj zdobień były narzucone z góry, 
podobnie jak w okresie żałoby grubej. Co było w takim razie szczeliną, 
przez którą do strojów żałobnych przenikały wszelkie zmiany w modzie? 
był to, rzecz jasna, odpowiedni fason (zarówno sukien, jak i dodatków). 
jeśli pozostawał on w zgodzie z obowiązującymi trendami, można było 
nazwać wdowę kobietą modną. to właśnie fason ulegał ciągłym przemia-
nom, w przeciwieństwie do kolorów, zdobień czy rodzajów tkanin, przy 
doborze których kierowano się raczej wiekiem, typem urody i stanem 
cywilnym osoby, dla której strój był przeznaczony. Największy przepych 
dozwolony był w strojach mężatek, w szczególności młodych. to one wła-
śnie, w miarę możliwości finansowych, mogły ubierać się w błyszczące 
jedwabie w głębokich kolorach i biżuterię z drogich kamieni. W ten spo-
sób, rzecz jasna, prezentowały na zewnątrz status majątkowy i towarzyski 
swego męża. W tym kontekście strój żałobny jawi się jak przeciwieństwo 
stroju mężatki: pozbawiona tego statusu kobieta rezygnowała z blasku 
pięknych strojów na rzecz matowej czerni. był to gest czysto symbolicz-
ny, ponieważ dziedzicząc majątek wdowa wcale nie traciła bezpowrotnie 
swej pozycji w społeczeństwie: „Wdowa, choćby była najmłodsza, może 
urządzić sobie życie jak się jej podoba. (…) Po ukończeniu żałoby i choć-
by nie pragnęła wyjść za mąż powtórnie, może wchodzić w świat, bywać 
w teatrze i na balach, a na wizytach i przyjęciach u siebie, zachowuje 
się jak kobieta zamężna”16. Czy jednak oznaczałoby to, że wdowieństwo 
nie dawało możliwości popisania się bogactwem? Rzeczywiście różnice 
majątkowe zacierały się w ubiorze, niekiedy jednak dla podkreślenia swej 
pozycji majętne wdowy sprawiały żałobne uniformy całej swojej służbie.

15. a.m. di Nola, Tryumf śmierci…, op.cit., s.32.
16. l. alquié Rieupeyroux, Kodeks światowy…, op.cit., s. 70-71.
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Ostatnie pół roku, zwane półżałobą albo żałobą połowiczną, było 
okresem przejściowym, zapowiadającym zakończenie żałoby. jak pisze di 
Nola, był to okres „przełamywania żałoby”17, dzięki któremu rezygnacja 
z noszenia jej była mniej dramatyczna i wiązała się z mniejszym poczu-
ciem winy. Według etykiety wiktoriańskiej w czasie półżałoby można 
było wprowadzać do swej garderoby elementy barwne: białe, popielate 
i liliowe. Wśród zachowanych do dziś strojów półżałobnych są także suk-
nie ślubne. Ślub w okresie półżałoby nie był zalecany przez specjalistów 
od etykiety, ale dopuszczalny. jednak nawet ponowne zamążpójście nie 
niwelowało odmiennego statusu wdowy. Wdowę wstępującą ponownie 
w związek małżeński nazywano „panią młodą”, a nie „panną młodą”, 
a strój, w którym szła do ołtarza, regulowany był przepisami etykiety 
niemal tak ściśle jak ten noszony podczas żałoby. „lubo zaznaczyliśmy 
wyżej, iż suknia ślubna wdowy powinna być skromna i nie bijąca w oczy, 
wszakże, gdy wdowa jest jeszcze osobą młodą ubiera się do ślubu biało 
i głowę stroi w dyadem z kwiatów pomarańczowych, ale bez mirtu i bez 
welonu. Osoby starsze, przy dyademie, nie mogą być w białej sukni: – od-
powiedniejszą jest suknia jasno-liliowa albo srebrzysto-szara.”18 Nie każda 
jednak kobieta straciwszy męża zawierała małżeństwo powtórnie. Często 
wynikało to z braku możliwości (kobieta niezbyt młoda, z dziećmi, miała 
niewielkie szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata na męża), nie-
kiedy jednak było konsekwencją indywidualnej decyzji, manifestowanej 
przez noszenie stroju półżałobnego (najczęściej czarnego z białymi dodat-
kami) do końca życia.

Najsłynniejszą orędowniczką dożywotniej żałoby była królowa Wik-
toria. Nosiła ona czerń przez czterdzieści lat od śmierci swego małżonka 
alberta, a więc od 1861 roku. ta postawa, która mogłaby zostać uznana za 
wzorcowe spełnianie wymogów etykiety, w rzeczywistości była jej prze-
kroczeniem. Współcześni nie podziwiali jednak wytrwałości monarchi-
ni: „Nawet według standardów epoki (…) cierpienie królewskiej wdowy 
szybko uznano za przesadne. jej przedłużającą się depresję traktowano 
jako zapowiedź ciężkiej choroby psychicznej, rzekomo odziedziczonej po 
jerzym III, zaś szukanie ulgi w czarnych strojach i prywatnych rytuałach 
takich jak (…) utrzymywanie apartamentów księcia w takim stanie jakby 
jeszcze żył deprecjonowano jako zbyt teatralne, a więc zapewne nieszcze-
re. Pierwsze przejawy współczucia ze strony narodu (…) szybko przero-
dziły się w słabo zawoalowane zniecierpliwienie”19. Przesadna postawa 
„Wdowy z Windsoru” mogła być owocem kultury sentymentalnej i opar-
tego na jej ideałach wychowania, które zapewne odebrała królowa, podob-
nie jak wiele innych kobiet urodzonych w pierwszej połowie dziewiętna-
stego wieku. Według karen halttunen, badającej kulturę sentymentalną 
w kontekście kobiecości i mody, idealna jej przedstawicielka miała być 
dobrą, niewinną i szczerą istotą, jej strój zaś – przedłużeniem naturalnej 
sylwetki i urody oraz obszarem ekspresji uczuć i emocji. szczerość szybko 
przerodziła się jednak w egzaltację, a czasopisma kobiece doradzały, jak 

17. a.m. di Nola, Tryumf śmierci…, op.cit., s. 32.
18. m. Rościszewski, Księga obyczajów towarzyskich, Wilhelm Zukerkandel, lwów-Złoczów 1905, s. 188.
19. d. babilas, Wiktoria znaczy zwycięstwo: kulturowe oblicza brytyjskiej królowej, Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 213.
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należy się ubierać i czesać, by wyglądać naturalnie20. W duchu tej koncep-
cji rozumiano najprawdopodobniej także przeżywanie żałoby – „dowo-
dem jest złego smaku a przedewszystkiem niedelikatnego serca, skracać 
tenże czas żałoby, chociaż się miało i najsłuszniejsze powody nie żałować 
nieboszczyka”21.

dowodów na szerzenie się tego typu egzaltacji dostarcza nam foto-
grafia. Wśród licznych wizerunków kobiet w pełnym żałobnym ubiorze 
(niekiedy także z zasłoniętymi twarzami) znaleźć można prawdziwe ra-
rytasy, na przykład wykonane około 1860 roku w stanach Zjednoczonych 
zdjęcie przedstawiające ubraną na czarno kobietę zwiniętą na fotelu, od-
wracającą w rozpaczy twarz od obiektywu. Czy też, także amerykańskie, 
lecz nieco późniejsze (datowane na rok 1878) grupowe ujęcie czterech 
lekko pochylonych kobiet, zasłaniających swe (w domyśle) zapłakane twa-
rze białymi chusteczkami. są to oczywiście fotografie wykonane w ate-
lier i nawet jeśli ich bohaterkami były autentyczne żałobnice, to musiały 
one zostać upozowane w taki sposób, by wyeksponować stan psychiczny 
i zachowania, jakich wymagała od nich „przyzwoitość” dyktowana przez 
etykietę. Z czasem podobne scenki przeniknęły do kultury masowej – już 
na początku dwudziestego wieku można było nabyć karty pocztowe o te-
matyce żałobnej, przedstawiające na przykład spowitą w czerń piękność, 
ocierającą łzy nad czyimś grobem. jednakże zmierzch ubioru żałobnego 
przyniosła nie jego trywializacja, lecz to, co w ogóle położyło kres war-
tościom kultury wiktoriańskiej – pierwsza wojna światowa. Żniwo, jakie 
zebrała, przerosło wszelkie wyobrażenia. Powszechność śmierci, i to 
głównie śmierci mężczyzn, połączona bardzo często z brakiem możliwo-
ści wyprawienia im eleganckiego, zrytualizowanego pogrzebu, sprawi-
ła, że obyczaje żałobne, także zasady dotyczące stroju noszonego przez 
najbliższych zmarłego, uległy znacznemu uproszczeniu. trauma pierwszej 
wojny światowej, powszechność nagłego i tragicznego wdowieństwa, spra-
wiły, że żałoba stała się tematem zbyt osobistym, by oglądać ją na kartach 
kobiecego czasopisma, z perspektywy tkanin, dodatków i fasonów.

20. k. halttunen, Kultura sentymentalna i problem mody, przeł. a. Chałupnik [w:] Antropologia widowisk: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. a. Chałupnik 
[et. al]; wstęp i red. l. kolankiewicz, Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
21. l. alquié Rieupeyroux, Kodeks światowy…, op.cit., s.73.
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Powstanie styczniowe zaczęło się od czarnych sukni i na czarnych 
sukniach skończyło. Pierwsza data w powstańczym kalendarium to 11 
czerwca 1860 roku — pogrzeb generałowej katarzyny antoniny sowiń-
skiej. uroczystość na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowa-
nym stała się okazją do (opisanej przez józefa Ignacego kraszewskiego 
w Dziecięciu Starego Miasta) manifestacji patriotycznej, która skalą mo-
gła równać się wyłącznie z powstaniem listopadowym. tłumnie uczest-
niczyły w niej kobiety, splecione z sowińską siecią powiązań zarówno 
formalnych (z Rady dozorczej dam czy towarzystwa dobroczynności 
Patriotycznej Związek kobiet), jak i nieformalnych.

Niespełna rok później, pod koniec lutego 1861 roku, odbyła się kolej-
na wielka demonstracja, krwawo stłumiona przez Rosjan. Na msze święte 
za dusze pięciu poległych polskie kobiety przyszły ubrane na czarno, co 
nie uszło uwadze rosyjskich władz. W odpowiedzi carscy prawodawcy 
wydali zakaz noszenia żałobnych strojów. Zakaz powszechnie jednak 
zignorowano ‒ tym łatwiej, że arcybiskup warszawski, w dobie zaborów 
traktowany jak interrex, ogłosił żałobę narodową, a czarna suknia wkrótce 
stała się modna, i to nie tylko w Polsce, lecz także we Francji. jak chyba 
nigdy dotąd i nigdy odtąd, Warszawa ‒ wespół z londynem, rządzonym 
przez Wiktorię hanowerską, „wdowę z Windsoru” ‒ dyktowała Paryżowi, 
w co ten ma się ubierać.

W 1863 roku, jeszcze przed aresztowaniem Romualda traugutta 
i faktycznym upadkiem powstania (na Podlasiu dogorywającym aż do 
kwietnia 1865 roku), tysiące kobiet nosiły się na czarno, a niektóre bra-
ły nawet ślub w czarnej sukni. Choć nie można było odróżnić, kto jest 
patriotą, a kto tylko hołduje modzie, władze nie dały za wygraną i zaka-
zały noszenia czerni w całym zaborze pod karą grzywny i pozbawienia 
wolności. do boju ruszyli carscy agenci, którzy hakami rozdzierali kryno-
liny żałobnych sukni, jeśli takie dało się jeszcze gdzieniegdzie widzieć na 
ulicach. kobiety, chcąc ustrzec się przed prześladowaniami, zmieniły ich 
kolor na szary, a gdy i ten został zakazany, na brązowy, którego również 
zabroniono. „Policja aresztowała nawet pewną kobietę ubraną na zielono. 
Oskarżono ją, że nosi barwę symbolizującą nadzieję, i skazano na zapła-
cenie 200 rubli kary”1.

 
Czarne suknie patriotek nie doczekały się dotąd osobnego opraco-

wania. historycy powstania koncentrowali się na zmaganiach wojsko-
wych, sporach między białymi a czerwonymi, biografiach dyktatorów, 
uzbrojeniu jednostek i innych kwestiach, które z punktu widzenia oma-
wianej tu problematyki uznać trzeba za poboczne. temat zasygnalizo-
wała shana Penn w Podziemiu kobiet ‒ jej książka opowiada jednak nie 
o powstaniu styczniowym, lecz o „solidarności”. u stefana kieniewicza, 
najważniejszego kronikarza powstania, o sukniach prawie w ogóle nie ma 
mowy. dorobek polskiej kostiumologii to przede wszystkim studia strojów 
ludowych. historia materialna opisuje wprawdzie suknie, ale nie skupia 
się na ich niecodziennym użyciu. Niewiele więcej dostarcza beletrystyka 
— powieści Orzeszkowej, sienkiewicza, Prusa i innych zaludniają posta-

1. sh. Penn, Podziemie kobiet, przeł. h. janowska, Warszawa 2003, s. 228.
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ci spowite w czerń, niecharakteryzowane jednak wcale lub prawie wcale 
w zrozumiałej obawie przed cenzurą.

tym większa to luka, że protest Polek, wyrażający się w ich żałobnych 
strojach, mógłby uzupełnić narrację o powstaniu. było ono bowiem przed-
sięwzięciem skazanym na niepowodzenie, samobójczym wręcz w wymiarze 
wojskowym, ale ważnym pod względem symbolicznym. a umiejętnie ro-
zegrane symbole ‒ w tym także czarne suknie ‒ mogłyby w swoim czasie 
przełożyć się na wsparcie finansowe i militarne przyszłych sojuszników. jeden 
front przebiegał pod miechowem, małogoszczem, grochowiskami, drugi, 
nie mniej ważny ‒ na ulicach Warszawy i innych wielkich miast królestwa 
Polskiego. Na polach i w lasach walczyli mężczyźni z bronią myśliwską 
i kosami, na ulicach ‒ kobiety w żałobnych sukniach. Władysławowi księciu 
Czartoryskiemu potrzebne były obydwie te grupy, by wywrzeć wpływ na 
rządy państw europejskich. I chociaż ostatecznie starania dyplomatyczne 
Czartoryskiego spaliły na panewce, o udziale kobiet w powstaniu nie wolno 
zapomnieć.

„magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego”, 
czytywany wówczas przez rzesze polskich dam, podjął się relacjonowania 
przedpowstańczych wystąpień 26 lutego (10 marca w stylu gregoriańskim) 
1861 roku. Wtedy to na pierwszej stronie pisma, w którym do tej pory dru-
kowano głównie omówienia artykułów z „le bon ton” i „the lady’s New-
spaper”, doniesienia ze składów, informacje z życia Romanowych, porady dla 
szydełkujących i haftujących, przepisy kulinarne oraz sentymentalne wier-
szyki i błahe opowiadania, ukazało się złożone większą czcionką sprawoz-
danie z pogrzebu generałowej sowińskiej. „Żałoba jednym wszystkich była 
strojem”2 ‒ pisze autor. Żałoba odgrywa też pierwszoplanową rolę w dwóch 
innych działach. „We wszystkich magazynach warszawskich widzimy tylko 
czarne przedmioty do ubrania: o nich więc mamy sobie za obowiązek uwia-
domić nasze Czytelniczki”3 ‒ informuje redakcja z fałszywym żalem, a w No-
wościach zagranicznych zamieszcza długi opis cudzoziemskich zwyczajów 
„okazywania boleści”.

W obydwu fragmentach wyprzedza się przyszłe wydarzenia. Redakto-
rzy, zaznajomieni z prawami mody, dobrze wiedzą, że czarna suknia szybko 
może wyprać się z żałobnej symboliki, i ostrzegają:

W przekonaniu naszym odzież żałobna powinna 
być nacechowana wielką prostotą i powagą. jeżeli 
wdzięk niezbędnym jest warunkiem w ubiorze 
kobiety, żałoba nawet wyłączać go nie może; ale 
wszakże wdzięk nie polega na sztucznych wymy-
słach i ozdobach, od których powinna być wolną 
odzież wyrażająca głębie cierpienia. Inaczej żałoba 
stanie się próżną igraszką i komedią. są rzeczy 
święte, których nadużywać nie wolno ‒ żałoba 
należy do ich rzędu. kto je lekceważy, lub ich uży-

1. sh. Penn, Podziemie kobiet, przeł. h. janowska, Warszawa 2003, s. 228.
2. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 10 (63), s. 1.
3. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 10 (63), s. 7.
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wa za proste narzędzie próżności, kto czyni z nich 
zabawkę, ten jest prawdziwym świętokradcą.4

W Nowościach zagranicznych piszą natomiast o kolorach żałoby. I tak 
egipcjanie po śmierci bliskich nosili się na żółto, etiopczycy ‒ na popielato, 
Chińczycy i syjamczycy ‒ na biało, turcy ‒ na błękitno lub fiołkowo ‒ do-
wiadują się czytelniczki pisma, nie wiedząc jeszcze, że wkrótce same będą 
zmieniać kolory żałobnych sukni.

 Z początku „magazyn mód” prowadził jednak szeroko zakrojoną 
akcję na rzecz strojów wyłącznie czarnych. Posługując się strategią kojarzo-
ną dziś raczej z henrym Fordem, redaktorzy pisali na przykład: „Co do ka-
peluszy wiosennych, oprócz czarnych jedwabnych kapotek mało się innych 
pokazuje. Wiemy jednak, że do składu pana sobolewskiego ma wkrótce 
nadejść z Włoch znaczny zapas kapeluszy słomkowych: wiele z nich będzie 
w kolorze czarnym”5. Przez kolejne miesiące, lawirując między cenzorski-
mi barykadami, podawali coraz mniej wiarygodne uzasadnienia, dla któ-
rych tylko czarne stroje i dodatki mogły znaleźć miejsce na łamach. „W tej 
porze roku śmierć liczne zbiera ofiary: wilgoć bowiem i zimno szkodliwie 
wpływa na zdrowie wielu osób. stąd widzimy wielki ruch w magazynach 
żałobnych”6, „Z powodu śmierci księżnej kent podajemy szczegóły tyczące 
się wyłącznie żałobnego ubrania”7 ‒ i tak dalej, i tak dalej. Redakcja posu-
nęła się wręcz do publikowania andronów o szkodliwym wpływie zielonych 
barwników (ponoć za „union medicale” i „journal de la Nièvre”):

młoda jedna pani poszła na wieczór, ubrana 
w suknią jasno-zieloną tarlatanową. Przetańczyw-
szy kilka kontredansów, uczuła nagłe osłabienie, 
brak tchu, dreszcze i ból głowy. Opuściła nie-
zwłocznie bal; wkrótce było jej lepiej, jednak osła-
bienie trwało do trzeciego dnia. Wezwany lekarz, 
przekonawszy się, że nie było żadnego innego 
powodu słabości, zwrócił uwagę na kolor sukni; 
rozbiór chemiczny przekonał, że do farby zielonej 
wchodziła znaczna ilość arszeniku miedzi. We-
dług opinii profesora blasius[a], przez ruch spra-
wiony tańcem, zwłaszcza przy dzisiejszej objętości 
sukien, ulata wielka ilość pyłu, która oddziaływa 
szkodliwie na płuca, a przez nie zatruwa cały 
organizm.

Inny wypadek był taki: „szwaczki w Nèvers szyły suknię tarlata-
nową zieloną. do garnirowania potrzeba było udrzeć na rusze kilkanaście 
pasów z tarlatanu; stąd powstał gęsty pył, który działając na skórę, sprawił 
wyrzut na twarzy, wciągnięty zaś przez nos i usta powodem był dotkli-
wych kolek”8.

4. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 10 (63), s. 7—8.
5. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 12 (65), s. 6.
6. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 11 (64), s. 10.
7. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 13 (66), s. 8.
8. [b.a.], [b.t.], „magazyn mód i Nowości dotyczących gospodarstwa domowego” 1861, nr 11 (64), s. 10.



122Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

Czy to z obawy przed osłabieniem po kontredansach, czy przed wy-
rzutami na twarzy i kolkami, czy może z upodobania do mody, z lęku przed 
wykluczeniem towarzyskim lub wreszcie z patriotyzmu ‒ Polki włożyły 
żałobny strój, a do łask wróciła Czarna sukienka konstantego gaszyńskiego, 
spisana ponad trzydzieści lat wcześniej, po upadku powstania listopadowego. 
to pierwszy etap wielkiej awantury o suknie.

 etap drugi datuje się od punktu zwrotnego, którym nie jest wcale ‒ 
jak mogłoby się wydawać ‒ wybuch powstania. W lipcu 1863 roku do War-
szawy przysłany został generał Fiodor berg. berg miał doradzać wielkiemu 
księciu konstantemu, w Petersburgu uważanemu za liberała, co to Polaków na 
długiej, za długiej smyczy trzyma ‒ i wykonał swoje zadanie. Wzmocnił poli-
cję, zlecał przeszukania i łapanki, a także postanowił raz na zawsze rozprawić 
się z żałobą po ojczyźnie. stołeczny policmajster, generał lewszyn, w połowie 
października ogłosił ukaz:

a) Żałoba i w ogólności wszelkie oznaki rewolucyjne 
w ubraniu używane w celu występnych manifestacji 
powinny być zdjęte.

b) kobiety bez różnicy stanu, powołania i wieku, 
które pokażą się po 29 października (10 listopada 
starego stylu) r[oku] b[ieżącego] w żałobnym ubra-
niu, będą zatrzymywane i dostawiane do Cyrkułu, 
skąd nie wcześniej będą uwalniane, aż zapłacą karę 
pieniężną w stosunku następującym.

c) Pozwala się nosić ubranie żałobne tylko tym 
kobietom, które noszą takowe po śmierci ojca, matki 
lub męża, lecz z tym zastrzeżeniem, aby takie kobie-
ty do 29 października (10 listopada) r[oku] b[ieżą-
cego] wyjednały na to bilety od oberpolicmajstra 
i nosiły takowe przy sobie:
1) Idące pieszo kobiety w ubraniu żałobnym płacą po 
r[ubli] s[rebrem] 10. te zaś, które nie będą w stanie 
zapłacić kary pieniężnej, ulegną aresztowi policyjne-
mu.
2) kobiety jadące we własnych lub w ogólności nie-
wynajętych powozach, jeżeli są w ubraniu żałobnym, 
zostaną do koszar mirowskich zawiezione, gdzie 
powozy i konie będą zatrzymane aż do czasu zapła-
cenia od każdej osoby po r[ubli] s[rebrem] 100.
3) kobiety w żałobie, jadące w powozach wynaję-
tych, płacą po r[ubli] s[rebrem] 15 każda; wynajęte 
karety, dorożki i omnibusy, w których takowe ko-
biety będą zatrzymane, zostaną odprowadzone do 
koszar mirowskich; właściciele tych powozów płacą 
kary po r[ubli] s[rebrem] 10 za każdą jadącą w żało-
bie kobietę; powozy i konie ich zatrzymane będą do 
czasu uiszczenia oznaczonej kary; konduktorowie 
i stangreci ulegną karze policyjnej.
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4) urzędnicy, których żony i dzieci będą zatrzyma-
ne w żałobie, oprócz kary powyższej utracą jed-
nomiesięczną pensję; a dymisjonowani urzędnicy, 
również wdowy i dzieci pobierający emeryturę lub 
pensję, utracają takowe za jeden miesiąc.9

Wkrótce berg sam doprecyzował sporne kwestie:

kapelusz powinien być kolorowy, jeżeli zaś będzie 
czarny, to ma być ubrany kwiatami lub też wstąż-
kami kolorowymi, lecz pod żadnym pozorem nie 
białymi. Pióra czarne i białe przy czarnych kapelu-
szach są zabronione. kaptury mogą być czarne na 
podszewce kolorowej, lecz nie białej. Wzbronione 
jest używanie: czarnych woalek, rękawiczek, rów-
nie jak parasolek czarnych i czarnych z białym, jak 
niemniej takichże szalów, chustek, szalików i chus-
teczek na szyję oraz sukien zupełnie czarnych, jako 
też czarnych z białym. salopy, burnusy, futra, palta 
i inne wierzchnie ubrania mogą być czarne, lecz bez 
białego. dla mężczyzn pod żadnym pozorem żałoba 
miejsca mieć nie może.10

 Polki krótko nosiły żałobę mimo kolejnych kar, które obciążały jesz-
cze ich i tak już obciążone budżety domowe, by wreszcie ‒ wtedy rozpoczął 
się etap trzeci ‒ powoli od niej odstępować. Zamiana sukni czarnych na bru-
natno-popielate, w zamyśle kompromisowa, wymagała jednak znacznych 
nakładów finansowych. gdy władze rosyjskie zakazały i nowych kolorów, 
opór kobiet został ostatecznie przełamany.

 Wszystkie te pokazowe zakazy miały na celu nie tylko wytępienie 
powstańców (w tym akurat przypadku był to cel zupełnie trzeciorzędny), 
nie tylko stłumienie buntu polskiego społeczeństwa, lecz także zdobycie 
mocnego retorycznie dowodu, który przekonałby sankt Petersburg, że 
Warszawa zrezygnowała z walki, a berg sprawdził się w roli namiestnika. 
ale berg ‒ co warto podkreślić ‒ nie poradziłby sobie sam. Pomogła mu 
moda, która przejęła czerń, nadając jej sensy inne niż tylko symbolizowanie 
żałoby. być może Polkom udałaby się rzecz bez precedensu: przeniesienie 
utrwalonego przez wieki znaczenia z koloru na kolor (z czerni na szarości 
lub brązy), gdyby nie dwie niesprzyjające okoliczności: po pierwsze, kobie-
tom w żałobie po bliskich nadal przysługiwało prawo do wkładania czerni, 
a po drugie, „po polsku” zaczęły nosić się Francuzki. W 1864 roku w ksią-
żeczce Reforma stroju Polek, z uwzględnieniem okoliczności teraźniejszych 
domicjan mieczkowski pisał:

gdzie noszenie żałoby narodowej nie napotyka 
gwałtownego oporu, i nie naraża na doskwierne 

9. l. lewszyn, [b.t.], „kurier Warszawski” 1863, nr 246, s. 1.
10. Cyt. za: m. możdżyńska-Nawotka, Żałoba narodowa: rozpięta między modą, obyczajem a historią, http://kultura.wp.pl/title,Zaloba-narodowa-rozpieta-
miedzy-moda-obyczajem-a-historia,wid,10508699,wiad omosc.html, (dostęp: 23 maja 2013).
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prześladowanie, tam niechaj jej stale dochowują 
Polacy i Polki podług właściwego tej barwy ducha 
i znaczenia: mianowicie z jednoczesnym wdraża-
niem się i hartowaniem w przestrzeganiu skrom-
ności, prostoty, oszczędności, samozrzeczenia 
osobistego i chwalebnej w popieraniu wyższych 
celów gorliwości. gdzie zaś wróg najezdniczy, 
biorąc oznakę noszonego przez krajowców stroju 
żałobnego za hasło do wściekłych ze swej strony 
napadów […], wystawia poczciwych obywateli 
i zacne obywatelki na igrzysko swej przewrotności 
i podłości; tam zaiste musi być zwleczona żałoba 
stroju; wszakże powinna pozostać żałoba serca.11

 Zdarzało się nawet, że kobiety zdejmowały żałobę, ale tylko po 
to, by przywdziać powstańczy mundur. broszura marii bruchnalskiej 
pod tytułem Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, 
wydana w 1933 roku w stu egzemplarzach, a ostatnio przypomniana 
przez Patrycję bukalską w „tygodniku Powszechnym”, dostarcza wielu 
takich przykładów. Żona Wacława koszutskiego, henryka Pustowójtówna 
(ps. michał smok), maria Piotrowiczowa i szereg innych kobiet z bronią 
w ręku walczyły z Rosjanami. Nie wszystkie jednak mogły i nie wszystkie 
chciały bić się w ten sposób. Większość zamiast kos wybrała krynoliny.

 gdy dziś myśli się o powstaniu styczniowym, nie myśli się o ko-
bietach. a jeśli już — to tylko jako grottgerowskich bohaterkach, angażo-
wanych do ról „biernych świadków tworzonej przez mężczyzn historii”12. 
tymczasem awantura o czarne suknie dowodzi, że bez uwzględnienia 
kobiet i ich strojów obraz powstania 1863 roku nie będzie pełny. staw-
ka jeszcze rośnie, gdy uświadomić sobie, że ‒ jak twierdził stanisław 
Cat-mackiewicz w Był bal ‒ „grottgerowska wizja kobiety z 1863 roku, 
z wyrazem twarzy tragicznym i zdecydowanym i odważnym pozostała 
i ona zwyciężyła w polityce pokoleń następnych do warszawskiego po-
wstania z 1944 roku włącznie”13, a pewnie i dłużej.

11. d. mieczkowski, Reforma stroju Polek, z uwzględnieniem okoliczności teraźniejszych, lwów 1864, s. 8.
12. a. kyzioł, Łacińska msza romantyków, „Polityka” 2013, nr 7 (2895), s. 80.
13. s. Cat-mackiewicz, Był bal, kraków 2012, s. 169.
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Poddając kostiumologicznej analizie modę poszczególnych histo-
rycznych okresów, badacz zawsze zadaje sobie pytanie, jak prezentowana 
w źródłach ikonograficznych moda była faktycznie realizowana. strój 
utrwalony w malarstwie bądź rzeźbie jest przede wszystkim elementem 
autoprezentacji, znakiem statusu społecznego, ekonomicznego, przyna-
leżności rodowej, stanowej lub narodowej. Różnorodność form ubioru 
wynikała, podobnie jak dziś, zarówno z rozmaitych okazji (np. strój 
dworski, ceremonialny, ślubny, czy od dziewiętnastego wieku spacerowy, 
popołudniowy, balowy), jak i ze stopnia adaptacji obowiązującego stylu. 
Zjawisko mody, polegające w dużej mierze na ciągłej zmienności wzorów 
i chęci wpisania się w obowiązujący nurt1, jest jednak czymś innym niż 
faktycznie noszony przez jednostki strój, czyli praktyka określana przez 
Rolanda barthes’a jako „ubieranie się”2. to ostatnie niełatwo daje się 
prześledzić, zwłaszcza w epokach bardziej odległych, przede wszystkim 
ze względu na niedostatek źródeł. sytuacja staje się dla badacza bardziej 
komfortowa, gdy poddaje analizie stroje od połowy dziewiętnastego 
wieku, czyli od momentu rozpowszechnienia się fotografii. Zwłaszcza od 
przełomu wieków, gdy aparat w rękach zawodowca lub amatora opuszcza 
atelier, szersza analiza „ubierania się” jest nareszcie możliwa.

stroje epoki secesji wydają się być dobrym przykładem zróżnico-
wania recepcji wzorców mody. Z jednej strony fotografia rodzajowa nie 
tylko utrwala wtedy sposób noszenia ubioru, ale pozwala go dostrzec 
w codziennych, zwyczajnych (i niezwyczajnych) sytuacjach. Z drugiej 
strony moda początku dwudziestego wieku proponuje niezwykłą deforma-
cję kobiecej sylwetki, upodabniając ją do artystycznych wzorów i ideałów 
stylu art nouveau i wyróżnia się zamiłowaniem do luksusu, przepychem 
krawieckich ozdób, biżuterii i tkanin.

anna sieradzka podkreśla3, że moda obowiązująca w latach 1900-
1907 była niezwykle silnie związana z tendencjami sztuki secesyjnej (fot. 
1). jako że programowym elementem nowego stylu było nadanie rangi 
dzieła sztuki wszystkiemu, co człowieka otacza, objęto charakterystycz-
ną dla epoki stylizacją także kobiecy ubiór. giętkie linie art nouveau 
dostrzec można było w samej kompozycji damskiej sylwetki. miała ona 
przypominać kształt litery „s” i składać się z malowniczych przegięć. 
efekt ten uzyskiwano przez specjalny krój ubrań oraz odpowiednie do-
branie i ułożenie dodatków. Pierwszy akcent w modnej sylwetce stanowił 
ozdobny kapelusz – nad twarzą silnie wysunięty, z tyłu lekko podniesiony 
– oraz kunsztownie ułożona fryzura. Pukle zwijano nad czołem w wa-
łeczek (stosując specjalne podkładki i usztywnienia) lub spiętrzano loki. 
dzięki tym zabiegom głowa zdawała się przesunięta do przodu, a uniesio-
ne do góry włosy odkrywały szyję, najlepiej długą, szczupłą, „łabędzią”. 
Nienaganną biel skóry pokazywano tylko na balach lub wieczornych 
przyjęciach, na co dzień szyja ukryta była w wysokich, usztywnianych 
fiszbinami kołnierzykach. Pierwszy łuk sylwetki zamykała spadzista linia 
ramion. Przeciwwagę stanowił wysunięty, najlepiej duży, biust. Optycznie 

1. R. barthes, System mody, przeł. m. Falski, Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2005, s. 294-295; C. m. miller, s. h. mcIntyre, m. k. 
Mantrala, Toward Formalizing Fashion Theory, „journal of marketing Research” vol. 30, No. 2.
2. R. barthes, System…, s. 32.
3. szerzej a. sieradzka, Peleryna, tren i konfederatka: o modzie i sztuce polskiego modernizmu, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1991; a. 
Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Wydawnictwo „dig”, Warszawa 2003.
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Fot. 1 suknia francuska z początku XX w. z kolekcji Marty Kowalewskiej 
(autor zdjęcia – Norbert Piwowarczyk)
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dodawano piersiom obfitości przez stosowanie żabotów, falban i doszy-
wanych pelerynek. Wrażenie przegiętego do przodu tułowia uzyskiwano 
przez specyficzne zbluzowanie koszuli lub stanika sukni pod biustem, 
uzyskując tak zwany „odwłok osy”. efekt ten potęgować mogło rozchy-
lone na piersiach bolero. talię okalał i podkreślał ukształtowany w ząbek 
tzw. pasek bawecikowy lub szeroki materiałowy pas z ozdobną, metalową 
klamrą. Przełamanie pionu sylwetki uzyskiwano przez przesunięcie w tył 
dolnych partii ciała – spódnica była gładko ułożona na brzuchu, delikatnie 
podniesiona na pośladkach. dopasowana w linii bioder, niżej rozkloszo-
wana, u dołu ozdobiona falbanami lub pasmanterią, przypominała kielich 
kwiatu. malownicze zakończenie stanowić mógł tren, podnoszony wystu-
diowanym i wytwornym gestem ręki.

damska sylwetka kształtowana była nie tylko na zasadzie wrażeń 
optycznych, ale też dzięki modelowaniu samego ciała. Odpowiednio 
skonstruowany i sztywny gorset przeginał figurę naprzemiennie w przód 
i w tył – podnosił piersi, spłaszczał brzuch, ściskał biodra, podkreślał 
pośladki. autor rubryki poświęconej modzie w „Ilustracyi Polskiej” 
określa ukształtowane tak sylwetki mianem „dziwolągów” i stwierdza, 
że „sprawiają wrażenie nieestetyczne”4. jednak większość kobiet nosiła 
gorsety o nowej sztywnej linii. dodatkowo na pośladkach umieszczano 
małe poduszki, biust powiększano przez wypychanie i watowanie stroju 
lub bielizny. Pomimo niezwykle opresyjnego charakteru takiego ubioru 
panie były doń bardzo przywiązane. Próba wprowadzenia „sukni refor-
mowanej” – stroju naturalnego, lekkiego, pozbawionego zbędnej dekoracji 
i niewymagającego gorsetu, często bez zaznaczonej talii5 – nie spotkała 
się z aprobatą wśród większości kobiet. Nie pomogły upomnienia higieni-
stów ani rady z prasowych rubryk poświęconych modzie. Wygodna linia 
była wszak propozycją lekarzy i artystów, a nie wielkich domów mody.

kobieca postać doby art nouveau powinna sprawiać wrażenie 
smukłej, eterycznej, jakby wyjętej ze świata baśni. Podkreślać to mogły 
pastelowe barwy, błyszczące, „wijące” się po powierzchni stroju dekoracje 
i delikatne tkaniny takie jak szyfon czy gaza. Wrażenie zwiewności i lek-
kości potęgowały szeroko stosowane „pajęcze” koronki, mereżki, ażury 
i przejrzyste warstwy materii (fot. 2). stosowano jednocześnie niezliczone 
ilości dekoracji: wstążek, falban, pasmanterii, obszyć. Zgodnie z duchem 
secesji, inspiracji szukano w świecie natury. Wzory roślinne stosowa-
no chętnie w haftach, aplikacjach, wzorach tkanin. kapelusze zdobiono 
piórami oraz girlandami i wieńcami z kwiatów, gałązek jemioły, a popu-
larnym motywem w biżuterii stała się ważka. kobietę przyrównywano do 
giętkiej łodygi, pięknego kwiatu, pawia lub egzotycznego motyla.

W modzie doby secesji, jak i w innych okresach, widoczna jest nie-
zwykła zmienność, przy stałych, ogólnych założeniach w kwestii kształtu 
sylwetki. dobitnie podkreśla to korespondentka „Ilustarcyi Polskiej”: 

4. „Ilustracya Polska” 1902, R.2, nr 15, s. 279.
5. Postulaty reformy kobiecego stroju pojawiają się już w drugiej połowie dziewiętnastego wieku i rodzą się w różnych kręgach i z różnych pobudek. Idea 
ubioru swobodnego, acz poddanego estetycznej stylizacji, związana jest początkowo z angielskim ruchem Arts and Crafts, później temat podjęło wielu 
artystów, m.in. gustav klimt i henry van de Velde. W tym samym czasie lekarze nawołują do „wyswobodzenia” ciała ze sztywnych gorsetów i ciężkich 
sukien. trzecim bodźcem do reformy stał się ruch emancypacyjny. szerzej: a. sieradzka, Peleryna..., s. 43-50; a. dziekońska-kozłowska, Moda kobieca 
XX wieku, arkady, Warszawa 1964, s. 15-4; j. a. barrows, The Sources, Rhetoric, and Gender of Artistic Dress, maszynopis pracy doktorskiej złożony w 
university of Illinois in urbana-Champaign, urbana 2009.
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Fot. 2 detal sukni francuskiej z początku XX w. z kolekcji Marty Kowalewskiej 
(autor zdjęcia – Norbert Piwowarczyk)
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„mamy ją już – tę oczekiwana modę wiosenną! Z jej przybyciem pierz-
chają niezliczone troski, kulminujące wszystkie w tem jednem pytaniu: 
co sobie sprawić na wiosnę?”6. każdy sezon delikatnie różnił się fasonem 
i przybraniem kapelusza, krojem wierzchniego okrycia czy dekoracją 
spódnicy. Zmiany mody najwyraźniej dziś widoczne są w kształcie sece-
syjnych rękawów – na początku dekady bufka znajdowała się przy nad-
garstku, później przeniesiona została w okolice ramienia.

Najwięksi europejscy projektanci i mniejsze krawieckie firmy 
starały się realizować ten sam wzorzec. jednocześnie idee wielkiej mody 
bardzo szybko rozprzestrzeniały się wśród zainteresowanych tematem 
polskich pań. Choć nie istniały wówczas periodyki poświęcone wyłącz-
nie damskim strojom, to w wielu ówczesnych czasopismach umieszczano 
przedruki sylwetek, opisy strojów, nowinki „korespondentów” przycho-
dzące z Wiednia, berlina, a najczęściej z Paryża. Przykładem mogą być 
choćby „bluszcz”, „Ilustracya Polska”, „dobra gospodyni”. Zainteresowa-
nie musiało być powszechne – przekrój tytułów pokazuje, że informacje 
dotyczące mody pojawiały się zarówno wśród relacji ze świata kultury 
oraz sztuki, jak i wśród porad w kwestii hodowli bydła.

Wszystkie te krawieckie idee były wcielane w życie, prześledzić 
je można w zachowanych do dziś ubiorach – w zbiorach metropolitan 
museum of art w Nowym jorku, Victoria and albert museum w londy-
nie, w Kyoto costume institute czy w prywatnej warszawskiej kolekcji 
należącej do marty kowalewskiej. Fotografia także uwieczniła wygięte 
secesyjne sylwetki. lektura wielu publikacji na temat historii ubioru7 
może rodzić odczucie, że wszystkie kobiety, bez względu na zamożność 
czy pozycję społeczną, stosowały się do kanonów mody. jest to jednak 
tylko pozór. Prezentowane oczom odbiorców zdjęcia zostały już celowo 
dobrane. Wybierano właśnie te ukazujące i ilustrujące obowiązujące ka-
nony urody. I choć deformacja kobiecego ciała nie była tylko sferą marzeń 
żurnalowych rysowników, to nie wszystkie kobiety zniekształcały ciało, 
jak często przywoływane gwiazda sceny Camille Clifford czy norweska 
królowa. Obie panie odbiegały figurą od większości kobiet; zapomnieć 
nie można również, że technika retuszowania fotografii była w początku 
dwudziestego wieku bardzo powszechna.

Czy istniały więc kobiety mniej dbające o strój, czy były sylwet-
ki mniej podporządkowane kanonom mody? jeśli tak, to gdzie szukać 
przykładów? Najlepszym źródłem zdają się zdjęcia dokumentujące zwy-
czajnych ludzi, często przy codziennych czynnościach i nieraz uwiecznia-
jące ich z zaskoczenia. Na znaczenie fotografii rodzajowej przy analizach 
kostiumologicznych zwraca też uwagę anna sieradzka, podkreślając jej 
rolę jako zwierciadła propagowanego faktycznie noszonego ubioru8. nie 
sposób zebrać wszystkie tego rodzaju zdjęcia i poddać analizie ogólną 
strategię i sposoby przyjmowania żurnalowej mody. dlatego postano-
wiłam skupić się na własnych rodzinnych fotografiach. Ich waga jako 
kostiumologicznego źródła polega nie tylko na rodzajowości przedstawio-
nych scen, ale też na fakcie, że historia, sytuacja ekonomiczna, upodo-

7. M.in. c. Blackaman, 100 lat mody, Wydawnictwo arkady, Warszawa 2013; h. Worsley, Decades of Fashion, ullmann, london 2000; a. sieradzka, 
Peleryna...; a. dziekońska-kozłowska, moda kobieca...
8. a. sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Wydawnictwo „dig” Warszawa 2013, s. 75.
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bania i życiowe ideały uwiecznionych osób były możliwe do poznania. 
dodatkowym źródłem do interpretacji strojów, poza zdjęciami, stały się 
listy i wspomnienia.

Poddane analizie fotografie związane są głównie z Wiktorią z Ol-
szewskich Piątkowską (moją prababką). W pierwszych latach dwudzie-
stego wieku studiowała ona we lwowie oraz w krakowie – z tego okresu 
rodzina zachowała kilka fotografii. Na wykonanych w atelier portretach 
można zauważyć ciekawe przykłady łączenia elementów secesyjnej 
sylwetki z prostotą studenckiego stroju (fot. 3, fot. 4). Wiktoria ma talię 
ściśniętą gorsetem, noszonym zapewne od dzieciństwa. aktualną linię 
mody zauważyć można zwłaszcza w kształcie rękawów – wąskie u góry, 
rozszerzane w przedramieniu, „złapane” w nadgarstku – oraz w charak-
terystycznym zbluzowaniu góry stroju w „odwłok osy”. sylwetka mimo 
to nie jest nienaturalnie poprzeginana, brak jej tak pożądanej w żurnalach 
lekkości i zwiewności (fot. 3). Choć na jednej fotografii widać dekolt (za-
kryty szmizetką), obszyty wijącymi się, typowymi dla secesji motywami 
kwiatowymi, to większość strojów pozbawiona jest pasmanteryjnych czy 
koronkowych dekoracji, popularnych ażurów i przejrzystości. dominują 
też ciemne kolory. Wiktoria, jej siostry i koleżanki, często zastępują suk-
nię praktycznym zestawem spódnicy z bluzką. ta ostatnia szyta zazwy-
czaj jest z tkaniny w paski – wzór popularny był w strojach codziennych. 
Prostoty strojom nadaje przede wszystkim brak ozdób oraz zaczerpnięte 
z mody męskiej dodatki – zawiązany pod szyją krawat lub motylek (fot .4).

 Wizerunek Wiktorii może kojarzyć się ze współczesnymi jej 
emancypantkami. jak podkreśla anna sieradzka, nie posuwały się one 
w Polsce do radykalnych cięć włosów i męskich ubiorów, ograniczając 
się właśnie do prostoty i braku ozdób9. łączenie mojej prababki z tym 
kobiecym ruchem nie jest nieuprawnione. Wiktoria z Olszewskich Piąt-
kowska była socjalistyczną działaczką i kolporterką tajnej prasy. kobieta 
ta z pewnością nie była „salonową lalką”, co podkreślał także jej ówczesny 
narzeczony w liście do matki10. fryzura Wiktorii jest zazwyczaj wygodna, 
szybka w wykonaniu – włosy zaczesane do tyłu i zaplecione w warkocz. 
Pojawiają się jednak fotografie, na których portretowana ma włosy sta-
rannie ułożone. Nie jest to jednak modny wałek lub lok nad czołem, lecz 
okalające twarz fale z węzłem na karku (fot. 4). jest to tak zwana fryzura 
à la Botticelli lub à la Cleo, na cześć tancerki Cléo de mérode, której dwie 
podobizny wycięte z gazet znalazły się wśród pamiątek po prababci. ucze-
sanie to modne było w tak zwanych kręgach artystycznych11, do których 
Wiktoria aspirowała, korespondując między innymi z Przybyszewskim.

Zaprezentowany pobieżnie strój Wiktorii jest przykładem prostego 
studenckiego ubioru, wynikającego ze stylu życia i upodobań, a nie z bra-
ku środków finansowych. Rodzice panny byli w tym czasie dobrze sytu-
owani – ojciec przez długie lata był kuratorem oświatowym w kursku, 
a majątku wystarczyło, by czworo dzieci (trzy córki i syn) studiowało, 
także za granicą. Z opowieści rodzinnych wynika, że rodzeństwo otrzy-
mywało wysokie „kieszonkowe”. Fotografie wskazują, że siostry Wiktorii 

9. a. Sieradzka, Peleryna..., s. 44-45.
10. Piątkowski, 6-5-01; wszystkie cytowane listy pochodzą ze zbiorów autorki.
11. a. sieradzka, Peleryna..., s. 15.
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ubierały się podobnie. maria – późniejsza lutosławska – także nie dbała 
na studiach o modną prezencję. Świadectwem jej wyglądu, oprócz foto-
grafii, jest wzmianka w pamiętnikach Wacławy lignowskiej, opiekunki 
Pauliny lutosławskiej. „Niemodnie ubrana panienka” została przez przy-
szłą teściową namówiona na przerobienie „kapelusza, który stracił fason”, 
a „studenckie zaniedbanie stroju najwięcej ujęło panią Paulinę”12. Maria 
studiowała medycynę i (pomimo próśb teściowej) nie przerwała nauk po 
wyjściu za mąż, otrzymała dyplom i przez wiele lat pracowała w szpita-
lu wbrew radom rodziny męża13. brak głębszego zainteresowania modą 
u sióstr Olszewskich wynika najprawdopodobniej z systemu wartości 
wyniesionego z domu. W zachowanych listach joanna olszewska, matka 
Wiktorii i marii, pisała, że „zadaniem mego życia było zawsze dać moż-
ność moim dzieciom uczyć się”14, a wnuczce radzi: „staraj się gonić ideały 
wzniosłe, szlachetne, oparte na rozumie a najwięcej na dobroci”15. Ceniła 
też pracowitość i bycie użyteczną dla innych. Fotografie ukazujące joannę 
Olszewską w różnych momentach życia prezentują kolejną już w rodzi-
nie kobietę, która nie tylko nie śledzi odzieżowych trendów, ale wręcz 
czasem nie dba o schludny wygląd. Na niektórych zdjęciach wykonanych 
w domowym ogrodzie moja prababcia ma nieuczesane włosy i niestaran-
ny ubiór. Warto też podkreślić, że niedbałość lub surowość stroju nie jest 
w mojej rodzinie koniecznie związana z poglądami politycznymi, gdyż 
były one bardzo zróżnicowane.

Niezwykle ciekawą grupę stanowią fotografie wykonane podczas 
pobytów Wiktorii w rodzinnym majątku w łuce mołczańskiej16 w latach 
1901-1913. Pozowane i wykonywane z zaskoczenia zdjęcia wykonywane 
przez szwagra – amatora fotografii – pokazują rodzinę na codziennych 
przechadzkach i w ogrodzie wokół dworu. analizując te fotografie, przede 
wszystkim zauważyć można prostotę strojów. Nie znajdujemy żadnego 
przykładu nienaturalnie wygiętej sylwetki ani nawet próby upozowania 
się w ten sposób do zdjęcia (fot. 5). Ponownie ubiory wszystkich kobiet 
– sióstr Olszewskich, ich matki i innych pań związanych z rodziną – po-
zbawione są ozdób17. tym razem uszyte zostały z jaśniejszych materiałów, 
zapewne z powodu letniej pogody. Wyróżniają się zwłaszcza wygodne 
stroje kobiet starszych. są to luźne bluzki swobodnie wypuszczone na 
spódnicę (fot. 5) i obszerne suknie nieściągnięte paskiem w talii. ten 
ostatni wariant przypomina formą wspomniane wcześniej suknie refor-
mowane. taki wybór nie wynika raczej z awangardowej postawy pań, 
lecz z dbałości o wygodę, zwłaszcza przy pokaźnej tuszy. Z tego samego 
też powodu suknie i bluzki mają obniżony stójkowy kołnierzyk lub są go 
pozbawione. Na taki komfort nie pozwalają sobie kobiety młodsze. W fo-
tografiach z pierwszej dekady dwudziestego wieku (do momentu zmiany 
mody) siostry Olszewskie noszą stroje nieuchybiające moralnym nakazom 
zakrywania ciała. Na wielu fotografiach Wiktoria, pomimo letniej pogody 
i swobodnej atmosfery, ma wysoki stójkowy kołnierzyk, rękawy sięgające 

12. W. lignowska, Pamiętniki 1897 – 1918, muzeum Przyrody w drozdowie, drozdowo 2008, s. 195.
13. tamże, s. 210.
14. Olszewska, 23-9-22.
15. Olszewska, 6-9-22.
16. Obecnie na terenie ukrainy, obwód winnicki.
17. Pomijam w analizie ukrainki noszące stroje ludowe.
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dłoni i długą fałdzistą spódnicę (fot. 5). Zdaje się też, że ta socjalistyczna 
działaczka o artystycznych kontaktach nie nosiła sukni reformowanej. 
Wprawdzie widać ją na kilku fotografiach w luźnym stroju, ale najprawdo-
podobniej Wiktoria była wtedy w ciąży (fot. 6).

Wyraźnym natomiast triumfem wygody nad modą i obyczajem jest 
brak rękawiczek i kapelusza (fot. 5, fot. 9-13). były to niezbędne atrybuty 
eleganckiej kobiety poza domem, utrzymujące się w modzie nawet do lat 
pięćdziesiątych dwudziestego wieku. jednak żadna z uwiecznionych na 
fotografiach pań nie ma tych dodatków. Wynika to z faktu, że owe kobiety 
są „u siebie” – w kręgu bliskich i znajomych, w obrębie własnego ogrodu 
lub na terenie pobliskiego lasu czy łąki. Choć na terenie dworu, majątku 
czy wsi spotykały pracujących i mieszkających tam ukraińców, nie czuły 
się zobowiązane do przestrzegania surowych reguł obyczajowych. sytu-
acja wyglądała zupełnie inaczej, kiedy przebywało się w miejscu publicz-
nym – wśród nieznajomych, często obcych ludzi własnej klasy. Nawet jeśli 
była to tylko rekreacyjna przechadzka po lesie, a istniało prawdopodobień-
stwo spotkania kogoś po drodze lub na miejscu – strój musiał być uzupeł-
niony o dodatki. dobrym na to dowodem jest fotografia przedstawiająca 
joannę Olszewską jadącą w powozie z wnukami (fot. 7). starsza pani ma 
głowie modny, duży i bardzo ozdobny kapelusz. jest to najprawdopodob-
niej wyprawa do miasta, do kościoła lub w odwiedziny. Inny znakomity 
przykład „publicznego” ubioru to zdjęcie Wiktorii na wycieczce w górach 
(fot. 8) – modnej sukni towarzyszy kapelusz, torebka i mitenki (rękawicz-
ki bez palców). to na publiczne okazje, jak przechadzki po miejskich par-
kach, przeznaczone były specjalne spacerowe toalety i w takim wypadku 
wspomniane dodatki stanowiły niezbędne uzupełnienie stroju. Podobnie 
wybiórcze stosowanie się do zasad mody można zauważyć w wielu innych 
rodzinnych albumach, ukazujących panie „w” kapeluszu lub „bez” niego 
w zależności od sytuacji i otoczenia.

elementem stroju, który trudno znaleźć w muzealnych kolekcjach 
i w dawnych czasopismach jest fartuch (fot. 7, fot. 10, fot. 12). można go 
natomiast doskonale obejrzeć na omawianych tu rodzajowych fotogra-
fiach. Noszą go dzieci i większość uwiecznionych kobiet należących do 
sfery ziemiańskiej. jest on na ogół długi, luźny zakrywający prawie całą 
suknię poza rękawami. miał najprawdopodobniej służyć podczas prze-
chadzek i zabaw jako ochrona spodniego stroju. mógł chronić też suknię 
podczas podróży powozem – przed pyłem z drogi lub brudnymi butami 
trzymanych na kolanach dzieci. Noszenie go świadczy niewątpliwie o za-
pobiegliwości, a zgoda na fotografowanie się w nim – o typowym dla tej 
rodziny swobodnym podejściu do mody i wyglądu.

jeszcze jednym istotnym i rzucającym się w oczy rysem jest nieade-
kwatność utrwalonych na fotografiach strojów do aktualnej mody. Przy 
szybko zmieniających się wzorcach anachronizmy sięgają nawet pięciu lat, 
niekiedy nawet więcej. jest to zauważalne zwłaszcza w ubiorach młod-
szych kobiet – Wiktorii i jej siostry janiny. jednym z charakterystycznych 
elementów jest krój rękawa. typ wąski w ramieniu, dołem się rozszerza-
jący, pojawił się około 1901 roku i, jak pokazywały rubryki poświęcone 
modzie, powinien zniknąć najpóźniej w roku 1904. tymczasem Wiktoria 
prezentuje śmiało takie rękawy w roku 1907, a raz nawet w 1913. kolej-
ny kształt tej części stroju, bufka w okolicy ramienia, pojawiać się mia-
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ła w latach 1904-1907 i znów Wiktoria jeszcze w 1913 roku hołduje tej 
modzie. Poza rękawami około roku 1908 zmienia się kompozycja całej 
kobiecej figury i toalety. Znikają secesyjne wygięte kształty i zaczyna 
dominować luźno zainspirowana starożytnością prosta sylwetka zwana 
czasem „linią kija”. spódnice stają się węższe, ciasno opinające biodra 
i uda, oraz krótsze, sięgające tuż ponad kostkę, w wersji dziennej pozba-
wione trenu. stan zostaje delikatnie podniesiony powyżej linii talii, znika 
wysoki kołnierzyk, a rękawy mogą sięgać do łokcia i często są kimonowe 
(fot. 8-9, fot. 11-13). stroje utrzymane w tym nowym nurcie mody można 
znaleźć także na łuczańskich fotografiach. jedna z fotografii prezentuje 
wspomniane siostry ubrane według dwóch różnych porządków mody – 
janina w nowym stylu, Wiktoria w sukni w stylu z około 1903 roku (fot. 
11). być może decydował poziom zamożności. janina wyszła za mąż za 
bardzo majętnego mężczyznę mieszkającego w Warszawie i z pewnością 
miała dostęp do toalet z domów mody bogusława herse lub braci jabł-
kowskich. Na wielu fotografiach po roku 1910 widać ją w modnych kre-
acjach. mąż Wiktorii natomiast, zajmujący się wówczas głównie działal-
nością polityczną, i czasem ledwo wiążący koniec z końcem, nie zawsze 
mógł sobie pozwolić na sprawianie żonie modnych toalet. jednak przy 
głębszej analizie to nie kwestia finansowa zdaje się być kluczowa, gdyż 
na innej fotografii akurat Wiktoria ma modną w kroju suknię, a jej siostra 
pozuje w stroju mocno anachronicznym (fot. 12). Wybór ubioru mógł być 
determinowany obawą przed zniszczeniem lepszej sukni albo, co bardziej 
prawdopodobne, nieprzykładaniem wagi do kwestii mody. swobodna 
atmosfera i, ponownie, bycie „u siebie” pozwalały ubierać się tak, jak kto 
chciał. Niewątpliwie bycie modnym i eleganckim nie było naczelną ideą 
bywalców i mieszkańców łuczańskiego domu. 

dopowiedzmy, że różnice w strojach nie zależały tylko od zamożno-
ści osoby lub od bycia „u siebie” czy wśród obcych. duże znaczenie miał 
też fakt, czy w dworze mieszkało się na stałe, czy przyjeżdżało z miasta 
na wypoczynek. Wakacyjna atmosfera wyzwalała swobodę i modową 
nonszalancję. taką sytuację mamy i dzisiaj. Przybywając na wieś lub na 
działkę, letnicy często przebierają się w stare ubrania. Podobnie Wikto-
ria i jej siostry przyjeżdżały z miasta do majątku, by odpoczywać, były 
„letniczkami”. Znaczenie dla schludności i elegancji stroju miewała też 
odległość od sąsiadów i częstotliwość odwiedzin, a jak wynika z kore-
spondencji, w łuce zazwyczaj gościł tylko najbliższy krąg rodzinny. Nie 
zachowały się niestety fotografie upamiętniające religijne bądź rodzinne 
święta, trudno więc stwierdzić, jakie stroje wówczas noszono.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na widoczną na kilku zdjęciach ka-
mizelkę Wiktorii oraz kurteczkę jednego z jej synów (fot. 6). Oba stroje 
zdobione są ludowym haftem. Nie jest to jednak miejscowe, ukraińskie 
rękodzieło. Nawiązania do stroju ludowego były w modzie bardzo chęt-
nie widziane na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. jest to 
okres polskiej „chłopomanii” i poszukiwania stylu narodowego w sztuce. 
artystyczny sukces stanisława Witkiewicza i jego zakopiańskiego stylu 
przełożył się również na modę, szczególnie damską. Nawet dom mody 
bogusława herse proponował zakopiańskie modele, choć niewiele Polek 
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dało się skusić na te propozycje18. Pamiętając o artystycznych kontaktach 
i aspiracjach Wiktorii, można zrozumieć wybór takiego stroju, zwłasz-
cza, że wcześniej mieszkała we lwowie, gdzie działała udziałowa spółka 
haftów krajowych propagująca ludowe wzory. Również fryzura Wiktorii 
w tym czasie nabiera „swojskiego” charakteru – warkocze zwinięte nad 
uszami w „obwarzanki” (fot. 6, fot. 10). ten rodzaj uczesania przyjął się 
łatwiej niż ludowe wzorce w modzie. można je znaleźć choćby na pocho-
dzących z tego samego okresu fotografiach rodziny hrebnickich, mieszka-
jącej w majątku na terenie dzisiejszej litwy.

kończąc rozważania nad strojami pań z rodziny Olszewskich, trzeba 
podkreślić, że na omawianych fotografiach nie widać prawie wcale biżute-
rii. Nie pojawiają się, tak modne wówczas, kolczyki, bransolety, pierście-
nie czy naszyjniki. jedynie janina z olszewskich zaporska nosi czasem 
szur drobnych koralików nonszalancko przewiązany pod szyją (fot. 13). 
trudno jednak oczekiwać, by najpierw studentki, potem wypoczywające 
w ogrodzie kobiety dekorowały się kosztownymi klejnotami.

Podsumowując moje analizy, zauważyć można, że strój codzienny 
potrafił bardzo odbiegać od toalet proponowanych przez wielkich projek-
tantów. Pomimo dostępności wzorców w polskojęzycznej prasie ich recep-
cja mogła być bardzo różna. Zachowując podstawowe elementy modnego 
ubioru, zmniejszano zwłaszcza ilość dekoracji i stopień deformacji sylwet-
ki. Nie każda też pani zmieniała toalety wraz z nowym sezonem. Niektóre 
formy stroju miały znaczenie symboliczne – mogły być sposobem demon-
stracji światopoglądu lub pozycji społecznej. Nie bez znaczenia w świecie 
pełnym konwenansów była też sytuacja, do której dostosowywano strój. 
Podobnie jak dzisiaj, wiele zależało od zamożności poszczególnych pań, 
a przede wszystkim od ich życiowych ideałów, osobistych upodobań 
w kwestii elegancji i wygody, a wreszcie figury i wieku. Wygięta, idealna 
secesyjna sylwetka była raczej utopijną estetyczną kreacją, której nie każ-
da kobieta mogła i nawet i nie każda chciała dorównać.

18. a. sieradzka, Peleryna..., s. 53-89.
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Różne odsłony chłopczycy
Podejmując zagadnienie chłopczycy, zmierzyć się należy z zasadni-

czą trudnością uchwycenia zajmującego nas obszaru problemowego. dzie-
je się tak, gdyż figurę tę rozumieć można w sposób co najmniej trojaki. Po 
pierwsze, w sposób możliwie najwęższy i historycznie określony – chodzi 
o chłopczycę występującą w kulturze francuskiej pod mianem garçonne, 
anglosaskiej pod postacią flapper, we włoskiej natomiast jako maschietta. 
ramy czasowe zjawiska wyznacza w tym wypadku okres dekady ,,sza-
lonych lat dwudziestych”: od zakończenia pierwszej wojny światowej po 
Wielki kryzys 1929 roku1. Po drugie, jako najwcześniejszy, a zarazem naj-
bardziej wyrazisty symbol Nowej kobiety bądź też kobiety Nowoczesnej, 
której obecność na scenie nowoczesności przypada, już nieco bardziej 
umownie, na czasy międzywojnia i obejmuje dwie następujące po sobie 
dekady. Po trzecie wreszcie, jako transperiodyczną figurę emancypacji, 
transgresji norm płciowych, a przede wszystkim genderbendingu. ostat-
nie z tych określeń odpowiada anglojęzycznemu terminowi tomboy ozna-
czającemu chłopczycę o wizerunku stylizowanym na młodego chłopca lub 
nastolatka2. Ponieważ zakres znaczeniowy pojęcia chłopczycy w języku 
polskim jest dość pojemny i obejmuje sobą wszystkie wyżej wspomniane 
definicje, jego użycie prowadzić może do niejakiej konfuzji.

 artykuł stanowi próbę wygrywania napięć pomiędzy różnymi 
figurami chłopczycy, dostrzeżenia związków oraz relacji, jakie pomiędzy 
nimi zachodzą. stawia sobie za cel wydobycie sfer możliwych kontynuacji 
i zerwań: co takiego zauważymy we flapper, co każe nam równocześnie 
myśleć o współczesnym nam tomboyu, a co z kolei wskazuje na wcze-
sno-dwudziestowieczny rodowód dzisiejszych buntowniczek w obszarze 
modowej ekspresji płci kulturowej? W centrum rozważań pozostaje zatem 
chłopczyca z lat dwudziestych, jednak figurę jej naświetla perspektywa 
przemian statusu kobiecej chłopięcości, które obserwować możemy w kul-
turze popularnej ostatniej dekady.

jeszcze jedno istotne uściślenie dotyczyć powinno pola napięć po-
między przywoływanym w tytule fantazmatem a utopią. Pierwsze z pojęć 
odsyłać będzie przede wszystkim do czarnej legendy, którą owiana jest 
wyjściowa figura chłopczycy: chodzi zatem o szereg negatywnych pro-
jekcji i antymodernizacyjnych lęków przez nią wywoływanych. W tym 
kontekście analizie poddanych zostanie kilka, kluczowych jak sądzę, za-
rzutów wobec niej stawianych. drugi termin natomiast odnosi się do po-
tencjału emancypacyjnego związanego z naruszeniem dotychczasowych 
norm kulturowych: czy flapper niosła ze sobą subwersywny potencjał? 
czy uzasadnione jest wskazywanie na niepokorny charakter dzisiejszych 
chłopczyc, skoro współczesna kobiecość poddana została ,,tomboizacji”3? 
są to pytania odsyłające do problemu emancypacyjnego wymiaru męskiej 
kobiecości w kontekście postemancypacyjnym, w którym strategie samo-
reprezentacji, także podmiotów nieheteronormatywnych, uległy komercyj-
nemu przechwyceniu przez rynek.

1. C. gourley, Flappers and the New American Woman: Perceptions of Women from 1918 Through the 1920s, twenty-First Century books, minneapolis 2008.
2. m. ann abate, Tomboys. A Literary and Cultural History, temple university Press, Philadelphia 2008.
3. a. mcRobbie, The Aftermath of Feminism, sage Publicatons, london 2009.
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Przy rozpatrywaniu wszystkich wariantów wspomnianej figury 
szczególna uwaga poświęcona zostanie jej podwójnemu, przedmiotowo
-podmiotowemu usytuowaniu: z jednej strony chodzić by miało o chłop-
czycę rozumianą jako obraz, klisza, stereotyp i wizerunek, z drugiej zaś 
o postawę, styl bycia, zestaw praktyk kulturowych, czy też określony 
habitus. W obydwu obszarach pierwszorzędnej roli nabiera kwestia, roz-
patrywanej tu równocześnie, jednostkowej sprawczości. 

Modowe wyznaczniki stylu pierwszych chłopczyc
Charakteryzując kontekst kulturowy, z którego wyłonić się mogła 

flapper, wspomina się zwykle o wzmożonej transatlantyckiej wymianie 
kulturowej, powojennym konsumeryzmie, a także narodzinach czasu 
wolnego dla klasy średniej, której życie towarzyskie pochłaniał udział 
w rozlicznych balach, dancingach i przyjęciach. Wydarzenia te przeszły 
zarówno do historii, jak i skarbnicy popkulturowej wyobraźni współtwo-
rząc legendę ,,szalonych lat dwudziestych”, podczas których zapanowała 
moda na muzykę jazzową oraz takie style tańca jak charleston, shimmy 
czy fokstrot. stanowiły one wyznacznik istotnych zmian zachodzących 
w obszarze relacji społecznych, zwłaszcza zaś stosunków damsko-mę-
skich i międzypokoleniowych. jak ironicznie odnotowuje narrator jednego 
z opowiadań autorstwa Francisa scotta Fitzgeralda, niezrównanego portre-
cisty tego okresu: „[...] młode pokolenie wykarmione na jazzie ma niespo-
kojne temperamenty i myśl o przetańczeniu z jedną dziewczyną więcej niż 
jednego fokstrota jest dla niego niesmaczna, żeby nie powiedzieć odraża-
jąca”4.

Od lat trzydziestych na popularności zyskiwał także swing – jego 
adeptami w paryskich kręgach byli zwłaszcza les zazous, bananowa mło-
dzież stolicy – akrobatyczny taniec, protoplasta rock and rolla, który 
zapowiadał silniejsze rozluźnienie konwencji społecznych. swobodne ruchy 
zdekonstruowały tradycyjne ujęcie pary (upłciowiony podział ról w tańcu), 
umożliwiały swobodę ekspresji i interpretacji, dlatego też za jeden ze sztan-
darowych obrazów kobiecej emancypacji w drugiej dekadzie dwudziestego 
wieku uznaje się właśnie wizerunek przyozdobionej długim sznurem pereł 
chłopczycy podskakującej na parkiecie podczas szalonego tańca.

Coraz większa waga przywiązywana do aktywności fizycznej 
dorastających dziewczyn i młodych kobiet przekładała się także na po-
wszechny podziw oraz uznanie, które zyskiwały pionierki wielu dyscyplin 
sportowych, na przykład tenisa, a także zawodów wyczynowych takich 
jak lotnictwo. W europie Zachodniej obowiązkowe zajęcia z wychowania 
fizycznego dla dziewcząt uczęszczających do szkoły średniej wprowadzo-
ne zostały w połowie lat dwudziestych, zaś w roku 1928 po raz pierwszy 
dopuszczono zawodniczki do udziału w mistrzostwach Olimpijskich. 
Warto zauważyć, że zmianom instytucjonalnym towarzyszy nowa koncep-
cja piękna i higieny fizycznej: uprawianie sportu, podobnie jak prowadze-
nie samochodu, stanowiło rodzaj wzorcotwórczego spektaklu, stwarzało 
model Nowej kobiecości, który stawiał przed coraz szerszą publicznością 
awangardowy wzorzec do naśladowania. doskonałego przykładu tak ro-

4. F. scott Fitzgerald, Berenika obcina włosy, [w:] Piękność południa i inne opowiadania, przeł. a. kaska, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 5 i 8.
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zumianej chłopczycy w rodzimym wydaniu dostarcza gombrowiczowska 
postać Zuty młodziakówny: ,,lat szesnaście, sweter, spódnica, gumiane 
sportowe pół-buciki, wysportowana, swobodna, gładka, gibka, giętka 
i bezczelna!”5. ta – jak określa ją zafascynowany zjawiskiem narrator 
Ferdydurke – absolutnie nowoczesna pensjonarka, hołduje wręcz ideałom 
,,łydki”, czyli kultu hartu ciała i swobody obyczajowej, który zastępuje jej 
znajomość tradycyjnych treści kultury. 

Choć Nowoczesna kobieta miała uosabiać zdrowie, odznaczać się 
smukłością, a także prezentować delikatny zarys mięśni, to redaktorzy 
magazynów modowych z epoki i ówcześni stróże moralności wyraźnie 
przestrzegali, że podczas uprawiania ćwiczeń sportowych kobiety za-
chować powinny cechującą je ,,naturalnie” elegancję. Natrafiamy w tym 
miejscu na jedną z wielu wyznaczanych dyskursywnie granic transgresyj-
nego wymiaru chłopczycy w obszarze norm dotyczących płci kulturowej 
– funkcję dyscyplinująco-korygującą pełnił, stawiany wobec niej w formie 
groźby, zarzut ,,zmężnienia”. 

Wspomnieć należy, że również współczesny dyskurs modowy pod-
noszący zalety ,,chłopięcego stylu” (ang. tomboy style) opiera się na ana-
logicznej strategii: warunek atrakcyjności stanowi zachowanie dziewczę-
cości bądź kobiecości uzyskiwane poprzez odpowiedni dobór dodatków 
lub sposób noszenia ,,męskich” elementów garderoby. Zacieranie granic 
płciowych w modzie głównego nurtu i dziś zatem odznacza się programo-
wo złudnym, czy wręcz pozorowanym charakterem.

Podkreślmy jednak, że to właśnie chłopczyca inauguruje dwudzie-
stowieczną pogoń za szczupłą sylwetką, gdyż we wspomnianym okresie 
modyfikacji poddany zostaje również stosunek do cielesności i seksual-
ności, czego jednym z przejawów są tzw. petting parties (prywatki, na 
których pary całowały się i przytulały), a także publicznego eksponowania 
nagości – na lata dwudzieste przypadają zarówno początki ruchu nu-
dystycznego, jak i rosnąca popularność music-hallu.

Najbardziej bodaj szokująca metamorfoza mody, polegająca na 
adaptacji elementów męskiego stroju na użytek ubioru kobiet, nie wy-
łoniła się wszak z dnia na dzień: jej antecedencji doszukiwać się można 
w postawie niektórych dziewiętnastowiecznych feministek, a także kobiet 
zmuszonych do podjęcia pracy w fabrykach podczas pierwszej wojny 
światowej. Wspomniane prekursorki poprzez chłopięcość noszonego przez 
siebie stroju sygnalizowały formę wyzwolenia i wywoływały wokół siebie 
skandal obyczajowy. za kluczowy wyznacznik niezwykle modnej w la-
tach dwudziestych androginii uchodziły natomiast bezsprzecznie krótkie, 
obcięte ,,na prosto” włosy nazywane we Francji au carré z grzywką, 
w krajach anglosaskich natomiast bob, shingle bob lub eton crop. Pamię-
tajmy, że decyzja o nowej fryzurze wiązała się z adaptacją określonej 
postawy, a także sposobu bycia. W opowiadaniu Berenika obcina włosy 
Fitzgeralda (tytuł oryginalny to właśnie Berenice Bops Her Hair) główna 
bohaterka, która konstruuje swoją tożsamość flapper, oznajmia znajomym, 
że zamierza ściąć włosy, gdyż chce zostać wampem salonowym, a krót-
kie włosy są koniecznym do tego wstępem. Nastoletnia dziewczyna i jej 
kuzynka imieniem marjorie reprezentują początkowo dwa przeciwstawne 
sobie typy, Marjorie: 
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[...] nigdy nie chichotała, nigdy się nie bała, 
rzadko była zakłopotana i prawdę mówiąc mia-
ła bardzo niewiele cech, jakie berenika uważała 
za typowo i upojnie kobiece. [...] nie tylko miała 
twarz wróżki z bajki i oszołamiająco cięty język, 
ale słusznie sławiono ją za wywinięcie pięciu ko-
ziołków pod rząd na ostatnim balu w New haven. 
[...] urządzała wycieczki przez całe lato i przez 
pierwsze kilka dni po każdorazowym jej powro-
cie do domu widział na stole w hallu u harveyów 
wielkie stosy listów adresowanych do niej różnym 
męskim charakterem pisma.6

dziewczyna gardzi ideałami kobiecości poprzedniego pokolenia, 
pod wpływem których wychowana została jej rówieśnica – berenika. 
uważa za to, że ,,dziewczyna musi dbać o zewnętrzne drobiazgi. jeśli 
wygląda ślicznie, może mówić na temat Rosji, ping-ponga czy ligi Naro-
dów i da sobie radę”7. dostrzegamy w tym punkcie, jak bardzo negocjuje 
ona swoją rolę społeczną: w zależności od stopnia przychylności figurę 
chłopczycy, którą uosabia marjorie, uznać można za przejaw wyzwolenia 
à rebours lub też emancypacji częściowej, a zarazem głęboko ambiwa-
lentnej. korzysta ona z prerogatyw, jakimi w patriarchalnym społeczeń-
stwie obdarzeni są mężczyźni, ale korzysta w sposób powierzchowny, 
bawiąc się, pijąc i flirtując z wieloma chłopakami równocześnie, jednak 
w dalszym ciągu pozostaje uzależniona ekonomicznie od swoich rodzi-
ców, w perspektywie zaś od przyszłego męża. jej nowoczesny wizerunek 
stanowi atut, ale też wyznacza ramy, poza które dziewczyna nie mogłaby 
bezkarnie wykroczyć. do dwuznaczności tej przyjdzie jeszcze nawiązać 
w kontekście analizy stereotypu chłopczycy jako przedmiotu heterosek-
sualnego spektaklu, tymczasem odnotujmy jedynie, że jej uwikłanie we 
własny wizerunek pobudza do krytycznego namysłu nad rzekomo subwer-
sywnym statusem jej współczesnych wcieleń.

decyzja o obcięciu włosów stanowiła rodzaj rytuału przejścia, 
wymagającej sporej śmiałości inicjacji w dziewczyńską subkulturę, z kolei 
noszenie spodni jawiło się jako jedna z możliwości upragnionego wydłu-
żenia, a zarazem wysmuklenia sylwetki. Za sprawą mody na chłopięcy 
wizerunek nastąpiło zerwanie z klasycznym ideałem kobiecej figury styli-
zowanej na ,,klepsydrę” lub ,,ósemkę”, który uzyskiwano wcześniej dzięki 
ściśnięciu gorsetem środkowych partii ciała i uwydatnieniu górnych. 
W przeciwieństwie do swoich matek, flappers ukrywały kształt biustu 
i bioder pod prostymi sukienkami o odkrytych ramionach oraz wyraź-
nie obniżonym stanie, zaś umieszczona w odpowiednim miejscu taśma 
miała za zadanie zmniejszyć optycznie zaokrąglenia ich sylwetki (można 
ją zatem uznać za częściowy odpowiednik, a przynajmniej pierwowzór 
współczesnego bindera służącego transboyom do modelowania płaskiej 
klatki piersiowej).  

6. Berenika obcina ..., s. 10 i 7.
7. tamże, s. 16.
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Należy jednak zauważyć, że spodnie chłopczyc nosiły zwykle wy-
raźne ślady feminizacji kroju, najczęściej pojawiały się w kolekcjach mody 
sportowej, plażowej lub jako jeden z elementów, zyskującej na popular-
ności, dwuczęściowej piżamy. W kobiecej garderobie miejsce zyskały 
także blezery oraz koszule z prostym kołnierzem. Prowokującą genderową 
ambiwalencję polegającą na feminizacji dotychczasowych atrybutów mę-
skości, a także swobodnej grze z ich symboliką wyrażał zapalony papie-
ros oraz towarzysząca mu fifka. Warto nadmienić, że moda męska tego 
okresu także ulega pewnego rodzaju feminizacji – androginia stanowiła 
ideał typowo dandysowski, reprezentowały go miękkie kołnierze, jedwab-
ne koszule i spodnie o nogawkach szerokości spódnicy.

Chłopczyce z lat dwudziestych doceniały komfort i wygodę spor-
towych ubrań, ceniły sobie także wrażenie prostoty wywoływane przez 
krój sławnej ,,małej czarnej” zaprojektowanej przez Coco Chanel w 1926 
roku. Odważnie, a nawet wyzywająco – jak na standardy obyczajowe 
epoki – odsłaniały swoje ciało: sukienki sięgające kolan pozwalały prezen-
tować nogi ubrane zalotnie w pończochy ze sztucznego jedwabiu, które 
wprowadzono do komercyjnego obrotu w 1923 roku, bielizna osobista 
również ulega uproszczeniu oraz funkcjonalizacji: proste majtki zastąpiły 
dziewiętnastowieczne pantalony. W duchu tych przemian interpretować 
można relatywną łatwość, z jaką chłopczyce eksponowały ramiona, szyję, 
dekolt, a nawet plecy. Noszony przez nie strój kąpielowy ukazywał całość 
sylwetki, modna stała się również opalenizna, zacierająca wcześniej obo-
wiązujące różnice zarówno klasowe – ten niegdysiejszy emblemat klasy 
pracującej desygnował teraz wakacyjny luksus, jaki i płciowe – poprzez 
przekroczenie ideału jasnej karnacji u kobiet i ciemnej u mężczyzn, choć 
w pierwszej połowie dekady chłopczyce używały jeszcze jasnego pudru. 
Począwszy od 1921 roku prosty kapelusz bez ronda, zwany z francuska 
chapeau cloche, stał się nieodzownym elementem modnego stroju – ozna-
czało to radykalne zerwanie z przytłaczającym stylem ekstrawaganckich 
nakryć głowy z czasów Belle Époque, niektóre chłopczyce nosiły także 
rodzaj kaszkietu, czyli czapki typu newsboy.

W wypadku stylizacji wieczorowej transgresja norm płci kulturo-
wej przybierała znacznie mniej radykalną postać – obowiązkowe suknie 
z frędzlami, ozdobnymi przeszyciami, obfita biżuteria, a zwłaszcza ostry 
makijaż czyniły z chłopczycy postać ponętną i atrakcyjną, zwłaszcza hete-
roseksualnie. W następstwie szybkiego rozwoju przemysłu kosmetyczne-
go oraz perfumeryjnego wzrosła popularność wyrazistego makijażu: efekt 
powiększonego oka uzyskiwano dzięki depilacji brwi, orientalne spoj-
rzenie poprzez podkreślenie oczu czarną kreską oraz pociągnięcie rzęs 
tuszem, natomiast tzw. łuk kupidyna w efekcie umalowaniu ust czerwoną 
szminką w kształt serduszka. Całości stylizacji dopełniało użycie lakieru 
do paznokci w tym samym kolorze oraz róż na policzkach. umalowane 
chłopczyce służyły zresztą za żywe manekiny, anonimowe ambasadorki 
marki, chodzące reklamy produktów, których na co dzień używały.

moda kobieca lat dwudziestych miała odzwierciedlać zmiany stylu 
życia, przystosowywać się do nowych potrzeb, ale też kreować zupełnie 
awangardowe postawy: śmiałości i autonomii. jej demokratyzacja upły-
nęła pod znakiem kariery wielkich projektantek oraz modystek, do głosu 
doszła wówczas bowiem cała noblesse de robe, którą reprezentowały 
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nazwiska takie jak: gabrielle Chanel, jeanie lanvin, jeanie Paquin, elsa 
Paquin, elsa schiaparelli czy madeleine Vionnet. sukces ich propozy-
cji wiązał się z dostrzeżeniem i wyzyskaniem znaczenia, jakie uzyskał 
praktyczny wymiar mody tworzonej specjalnie dla kobiet aktywnych – jak 
nigdy dotąd – na wielu polach równocześnie. 

W dalszej części artykułu chciałabym przyjrzeć się najczęściej pada-
jącym pod adresem chłopczyc oskarżeniom: chodzi o określenia pełniące 
funkcję piętnującą, które rzucają wiązkę światła na rodzaj normy kultu-
rowej, wobec której wizerunek i postawa flappers stanowiły szczególnie 
dotkliwy wyłom.

Dzieciak, małolata, podlotek
Przypomnijmy, że flapper to w języku angielskim dosłownie podlo-

tek – w określeniu tym usłyszeć można pewną nutę pobłażliwości, jednak 
etymologicznie, począwszy od wieku szesnastego aż do końca dziewięt-
nastego stulecia, używane było ono również do oznaczenia młodej pro-
stytutki, następnie zaś nastolatki, która nie dorosła jeszcze do upinania 
włosów, aby w interesującym nas tu okresie przemienić się w nazwę typu 
scenicznego charakteryzującego dziewczynę odważną, niezależną, ale też 
w pewien sposób niedojrzałą: nieodpowiedzialną, niezdyscyplinowaną, 
frywolną, poszukającą przyjemności. Pojawienie się figury chłopczycy 
znamionowało zerwanie ze znacznie bardziej sztywnymi rolami płciowy-
mi epoki wiktoriańskiej, których wizualną reprezentacją była tzw. Gibson 
Girl. do zawrotnej, choć efemerycznej kariery flappers przyczynił się 
zwłaszcza rozwój amerykańskiej kultury popularnej oraz sukces gwiazd 
dużego ekranu – by wspomnieć choćby Olive thomas, louise brooks, 
Clarę bow, alice joyce, joan Crawford oraz marlenę dietrich i gretę 
garbo8.

dość szybko jednak zaczęto identyfikować chłopczyce nie tylko na 
podstawie charakterystycznego wizerunku, ale również cechującej ich 
zachowanie wyzywającej postawy: dziewczyny nie ceniły sobie tradycji, 
wyzywały prawo okresu prohibicji – paliły, piły, przeklinały i używały 
własnego slangu. dlatego też w literaturze poświęconej zjawisku przewa-
ża obecnie ujęcie, zgodnie z którym chłopczyce z lat dwudziestych uznać 
należy za pierwszą dwudziestowieczną dziewczyńską subkulturę mło-
dzieżową9. Chłopczyce podnosiły jednak różnicę pokoleniową do rangi 
symbolu nie tylko w odniesieniu do swoich matek, ale i feministek starej 
daty, głownie sufrażystek, które również zarzucały flappers niedojrzałość, 
egoizm, apolityczność, kompromitowanie postulatów równouprawnienia 
poprzez niemoralne prowadzenie się i afirmację wyłącznie indywiduali-
stycznych wartości. Na pewien paradoks zakrawa fakt, że w Wielkiej bry-
tanii zwieńczenie ponad trzydziestoletniej walki o równe prawa wyborcze 
kobiet z 1928 roku przeszło do historii pod nazwą Flapper Vote. 

Warto także zwrócić uwagę na temporalny wymiar postaci chłop-
czycy rozumianej jako forma tożsamości. Odznacza się ona podwójnie 

8. j. Zeitz, Flapper: A Madcap Story of Sex, Style, Celebrity, and the Women Who Made America Modern, Random house, 2007.
9. c. driscoll, Girls: Feminine Adolescence in Popular Culture and Cultural Theory, Columbia university Press, New york 2002; k. boyer sagert, Flappers: 
A Guide to an American Subculture, greenwood Press, santa barbara 2010.
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ulotnym charakterem: zarówno jako zjawisko, którego pierwotna postać 
zanikła już pod koniec lat dwudziestych, jak i wyjątkowo krótki okres 
w życiu dziewczyny sytuujący się pomiędzy późną nastoletniością a za-
mążpójściem. Cechą wspólną chłopczyc w trzech wspomnianych we 
wstępie znaczeniach będzie zatem również przejściowość oraz liminalność 
jako warunek sine qua non ich szerszej społecznej akceptacji. tym samym 
okazuje się, że pozostawanie przy tej formie tożsamości dłużej niż na to 
pozwalają przyjęte zwyczaje, grozić może etykietyzacją lub napiętnowa-
niem10. 

Zdeprawowana seksualnie: nimfomanka i prostytutka
Warto zwrócić uwagę na różnice w konotacji słów flapper i garçon-

ne. O ile w pierwszym wypadku źródłosłów o karcącym wydźwięku uległ 
w dwudziestym wieku częściowemu zatarciu, o tyle w języku i kulturze 
Francji podobieństwo brzmieniowe prowadzi do obraźliwego skrótu my-
ślowego na linii garçonne-garce, czyli językowego zrównania chłopczycy 
z kobietą lekkich obyczajów, ,,nieodpowiednio się prowadzącą”. W tym 
kontekście figura chłopczycy dostarcza doskonałego przykładu konstrukcji 
wyobrażonej, ekranu, na który projektowane były antymodernizacyjne 
lęki bardziej konserwatywnej części społeczeństwa11. Za źródło umoty-
wowanych moralnie obaw uznano skutki seksualnego wyzwolenia kobiet. 
Na podobnej podwalinie zbudowany został sukces powieści pod tytułem 
Chłopczyca wydanej w 1922 roku przez Victora marrgueritte’a12. jej 
główna bohaterka, zdradzona przez narzeczonego monique lerbier, posta-
nawia w odpowiedzi żyć ,,niczym mężczyzna” – doświadcza wielu mi-
łosno-erotycznych przygód z przedstawicielami(kami) obydwu płci, pod 
koniec zostaje jednak odwiedziona od szokującego sposobu prowadzenia 
się przez statecznego kombatanta, który postanawia się z nią ożenić. 
książkę uznano za pornograficzną, dzięki czemu cieszyła się niegasnącą 
popularnością: w międzywojniu dwukrotnie dokonano jej adaptacji filmo-
wej, w 1926 roku przeniesiono ją także na deski teatru, a w ciągu siedmiu 
następnych lat rozeszła się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy.

jak argumentuje marie-jo bonnet, na czarną legendę chłopczycy 
składały się przede wszystkim wizerunki oraz reprezentacje tworzone 
przez autorów zafascynowanych komercyjnym potencjałem tematu, ale 
i głęboko niechętnych wobec zachodzących wówczas w społeczeństwie 
zmian: ,,jest to niejednoznaczny etap, który manipuluje obrazami i lękami 
francuskiego mieszczaństwa bynajmniej niechętnego przyznaniu równych 
praw obu płciom”13 – wspomina historyczka. Zastrzeżenia wobec stylu 
życia garçonnes kryły w sobie także ciężar biopolityczny: w reakcji na po-
wojenny pronatalistyczny dyskurs władz publicznych doszło do słyszalnej 
społecznie artykulacji odmowy macierzyństwa: artystycznym przykładem 
tego zjawiska była choćby sztuka Clémanta Vautela z 1924 roku o wy-

10. analogicznej interpretacji z konieczności przejściowej tożsamości tomboya dokonała judith halberstam w książce, In a Queer Time and Place: 
Transgender Bodies, Subcultural Lives, New york university Press, New york 2005.
11. Ch. bard, Les Femmes dans la société française au XXe siècle, armand Colin, Paris 2001 oraz Une histoire politique du pantalon, le seuil, Paris 2010, 
Mary louise roberts, Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917–1928, university of Chicago Press, Chicago 1994.
12. W. margueritte, Chłopczyca, przeł. l. staff, Wydawnictwo Press, łódź 1991.
13. m.-j. bonnet, Związki miłosne między kobietami od XVI do XX wieku, przeł. b. szwarcman-Czarnota, Wydawnictwo sic!, Warszawa 1997, s. 293.
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mownym tytule Pani nie chce dziecka14. Z kolei odbiór o rok wcześniejszej 
powieści Raymonda Radigueta, Opętanie15, utwierdzał konserwatystów 
w przekonaniu o rozlewających się po kraju plagach seksualnej anarchii 
i zdrady małżeńskiej, którym winny miały być właśnie zdeprawowane 
chłopczyce.

Nie tylko francuskie mieszczaństwo oburzało się na widok chłop-
czyc. W przeciwieństwie do przedstawicielek poprzednich pokoleń16 flap-
per ukazywała się, czy też ̶ jak twierdzili jej oponenci – bezwstydnie pa-
radowała na scenie metropolitalnego miasta o każdej porze zarówno dnia, 
jaki i, co gorsza, nocy (wspomnijmy tu choćby odmalowującą awangar-
dowe zachowania przedstawicielek tej dekady powieść autorstwa djuny 
barnes zatytułowaną Nightwood, w której sceneria nocnego miasta odsyła 
do rewersu obowiązujących nakazów kulturowych17). O tym, jak istotny 
był to wyłom w obowiązujących wcześniej normach obyczajowych, może 
świadczyć fakt, że oskarżano ją z tego powodu o obrazę moralności, sianie 
zepsucia, a nawet prostytucję18. W obrębie dyskursu publicystycznego 
podkreślano, że miasto wyjątkowo szybko korumpuje młode dziewczy-
ny, a ulica nie jest dla nich odpowiednim miejscem. Przestrzeń miejską, 
zwłaszcza ulice obarczano wówczas wzmocnioną symboliką promisku-
ityzmu: miała ona zachęcać do przygodnych kontaktów oraz sprzyjać 
nieobyczajnym, czyli prowokującym postawom kobiet. Względna swoboda 
ruchu na scenie miejskiej przysługująca odtąd mieszkańcom bez wzglę-
du na ich płeć, doprowadziła do fantazmatycznej erotyzacji przestrzeni 
publicznej, zaś w efekcie metonimicznego powiązania ze sobą przemian 
ról płciowych oraz nowych technologii nowoczesną dziewczynę z miasta 
oskarżano o bycie równie ,,szybką”, co prowadzony przez nią samochód19. 

Heteroseksualny obiekt pożądania
Co prawda chłopczyce, z ich niejasnym statusem dziewcząt jedy-

nie częściowo wyzwolonych, uznać można za zakładniczki modnego 
wizerunku, jednak i tę perspektywę należałoby odwrócić, by zapytać 
o subwersywny charakter kobiecości jako podważającego dotychczasowe 
normy spektaklu. Wątek ten interesująco rozwija liz Conor w książce The 
Spectacular Modern Woman: Feminine Visibility in The 1920s20. autorka 
zadaje pytanie o techniki oraz strategie, przy pomocy których chłopczyce 
ukazywały się modernistycznemu społeczeństwu, równocześnie dowo-
dząc, że stanowiły one istotny element kształtujących się wówczas form, 
częściowo już wyemancypowanych, kobiecych podmiotowości. kluczowa 
dla tej interpretacji staje się zatem kwestia tego, gdzie można było zoba-
czyć chłopczyce, a właściwie gdzie pozwalały się one oglądać i o czym 
świadczy ich wzmożona widoczność. 

14. k. Vautel, Pani nie chce dziecka, przeł. k. bukowski, globus, Warszawa 1925.
15. R. Radiguet, Opętanie, przeł. k. dolatowska, Zielona sowa, kraków 2006.
16. The Invisible Flâneuse? Gender, Public Space, and Visual Culture in Nineteenth-century Paris, (red.) a. d’souza, t. mcdonough, ubC Press, Vancouver 2006.
17. d. barnes, Nightwood, Faber and Faber, london 1963.
18. b. melman, Women and Popular Imagination in the Twenties: Flappers and Nymphs, macmillan, hampshire 1988.
19. R. Felski, The Gender of Modernity, harvard university Press, Cambridge 1995.
20. l. Conor, The Spectacular Modern Woman: Feminine Visibility in The 1920s, Indiana university Press, bloomington 2004.
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O ile bowiem w skład wiktoriańskiego habitusu kobiet wchodził 
nakaz samowycofania, zachowania godności, skromności i samoogra-
niczenia, o tyle lata dwudzieste oraz pojawienie się flappers przyniosło 
w tym zakresie szereg wartych odnotowania przewartościowań, w których 
istotną rolę odgrywa intensywny rozwój nowych mediów wizualnych. Ob-
serwujemy wówczas zasadniczą zmianę w strategiach samoreprezentacji, 
a zarazem autopercepcji młodych kobiet – następuje wzmożona produkcja 
i konsumpcja nie tylko obrazów siebie, lecz również siebie-jako-obrazu. 
jak przekonująco argumentuje Conor, flappers czyniły z własnej kobie-
cości spektakl odmienny od dotychczasowych: dobrowolnie ustawiały się 
w świetle reflektorów i fleszy – na scenie, przed kamerą lub obiektywem, 
świadomie manipulowały własnym wizerunkiem, toteż powiedzieć moż-
na, że ich uprzedmiotowienie stanowiło zarazem formę upodmiotowienia. 
Paradoksalnie to właśnie spektakularny aspekt wizerunku chłopczycy 
świadczył o zwiększonej możliwości samostanowienia i swobodnego 
kształtowania własnego życia. 

Nie należy zapominać, że chłopczyca jest zarazem figurą iluzji, 
sztuczności, a także maskarady: nie ucieleśnia ideału ,,naturalnego” pięk-
na, utlenia włosy, mocno się maluje, używa wielu kosmetyków. Flapper to 
także lulu-Pandora, ulotna, hedonistyczna, zmienna nowoczesna aktorka 
i performerka, która swą podmiotową sprawczość czerpie ze strategii sub-
wersji, nierzadko także w aurze wywoływanego wokół siebie skandalu. 
mimo wszystko, co równie ważne, system wizualnej reprezentacji, w ob-
rębie którego doszło do wyłonienia się wizerunku chłopczycy, ograniczały 
wąskie ramy w postaci młodego wieku, ,,odpowiedniego” pochodzenia 
etnicznego oraz zakładanej heteroseksualności.

Lesbijka
Za jedną z najsilniej rozpowszechnianych przez oponentów chłop-

czyc w latach dwudziestych klisz uznać można, powracającą odtąd w kon-
tekście przesileń kulturowych i szybkiej mutacji norm obyczajowych, tezę 
o ,,eksplozji homoseksualizmu”, który wcześniej dotyczyć miał rzekomo 
wyłącznie przedstawicielek najniższych klas społecznych lub upadłej 
moralnie arystokracji, teraz natomiast zaczął rozszerzać się również na 
przedstawicielki klasy średniej. 

do trwałości stereotypu chłopczycy-lesbijki przyczyniło się, przypa-
dające na wspomnianą dekadę, zwiększenie społecznej widoczności kobiet 
nieheteronormatywnych, a także intensywny rozwój lesbijskiej kultury 
alternatywnej, której specyfikę na przykładzie środowiska lewobrzeżne-
go Paryża zanalizowały choćby shari benstock oraz marie-jo bonnet. 
Ostatnia z autorek tak oto relacjonuje ówczesną działalność homoseksual-
nych garçonnes: ,,włączyły się do prądu w sztuce i literaturze, będącego 
nosicielem wszystkich nowych idei, które nie znalazły miejsca w polityce. 
Zdobyły one możliwość wypowiadania się i autoafirmacji w nowym, wła-
snym życiu kulturalnym, wśród awangardy”21.

Choć prawdą jest, że w latach dwudziestych homoseksualna ama-
zonka przemieniła się właśnie w chłopczycę, to warto również zwrócić 

21. s. benstock, Kobiety z Lewego Brzegu: Paryż 1900-1940, przeł. e. krasińska, P. mielcarek, Wydawnictwo sic!, Warszawa 2004, m.-j. bonnet, Związki 
miłosne..., s. 295.
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uwagę na modernistyczno-dekadencki sztafaż, jaki jej towarzyszył. 
W myśl nowo powstałych teorii na temat seksualności, lesbijka utożsamio-
na została z figurą inwertytki: mężczyzny uwięzionego w kobiecym ciele. 
Sposób bycia garçonnes wzmacniał negatywne wyobrażenia na temat 
postaci odmieńca skazanego na społeczny ostracyzm, samotność, samoza-
tracenie. Na postaci chłopczyc uwodzących młode kobiety i błądzących po 
ulicach miasta o bladym świcie natrafić możemy na kartach książek po-
wieściopisarzy – w Ruchomym święcie ernesta hemingwaya czy Zwrotni-
ku Koziorożca henry’ego millera, ale również powieściopisarek: w Czyste 
i nieczyste Colette portretuje, a zarazem potępia zachowanie ,,męskich” 
kobiet, których tożsamość odpowiada nieco późniejszemu terminowi 
butch22. Co więcej, rozróżnienie pomiędzy wspomnianymi tożsamościami 
– chłopczycy jako garçonne i jako lesbijki o męskim habitusie – zdaje się 
w wielu wypadkach głęboko problematyczne lub wręcz niemożliwe: pe-
wien odsetek chłopięcych kobiet tego okresu miało nieheteronoramatywną 
seksualność, jednak – w przeciwieństwie do heteroseksualnych chłopczyc, 
które w następstwie przekształceń zachodzących w modzie w następnej 
dekadzie odeszły od niepokornego stylu – większość z nich pozostała przy 
swoim wizerunku oraz sposobie bycia, zmianie uległ natomiast kontekst 
społeczny, w jakim przyszło im funkcjonować w późniejszym okresie.

 Świadectwa tej transformacji dostarcza historia mireille havet, 
której meandry odsłoniła przed szerszą publicznością publikacja cztero-
tomowego dziennika tej autorki z lat 1918-1928: młodość otwarcie homo-
seksualnej havet przypadła na czasy liberalizmu obyczajowego ,,szalo-
nych lat dwudziestych”, których kres pokrywa się z tragicznym w skutki 
uwewnętrznieniem rzutowanej na nią figury monstrualności23. Wiedzy 
na temat ̶ jak powiedzielibyśmy współcześnie – na wskroś queerowego, 
to znaczy problematyzującego kwestie tożsamości i binarnych struktur 
pojęciowych, wymiaru sposobu bycia chłopczyc dostarcza również za-
nalizowany przez Fabryce’a Virgili i danièle Voldman przypadek Paula 
grappe24 – dezertera z frontu pierwszej wojny, który zdecydował się żyć 
w przebraniu jako chłopczyca. suzanne, bo tego właśnie imienia używał 
przez ponad dekadę, cieszyła się w swoim środowisku powszechną ak-
ceptacją, a nawet uznaniem, chociażby jako jedna z pionierek skoku ze 
spadochronem – zajęcia wskazującego nowoczesny wymiar kobiecości. 
Wspomniane historie ukazują wyjątkowość kontekstu społecznego, w ja-
kim zaistnieć mogła figura chłopczycy, transgresyjny status tej dekady 
współtworzy zresztą utrwalane we współczesnej popkulturze wyobraże-
nia na temat form życia charakterystycznych dla lat dwudziestych: jest to 
nieodłączny od czarnej legendy utopijny biegun tego fantazmatu.

Współczesne chłopczyce
Zarys problematyki chłopczycy obejmować powinien wyróżnie-

nie co najmniej dwu aspektów zagadnienia: z jednej strony omawianego 

22. Colette, Czyste, nieczyste, przeł. k. bartkiewicz, W.a.b., Warszawa 2009, a.-m. sohn, La Garçonne face a l’opinion publique: type littéeraire ou type 
social des années 20?, ,,Le Mouvement social”, 6/7 1972.
23. e. Retaillaud-bajac, mireille havet : L’enfant terrible, Grasset & Fasquelle, Paris 2008 oraz Du « clan divin des femmes amoureuses » à la « race maudite 
» : élaboration, représentations et discontinuités de l’identité lesbienne dans la trajectoire de Mireille Havet (1898-1932), http :://revue.org (dostęp: 20 
listopada.2013).
24. F. Virgili, d. Voldman, La Garçonne et l’Assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti, dans le Paris des années folles, Payot, Paris 2011.
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spektrum znaczeniowego sytuują się bowiem współczesne reprezentacje 
niegdysiejszych flappers i garçonnes, z drugiej natomiast późniejsze wcie-
lenia chłopczyc. Z pierwszą z wspomnianych grup wiąże się powrót mody 
na chłopczycę dokonujący się za sprawą, fabularyzowanych niekiedy, fil-
mów biograficznych (zwanych po angielsku biopics), wśród których prym 
w ciągu kilku minionych lat wiodły realizacje poświęcone sylwetce Coco 
Chanel („Coco Chanel” 2008, „Coco avant Chanel” 2009, „Coco Chanel et 
Igor stravinsky” 2009, „Once upon a time” 2013), a także kolejne ekra-
nizacje literatury kojarzonej z ,,szalonymi latami dwudziestymi” – chodzi 
zwłaszcza o „Wielkiego gatsby’ego” (2013) – czyli wysokobudżetowe pro-
dukcje oparte na bezkrytycznej nucie nostalgicznej; do tego nurtu zaliczyć 
można również czwarty sezon serialu telewizyjnego „downton abbey” 
(2013). Zainteresowanie ponownie odkrytymi chłopczycami-artystkami 
wiąże się natomiast z retrospektywą twórczości fotografki Claude Cahun 
(jeu de Paume 2011) oraz szeregiem filmów dokumentalnych i wystaw 
zorganizowanych wokół postaci szwajcarskiej podróżniczki, pisarki 
i dziennikarki annemarie schwarzenbach. W tym też kontekście interpre-
tować można ślady inspiracji dosłownie potraktowaną figurą chłopczycy 
w pracach projektantów największych domów mody.

Większe znaczenie dla mody głównego nurtu ma jednak pojawie-
nie się tendencji związanej ze stylem chłopczycy-tomboya25. Wątek ten 
również domaga się wskazania na dwie, zasadniczo odmienne, strategie 
związane z tożsamością odbiorczyń, do których zwracają się konkretne 
marki odzieżowe oraz dyskurs stylistów. Z jednej strony, chodzi o trend 
adresowany do konsumentek heteroseksualnych – za imperatyw tego wi-
zerunku uznać można porady służące osiągnięciu efektu chłopczycy przy 
równoczesnym podkreśleniu własnej kobiecości. adaptacja elementów 
,,męskiej” garderoby (odpowiednio skrojone kurtki, marynarki, szerokie 
spodnie, koszule, bluzy – asortyment ten znajduje się zwłaszcza w ofercie 
popularnych sklepów sieciowych) nie narusza wówczas norm płciowych: 
dokonuje się bowiem pod szyldem mody typu boyfriend (ubioru ,,pożyczo-
nego” z szafy chłopaka), w towarzystwie neutralizujących wrażenie ko-
biecego maskulinizmu dodatków oraz odpowiedniej fryzury (w wypadku 
tego wariantu współczesnego wizerunku chłopczycy, na zasadzie pewne-
go kontrapunktu, wyraźnie preferowane są długie włosy z grzywką).

Z drugiej natomiast strony, do głosu dochodzi strategia marketin-
gowa wynikająca z utrwalenia się łatwo rozpoznawalnego i atrakcyjnego 
wizualnie typu nieheteronormatywnej kobiecości łączonej najczęściej 
z androginią. jego rozpowszechnienie pozostaje w ścisłej relacji z popu-
larnością wizerunków promowanych w ciągu ostatniej dekady za pośred-
nictwem mass mediów, szczególnie zaś seriali telewizyjnych typu „the 
l Word” lub „lip service”. Za efekt wzmocnionej widoczności tej grupy 
konsumentek uznać można powstanie nowych marek profilujących swoje 
propozycje pod kątem wspomnianych odbiorczyń: dochodzi do zaprojek-
towania całych kolekcji, które odpowiadać mają na potrzeby wynikające 
ze standardów queerowej atrakcyjności. Wymiar trans i crossgendero-
wego piractwa ulega tym samym procesom ometkowanej standaryzacji. 

25. j.j. halberstam, Female masculinity, duke university Press, durham 1998.
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W obydwu przypadkach kluczowe okazuje się wykorzystywanie raczej 
cytatów z wcześniej obecnych w kulturze wcieleń chłopczyc, wśród któ-
rych niebłaha rola przypada w udziale ikonom niegdysiejszej kontrkultury 
(dostrzeżemy tu zwłaszcza inspiracje stylem ulicznym, grunge i casual 
rock). Wizerunek ten niesie bowiem ze sobą – współcześnie niespełnialną 
w zasadzie – obietnicę ekspresji własnej indywidualności kojarzonej z po-
stawą nonkonformizmu i swobody.

Podsumowanie
Warto podkreślić, że następujące po dekadzie znacznej liberalizacji 

obyczajowej lata trzydzieste przyniosły ze sobą częściowy regres zdoby-
czy emancypacyjnych wywalczonych przez kobiety po pierwszej wojnie 
światowej; miał wówczas miejsce zwrot w kierunku tradycyjnych standar-
dów modowej ekspresji ról płciowych związany ze światowym kryzysem 
ekonomicznym i Wielką depresją: w warstwie symbolicznej znamionował 
go powrót do długich włosów, ograniczających swobodę ruchu strojów, 
a także konserwatywnych wartości symbolizowanych przez liczne wizu-
alizacje ideału kobiecej delikatności oraz podległości wobec figury silnego 
mężczyzny-protektora. Według Natalii jaroszewskiej, autorki albumu 
Chłopczyce, uwodzicielki, damy: ,,moda dwóch dekad międzywojnia 
doskonale obrazuje próbę odnalezienia się kobiety w nowo tworzącym się 
społeczeństwie – od buntu i chęci zaakcentowania swojej niezależności po 
powrót do miękkich, podkreślających kobiecą sylwetkę form”26. W książce 
Les Garçonnes. Modes et fantasmes des anneés folles christine Bard nie 
waha się wręcz przed nazwaniem tego procesu mianem rewanżu patriar-
chów27. Nadmieńmy, że samo określenie flapper bardzo szybko popadło 
w zapomnienie, stając się synonimem minionej mody, uznawanej za prze-
jaw ekscesywnej, lecz przezwyciężonej ekstrawagancji.

W okresie największej popularności chłopczyc typu flapper, garçon-
ne i maschietta konserwatywna krytyka szczególnie silnie potępiła per-
spektywę naruszenia różnicy płciowej, nadwątlenia, które mogłoby z cza-
sem zagrozić patriarchalnej organizacji społeczeństwa. We wspomnianych 
antymodernizacyjnych lękach leży również źródło czarnej legendy spo-
wijającej postać chłopczycy. Należy pamiętać, że choć faktycznie zacho-
dzące wówczas zmiany miały spektakularny charakter, to ich rzeczywisty 
zakres był jeszcze bardzo ograniczony: nie przekładał się choćby na pełne 
równouprawnienie w zakresie praw wyborczych czy możliwość wyko-
nywania odpowiedzialnych i prestiżowych zawodów dla szerokiej rzeszy 
kobiet28.

uzasadniona wydaje się zatem interpretacja, w myśl której poja-
wienie się figury chłopczycy stanowiło, krótkotrwały co prawda, wyłom 
w standardach modowej ekspresji kobiecości pierwszej połowy dwudzie-
stego wieku, jednak postulaty społeczno-polityczne, z którymi go wią-
zano, miały od tej pory regularnie powracać. Ponadto, co równie istotne, 

26. N. jaroszewska, Chłopczyce, uwodzicielki, damy, muzeum historii Polski, Warszawa 2007, s. 11.
27. Ch. bard, Les Garçonnes. Modes et fantasmes des Années folles, Flammarion, Paris 1998.
28. d. desanti, La Femme au temps des années folles, stock, Paris 1984.
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można stwierdzić, że figura ta uznana została za niebezpieczną, zaś jej 
energiczne zwalczanie wynikało właśnie z faktu, że niosła ze sobą obiet-
nicę dalszych, bardziej radykalnych przeobrażeń w zakresie statusu kobiet 
i negocjowania norm płci kulturowej.

Choć współczesne oblicza mody „na chłopczycę” widmowo jedynie 
nawiązują do pierwowzoru z lat dwudziestych, to obecność wspomnianej 
figury w kulturze, zwłaszcza popularnej, cieszy się niegasnącym zain-
teresowaniem. Zmiany w charakterystyce wizerunku nie wpłynęły na 
najważniejsze wyznaczniki tego stylu, rozumianego także jako forma 
niepokornej, nierzadko subkulturowej tożsamości polegającej na odmowie 
podtrzymywania stereotypowych dla ról płciowych modowych konwencji 
oraz kategoryzacji poszczególnych etapów życia. Wizerunek chłopczy-
cy odgrywa również istotną rolę w genealogii współczesnych stylistyk 
nieheteronormatywnych, przyczyniając się do zwiększenia społecznej 
widoczności wspomnianych grup. W częściowo postemancypacyjnych 
kontekstach trudno zatem mówić o krytycznym, czy tym bardziej sub-
wersywnym, potencjale chłopczyc: obserwujemy raczej proces coraz 
silniejszej komercjalizacji wizerunku powiązanego z polityką tożsamości 
prowadzoną wobec określonych grup konsumenckich w duchu późnego 
kapitalizmu. Nie zmienia to faktu, że chłopczyca po dziś dzień pozostaje 
nośnikiem, nie tyle pod pewnymi względami przebrzmiałej już utopii, ile 
choćby życzeniowo transgresyjnego etosu, który dochodzi do artykulacji 
za jej pośrednictwem.



jagna jaWoroWSKa
Rosie the Riveter czy pin-up girl? Propaganda, druga wojna światowa 
i fantazje o idealnej amerykańskiej kobiecie
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„the good War” – tak niektórzy amerykanie nazywają drugą woj-
nę światową. uznawana jest ona za przełomowy moment w historii sta-
nów Zjednoczonych; zdarzenie, które znacząco wpłynęło na kształt ame-
rykańskiego społeczeństwa i amerykańskiej tożsamości narodowej w XX 
wieku. do największych i najistotniejszych ówczesnych osiągnięć zalicza 
się często emancypację kobiet. W czasie wojny ich odsetek wśród zatrud-
nionych wzrósł do 36%, w porównaniu z 25% sprzed 1941 roku1. Zaczęto 
wtedy zachęcać amerykanki do podjęcia pracy w sektorach dotąd uzna-
wanych za domeny mężczyzn, jak hutnictwo czy przemysł samochodowy. 
to wówczas też po raz pierwszy kobiety legalnie wstępowały do amery-
kańskich wojsk lądowych oraz służyły jako piloci w siłach powietrznych.

agencje propagandowe, z the Office of War Information (biuro In-
formacji Wojennej; w skrócie – OWI) na czele, zachęcały amerykanki do 
podjęcia pracy lub służby wojskowej, jak również próbowały przełamać 
opór wobec zatrudniania kobiet. Wpisywały przy tym ich nowe doświad-
czenia w określone normatywne ramy i kreowały nowy ideał amerykań-
skiej kobiecości. Za główny długofalowy cel OWI stawiało sobie bowiem 
nie tylko obronę tradycji i „amerykańskiego stylu życia”, ale wręcz ich 
ulepszenie2. możemy zatem podejrzewać, że idee, wokół których budo-
wano oficjalne propagowane wizerunki kobiet, traktowano jako istotne 
składniki amerykańskiej kobiecości, a może nawet uważano za rdzeń tego, 
jaka powinna być amerykanka.

Bohaterka Rosie the Riveter
symbolem amerykanek przejmujących w czasie drugiej wojny 

światowej „męskie” zajęcia stała się Rosie the Riveter (w wolnym tłu-
maczeniu: Rózia Nitowniczka), bohaterka piosenki napisanej przez kaya 
keisera w 1942 roku. Zyskała ona taką popularność, że w ramach propa-
gandy zaczęto wykorzystywać postacie „prawdziwych” Rosie, między 
innymi Rose bonavitę, pracownicę fabryki general motors w tarrytown 
w stanie nowy jork, która za ustalenie rekordu w wierceniu i nitowaniu w 
1943 roku otrzymała list gratulacyjny od prezydenta Franklina d. Roose-
velta albo Rose Will monroe, nitowniczkę z Willow Run aircraft Factory 
w ypsilanti w michigan, która w 1944 roku wystąpiła w kilku filmowych 
materiałach propagandowych3.

Współcześnie przyjęło się utożsamiać Rosie the Riveter z kobietą 
przedstawianą na plakacie „We Can do It!” j. howarda millera4. Widać na 
nim robotnicę w ciemnoniebieskiej koszuli, zapewne górze od kombinezo-
nu, z włosami przewiązanymi czerwoną chustką w białe grochy. Podwija 
ona rękaw, odsłania biceps, unosi do góry zaciśniętą pięść. Patrzy wprost 
na nas z poważnym wyrazem twarzy, ma zaciśnięte usta. Nad nią znajduje 
się hasło: „We Can do It!” (możemy to zrobić!, uda nam się!). kobieta 
sprawia wrażenie silnej, pewnej siebie, dumnej, może wręcz zadziornej. 
Plakat ten należy do jednych z najpopularniejszych amerykańskich wize-
runków z czasów drugiej wojny światowej – znajduje się wśród najczęściej 

1. N. a. Wynn, The „Good War”: The Second World War and Postwar American Society, „journal of Contemporary history”, 31(3), 1996, s. 464-470.
2. t. s. hamerow, Women, Propaganda and Total War, „Reviews in american history”, 7(1), 1979, s. 125.
3. h. a. strobel, Rosie The Riveter, Rose Will Monroe and Rose Bonavita, 2000, http://www.anb.org/articles/20/20-01920-print.html, (dostęp: 24 kwietnia 2012).
4. http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_538122, (dostęp: 27 stycznia 2014).
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zamawianych obrazów w the National archives5. stał się częścią współ-
czesnej kultury popularnej. można go zobaczyć na przypinkach, kubkach, 
koszulkach, torebkach. Na robotnicę millera stylizują się współczesne 
popularne piosenkarki, na przykład Christina aguilera w teledysku Can-
dyman z 2006 roku czy Pink w wideo do piosenki Raise your glass z 2010, 
nie wspominając o wielu innych „zwyczajnych” kobietach, których zdjęcia 
w ciemnoniebieskich koszulach i czerwonych bandankach możemy zna-
leźć w internecie po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „Rosie the Riveter”.

Plakat „We Can do It!” w dużym stopniu kształtuje popularne 
wyobrażenia o sytuacji kobiet podczas drugiej wojny światowej. Od-
czytuje się go jako dowód na emancypację amerykanek i postępowość 
stanów Zjednoczonych. Wojna miała, według zwolenników tej interpre-
tacji, umożliwić kobietom pokazanie, że potrafią być silne i niezależne. 
Niemniej, jak przekonują james j. kimble i lester C. Olson, badacze 
zajmujący się propagandą i retoryką wizualną, współczesne odczytanie 
pracy millera i powstała na tej podstawie wizja nie pokrywa się do końca 
z rzeczywistą sytuacją kobiet w stanach Zjednoczonych po ataku na Pearl 
harbor. Plakat „We Can do It!” nie powstał wcale z myślą o utwierdzeniu 
amerykanek w przekonaniu o własnych możliwościach i zachęceniu ich 
do pracy. miał raczej za zadanie wzbudzić poczucie solidarności i dumy 
wśród pracowniczek i pracowników fabryk należących do Westinghouse 
electric and manufacturing Company, firmy, na zamówienie której po-
wstał. gest uniesionej pięści stanowił rodzaj pozdrowienia wykonywanego 
podczas zebrań i wieców w Westinghouse. Odwołanie się do niego miało 
zapewne pomóc w zmobilizowaniu robotników do zwiększenia wydajno-
ści pracy6.

Co więcej, w trakcie wojny niewiele osób miało okazję zobaczyć 
pracę millera, gdyż pokazywano ją w halach fabrycznych dostępnych wy-
łącznie dla robotników i to tylko przez dwa tygodnie w lutym 1943 roku7. 
tymczasem zdecydowana większość bohaterek materiałów wykorzysty-
wanych do rekrutowania kobiet do pracy czy służby wojskowej wyglądała 
zupełnie inaczej niż dumna robotnica z „We Can do It!”.

Żołnierka, robotnica czy pin-up girl?
Przyjrzyjmy się chociażby plakatowi „do the job he left behind. 

apply u.s. employment service” (Zajmij się pracą, którą ON zostawił. 
Zgłoś się do urzędu pracy) z 1943 roku autorstwa P.g. harrisa8. tu rów-
nież widzimy robotnicę, także ubraną w ciemnogranatowy kombinezon z 
koszulową górą, z włosami przesłoniętymi czerwoną chustką. jednak na 
tym podobieństwa do „We Can do It!” millera się kończą. Nie mamy do 
czynienia z pewną siebie zindywidualizowaną bohaterką, lecz z postacią 
dosyć nijaką, delikatną i spokojną. Podobnie jak na innych plakatach re-
krutacyjnych, na przykład „to make men free enlist in the WaVes today” 
(by uwolnić mężczyzn, zaciągnij się do WaVes [kobiecego oddziału 

5. e. Fried, From Pearl Harbor to Elvis: Images That Endure, „Prologue”, 36(4), 2004, s. 40.
6. j. j. kimble, l. C. Olson, Visual Rhetoric Representing Rosie the Riveter: Myth and Misconception in J. Howard Miller’s “We Can Do It!” Poster, 
„Rhetoric & Public affairs”, 9(4), 2006, s. 533-569.
7. tamże, s. 535.
8. http://digital.lib.umn.edu/Images/reference/mswp/msP00088.jpg, (dostęp: 27 stycznia 2014).
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marynarki] już dziś) johna Faltera z 1943 roku9 czy „longing won’t bring 
him back sooner… get a war job!” (tęsknota nie sprowadzi go do domu 
szybciej… Znajdź wojenną pracę!) lawrenca Wilbura z 1944 roku10, 
kobieta znajduje się na bliżej nieokreślonym tle. możemy tylko domyślać 
się, gdzie przebywa. Nie nawiązuje z nami kontaktu wzrokowego, zamiast 
tego patrzy w dół na swoje ręce. jej umalowana twarz nie wyraża żadnych 
konkretnych emocji. Choć ukazano ją podczas nitowania, sprawia wra-
żenie raczej statyczne. jej ubranie jest wyprane i schludne, także skóra 
odznacza się czystością i gładkością. trudno stwierdzić, kim jest, jaki ma 
charakter, ile ma lat (choć na pewno określilibyśmy ją jako stosunkowo 
młodą). hasło namalowane koło jej twarzy sugeruje, że mamy do czynie-
nia z osobą, której mąż lub narzeczony wyjechał na front, a amerykańska 
flaga wyłaniająca się zza jej pleców daje do zrozumienia, że nieobce są jej 
uczucia patriotyczne.

Podczas gdy wizerunki mężczyzn indywidualizowano i czynio-
no ultrarealistycznymi (bohaterowie plakatów mogli mieć zmarszczki i 
blizny na twarzy, wyłupiaste oczy, być spoceni, ubrani w brudne, podarte 
uniformy lub mundury11), wizerunki kobiet idealizowano i unifikowano. 
Pomagały w tym statyczna poza, oczy wpatrzone w bliżej nieokreślony 
punkt, nieskazitelnie czysta i gładka skóra, zadbane i starannie ułożo-
ne włosy, pomalowane paznokcie, schludne ubrania o prostym, niezbyt 
opiętym, niewyróżniającym się kroju. Ważną rolę pełnił również makijaż. 
Wszystkie kobiety przedstawiane na ówczesnych plakatach i ulotkach 
propagandowych – nawet „wyemancypowana” robotnica millera – mają 
uszminkowane usta, zaróżowione policzki, oczy podkreślone cieniem lub 
kredką, idealnie wytuszowane rzęsy i wyregulowane ciemne brwi. W ze-
stawieniu ze spokojnymi, czasem wręcz pozbawionymi emocji wyrazami 
twarzy, nieskazitelny makijaż daje efekt maski. bohaterki materiałów pro-
pagandowych zaczynają przypominać nie tyle „prawdziwe”, żywe kobiety, 
co wyprane z indywidualności i niezdolne do samostanowienia lalki.

Nieskazitelny makijaż sygnalizuje również, iż mobilizacja obywa-
telek stanów Zjednoczonych obejmowała nie tylko ich pracę, ale także 
ich ciała i wygląd. Wyglądanie „ładnie” i malowanie się uważano jedno-
cześnie za prawo i obowiązek amerykanki. Podczas gdy tkaniny regla-
mentowano, a na produkcję ubrań nałożono wiele obostrzeń12, branży 
kosmetycznej nie dotknęły żadne większe restrykcje. tłumacząc decyzję 
o nieracjonowaniu kosmetyków, rzecznik prasowy War Production Board, 
agencji rządowej nadzorującej produkcję i wykorzystanie surowców w 
stanach Zjednoczonych w latach 1942-1945, stwierdził, że możliwość dba-
nia o siebie wyzwala u kobiet „pełen życia nastrój, pewność siebie i łagod-
ność, [które] będąc zaraźliwe, zostaną bezpośrednio przekazane męskim 
członkom rodziny”13. Z jednej strony podkreślano zatem przyjemność 
czerpaną z możliwości malowania się; z drugiej dawano do zrozumienia, 

9. http://www.history.navy.mil/ac/posters/wwiiwomen/wave5.htm, (dostęp: 27 stycznia 2014).
10. http://www.archives.gov/exhibits/powers_of_persuasion/its_a_womans_war_too/images_html/longing.html, (dostęp: 27 stycznia 2014).
11. d. Pierce, The Government’s Girls: How the United States Government Used War Poster Art to Recruit Women to the Workforce During World War Two, 
2004, http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc84354/?q=world%20war%20women%20men%20posters, (dostęp: 27 stycznia 2014), s. 9-11.
12. Więcej: j. Walford, Forties Fashion: From Siren Suits to New Look, thames & hudson, london 2008.
13. W oryginale: resultant vivacious spirit, self-confidence and geniality, [which] being infectious, to be transmitted directly to the male members of the family; 
cyt. za: P. dougherty delano, Making Up for War: Sexuality and Citizenship in Wartime Culture, „Feminist studies”, 26(1), 2000, s. 43.
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że ładny wygląd osiąga się dla mężczyzn. W takim ujęciu każda kobieta 
stawała się potencjalną pin-up girl; dziewczyną, której wizerunek wysta-
wia się na pokaz – w prasie, w kinach, ale też na ulicach czy w bazach 
wojskowych – i oddaje do dyspozycji mężczyznom.

Najlepiej ubrane ślicznotki drugiej wojny światowej
W czasie wojny amerykańscy propagandziści nie tylko zachęcali 

kobiety do szukania pracy czy rozpoczęcia służby wojskowej, ale również 
odpowiednio je do tego motywowali. jak można się domyślić na podsta-
wie omawianego wcześniej plakatu P. g. harrisa, stawiano głównie na 
pobudki patriotyczne oraz uczucia łączące kobiety z przebywającymi na 
froncie mężczyznami. amerykanki miały wspierać wysiłek zbrojny także 
ze względu na swoje pragnienie utrzymania lub odzyskania przedwojen-
nego stylu życia. Od samego początku kampanii propagandowej zakłada-
no, że po zakończeniu konfliktu kobiety odejdą z pracy lub wojska i wrócą 
do ról gospodyń domowych14. Z dezaprobatą odnoszono się do idei, że 
amerykanki mogą zacząć służyć w wojsku czy pracować dla pieniędzy 
lub by się usamodzielnić15.

jednocześnie jednak chciano udowodnić, że kobiety rzeczywiście są 
w stanie podjąć się zadań wcześniej zarezerwowanych dla mężczyzn i że 
nie staną się przez to ani trochę mniej kobiece16. W tym celu podkreśla-
no łatwość, z jaką amerykanki wykonywały nowe dla nich czynności, a 
także starano się dodać tym zadaniom trochę splendoru. I tak na przykład 
w wyprodukowanym przez OWI materiale filmowym Glamour Girls of 
’43 tytułowymi ślicznotkami okazują się nie aktorki czy piosenkarki, ale 
właśnie robotnice i żołnierki. Zarówno w przypadku tej kroniki, jak i 
plakatów propagandowych, które już omówiłam, rodzaj wykonywanego 
zajęcia zdaje się nie wpływać zbytnio na wygląd przedstawianych ko-
biet. Owszem, część jest ubrana w mundury czy robocze kombinezony, 
ma upięte lub przewiązane chustką włosy. jednak mimo warunków, w 
których łatwo, jak by się wydawało, o zabrudzenie czy zniszczenie stro-
ju, ich ubrania pozostają czyste. W materiale widzimy również kobiety 
przed pracą czy służbą, w zwyczajnych spódnicach, bluzkach, sweterkach. 
Odpowiada to narracji proponowanej w artykułach publikowanych wów-
czas w prasie, gdzie zaznaczano, że nawet jeśli w czasie dnia pracownice 
muszą występować w strojach roboczych, rano i wieczorem przebierają się 
w kolorowe, schludne, „kobiece jak kwiat z ogrodu” sukienki17. Poza tym 
pozy i wyrazy twarzy ukazywanych kobiet sugerują, że czymkolwiek się 
zajmują, robią to bez większych problemów czy wysiłku. Narrator Glamo-
ur Girls of ’43 utwierdza nas w tym przekonaniu, gdy porównuje krojenie 
blachy na części do samolotu do krojenia materiału na sukienki, a rozgrze-
wanie kół zębatych w gotującej się wodzie do pieczenia ciasta.

14. s. a. kossoudji, l. j. dresser, Working Class Rosies: Women Industrial Workers during World War II, „the journal of economic history”, 52(2), 1992, s. 432.
15. m. honey, The Working-Class Woman and Recruitment Propaganda during World War II: Class Differences in the Portrayal of War Work, „sings”, 8(4), 
1983, s. 677; R. Polenberg, The Good War? A Reappraisal of How World War II Affected American Society, „the Virginia magazine of history and biography”, 
100(3), 1992, s. 316.
16. b. yesil, „Who said this is a Men’s War?”: propaganda, advertising discourse and the representation of the war worker women during the Second World War, 
„media history”, 10(2), 2004, s. 107-113.
17. m. shingler, Bette Davis Made over in Wartime: The Feminisation of an Androgynous Star in „Now,Voyager” (1942), „Film history”, 20(3), 2008, s. 278.
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Rekategoryzację nowych kobiecych zadań poprzez umieszczanie ich 
w kontekście mody czy blichtru widać także bardzo dobrze na przykładzie 
broszur zachęcających amerykanki do podjęcia służby wojskowej. Oprócz 
zasad rekrutacji, treningu, przykładowych zajęć, jeden z zazwyczaj oma-
wianych tematów stanowiły mundury i uniformy. Często wykorzystywano 
przy tym dyskurs i sposoby przedstawiania znane z magazynów mody. 
Obok zdjęć lub ilustracji prezentujących modelki w mundurach umiesz-
czano krótkie opisy widocznych ubrań i dodatków, jak również jeden 
dłuższy tekst podsumowujący informacje o uniformach. atrakcyjność 
stroju była równie istotna jak jego praktyczność i wytrzymałość. Podawa-
no, ile ubrania składające się na wyposażenie żołnierek kosztowałyby w 
sklepie. Przypominano, że są szyte na miarę, dzięki czemu będą idealnie 
leżały i podkreślały urodę ochotniczki. Zaznaczano, że zostały one zapro-
jektowane przez „słynnych” stylistów i modystów, których jednak zazwy-
czaj nie wymieniano z nazwiska. „sPaRs [rezerwistki straży Wybrzeża] 
znajdują się wśród najlepiej ubranych kobiet tej wojny”18; „twoja córka w 
WaC [Women army Corps, wojskowym korpusie kobiecym]: najlepiej 
ubrana kobieta tego roku”19 – przekonywały propagandowe broszury. Ich 
przesłanie można by podsumować następująco: jeśli nie chcesz wstąpić do 
wojska z pobudek patriotycznych lub by wspomóc swojego ukochanego na 
froncie, zaciągnij się chociaż po to, by dobrze wyglądać.

Podsumowanie
kampanię zachęcającą kobiety do podejmowania pracy i rozpoczy-

nania służby wojskowej, którą prowadzili w czasie wojny amerykańscy 
propagandziści, można odczytywać jako przykład modelowania przy 
pomocy ubioru ciała politycznego obywateli (ang. fashioning the politi-
cal body)20. Plakaty, broszury, kroniki filmowe udowadniały, że nawet w 
czasie wojny „prawdziwa amerykanka” nosi dobrze skrojone, schludne 
ubrania i ma perfekcyjny makijaż. te wizualne tropy sugerowały, że każ-
da Rosie the Riveter pozostaje pin-up girl będącą do dyspozycji jej kraju i 
otaczających ją mężczyzn. tworzono w ten sposób normatywne ramy, w 
które próbowano ująć nowe, potencjalnie destruktywne dla przedwojen-
nego status quo, wojenne doświadczenia kobiet. Pokazywano amerykan-
kom, w jaki sposób powinny interpretować swoje poczynania, decyzje i 
emocje.

Wykorzystanie stylizacji opartych na czystości, nieskazitelności i 
„ładnym”, „atrakcyjnym” wyglądzie pełniło kilka funkcji. Po pierwsze, 
zawłaszczano znaczenia elementów takich, jak czerwona szminka, mun-
dur czy roboczy kombinezon, pozbawiając je w wymiarze symbolicznym 
– przynajmniej do pewnego stopnia – potencjału wspomagającego spraw-
czość kobiet. umieszczając je w kontekście relacji z mężczyznami i uczuć 
patriotycznych, sterylizując przez idealizację, dawano do zrozumienia, że 
mamy do czynienia z czasowym rozciągnięciem ról genderowych, a nie 
ich przełamaniem.

18. W oryginale: SPARS are among the best dressed women in this nation at war; sPaRs, 1944, Facts about SPARS, http://library.uncg.edu/dp/wv/results28.
aspx?i=1154&s=2&c=2, (dostęp: 27 stycznia 2014), s. 6.
19. W oryginale: Your daughter in WAC: the best-dressed woman of the year; WaC, 1944, Someone to be proud of: your daughter in WAC, http://library.uncg.edu/
dp/wv/results28.aspx?i=4027&s=2&c=2, (dostęp: 27 stycznia 2014), s. 12.
20. Zob. W. Parkins, Introduction, [w:] Fashioning the Body Politic. Dress, Gender, Citizenship, red. W. Parkins, berg, Oxford 2002, s. 1-17.
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Po drugie, wszechobecność makijażu w materiałach propagando-
wych, nieuwzględnianie trudów pracy w fabryce i ich wpływu na wygląd 
oraz dyskusje na temat mundurów prowadzone językiem znanym z maga-
zynów czy katalogów mody powodowały, że zatrudnienie w fabryce czy 
służba w wojsku stawały się nie tyle pracą, ile czymś w rodzaju konkursu 
piękności. takie ujęcie odwracało uwagę od zajęć, jakimi trudniły się 
amerykanki, zamiast tego skupiając ją na nich samych. Czyniło je to wi-
docznymi, a zatem podatnymi na ocenę i łatwiejszymi do nadzorowania.

W artykule tym starałam się pokazać, że dyskurs, jaki budowa-
no wokół pracy i służby wojskowej kobiet w stanach Zjednoczonych w 
trakcie drugiej wojny światowej, miał inny wydźwięk, niż przyjęło się to 
współcześnie uważać pod wpływem plakatu j. howarda millera „We Can 
do It!”. Nie opierał się on na obrazach sprawczości amerykanek. Zamiast 
tego posługiwał się wizerunkami podtrzymującymi konserwatywny 
podział ról genderowych. stylizacje proponowane obywatelkom stanów 
Zjednoczonych przez amerykańskich propagandzistów podszyte były pro-
tekcjonalizmem i uprzedmiotowieniem kobiet.

–
Więcej materiałów propagandowych z lat 1941-1945 można odnaleźć w kolekcjach on-line Library of 
Congress (www.loc.gov), National Archives (archives.gov), National Museum of American History (am-
history.si.edu/militaryhistory/collection/index.asp), University of North Carolina Greensboro (library.
uncg.edu/dp/wv/) oraz University of North Texas (digital.library.unt.edu).
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Wygląd zewnętrzny i krytyka feministyczna – to nigdy nie był uda-
ny związek. jeśli już genderowi badacze sięgali po tematykę cielesności, 
to głównie w kontekście opresji i uprzedmiotowienia kobiet. Wystarczy 
spojrzeć na tytuły rozdziałów w antologii Feminist Theory and the Body1, 
aby zorientować się w obszarach zainteresowań badaczy i badaczek: 
Menopauza: sztorm przed spokojem, Ekonomia przemocy: czarne ciała 
i niewymówiony terror czy Jej ciało: jej granice. nie ma natomiast tek-
stu dotyczącego choćby odzyskiwania własnej seksualności czy dbania 
o wygląd2. jeśli cielesność, to tylko w roli ciemiężyciela, jeśli ciało samo 
w sobie, to raczej jako rewers Foucaultowskiej teorii o duszy więżącej byt 
materialny.

 Podobnie wygląd zewnętrzny przedstawiony jest w klasycznej 
pozycji feministycznej z zakresu zdrowia i cielesności Nasze ciała, nasze 
życie, gdzie rozdział „dbanie o siebie” pokazuje sposoby na utrwalanie 
popularnych fantazji i mitów dotyczących urody: „Nieustannie bierzemy 
udział w konkursie piękności” oraz „Nosimy ubrania i buty, które nad-
miernie krępują swobodę ruchów”3. moda i wymagania stawiane współ-
czesnym kobietom łączone są z takimi doświadczeniami jak przemoc, 
niski status ekonomiczny czy dyskryminacja ze względu na niepełno-
sprawność czy otyłość4. Nie ma tu miejsca na analizę mody jako elementu 
kultury kształtowanego przez same kobiety5.

 agnieszka graff w swojej analizie płci w dyskursie publicznym6 
zwróciła uwagę, że zajmowanie się tylko „terrorem piękności” sprawia 
wrażenie, iż feministki deprecjonują wygląd zewnętrzny, uważając sam 
temat za niewarty uwagi. tymczasem owe „głupstwa” są konstruowaniem 
własnej cielesności dla siebie, na własnych zasadach. to w gruncie rzeczy 
budowanie swojej tożsamości. autorka podkreślała szkodliwość uogólnień 
takich feministek jak andrea dworkin czy catherine MacKinnon, które 
zbyt łatwo dają ponieść się analogiom, gdzie „gwałt, reklama bielizny 
i pismo pornograficzne w równym stopniu «uprzedmiatawiają» kobietę, 
a malowanie paznokci okazuje się «autodegradacją»”7. Pokolenie, które 
wychowało się na protestach przeciwko wyborom miss ameryki i które 
później organizowało kampanie społeczne mające na celu pokazanie pro-
blemu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), z trudnością może uwie-
rzyć w utopijną wizję trzeciofalowej próby emancypacji kobiecego ciała 
poprzez operacje plastyczne i inne modyfikacje (piercing, skaryfikacje, 
tatuaże). Pytanie: czy pierwsza i druga fala działaczek feministycznych 
zupełnie pozbawiona była zainteresowania własnym wyglądem w sposób 
afirmatywny? Czy zatem można powiedzieć o ich nie-widoczności jako 
strategii odzyskania ciała? Interpretacja milana kundery „przezroczyste-
go ciała” wskazuje na opresyjne praktyki kontroli życia prywatnego przez 
państwo. dla krytyki feministycznej kwestia przezroczystości zamienia 

1. j. Price, m. shildrick (red.), Feminist Theory and the Body, Routledge, New york 1999.
2. Odnoszę się tutaj tylko do jednej książki. Wymienione tematy oczywiście pojawiają się w dyskursie feministycznym, jednak w mniejszości.
3. j. Puzewicz-barska, m. tarasiewicz (red.), Nasze ciała, nasze życie, stowarzyszenie Współpracy kobiet NeWW-Polska, gdańsk 2004, s. 21.
4. Nasze ciała, nasze życie…, s. 19-25.
5. Podobny sposób przedstawiania świata mody, w szczególności przemysłu projektantów i reklamy, znajdziemy w książce susan Faludi Reakcja. 
Niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom, tłum. a. dzierzgowska, wstęp a. graff, Czarna Owca, Warszawa 2013 (szczególnie część druga: „Reakcja w 
kulturze popularnej”, rozdział VII).
6. a. graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo W.a.b., Warszawa 2001.
7. a.graff, Świat bez…, s. 181.
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się w organizm polityczny, widoczny choćby w drugofalowym haśle „pry-
watne jest polityczne”, oznaczającym równorzędne traktowanie naszych 
wyborów i działań zarówno w sferze domowej/intymnej, jak i publicznej.

 Wiązanie cielesności i mody w przypadku idei emancypacyjnych 
(oraz na potrzeby tego tekstu) jest zabiegiem mającym na celu pokazanie 
spójności w wizualnym przekazie ruchów feministycznych. Prześledźmy 
trzy fale myśli feministycznej8 i spróbujmy skategoryzować je pod kątem 
wizerunku traktowanego jako emancypacyjna wizja komunikatu spójnego 
z przekazem ideowym.

 O ile seksualizacja kobiecego ciała w przekazie kulturowym, 
zwłaszcza medialnym, często prowadzi do seksizmu, o tyle pomijanie 
przez feministki problematyki kształtowania wizerunku stanowić może 
próbę zacierania śladów swojego istnienia – rozumianego jako byt mate-
rialny narażony na naciski „z zewnątrz”. Pozostają pisma, odezwy i ma-
nifesty, ale nie ma ciała. Zwłaszcza feminizm drugofalowy wydaje się 
pomijać kwestie dbania o wygląd zewnętrzny, przy jednoczesnym zako-
rzenieniu w ruchach hippisowskich, które wyzwolić miały między innymi 
naturalną potrzebę ekspresji twórczej i łamania tabu. Nie jest to jednak 
pozbywanie się atrybutów łączących dane środowiska i grupy, lecz świa-
doma kontra wobec kanonów piękna akceptowanych przez społeczeństwo 
w czasach drugiej fali.

 a przecież moda feministyczna istnieje, jest to po prostu jeden 
z elementów wizualnego zintegrowania grupy politycznej i określenia 
jej tożsamości. upolitycznienie mody, widoczne w nadawaniu nowych 
znaczeń specyficznie dobieranej kolorystyce, dodatkom czy strojom, jest 
kolejnym sposobem kreowania wizerunku feministycznego (dla samych 
feministek, ale również w odniesieniu do stereotypowego postrzegania tej 
grupy społecznej), bez którego nie można być zauważoną/widzialną.

 moda rozumiana by tu była jako mocno osadzona w badaniu 
społeczeństwa i kultury platforma, która łączy w sobie pozornie sprzeczne 
cele: sygnalizowanie przynależności do danej grupy i wyróżnianie się9. 
Okazuje się bowiem, że od początku działalności sufrażystek, aż po ostat-
nie protesty Femenu, istnieje moda feministyczna z wszystkimi składni-
kami charakterystycznymi dla tworzenia estetycznego kodu. Mniej lub 
bardziej restrykcyjna, stanowi zarazem element wyróżniający działaczki 
(niezależnie od tego, o którym okresie ich działalności mówimy) i nadają-
cy charakter całej grupie. a przy tym pokazuje, że moda nie jest żartem, 
ale świadomym narzędziem działania społecznego.

Modystka
Zacznijmy od samych początków ruchu kobiecego, czyli drugiej 

połowy dziewiętnastego wieku i od takich krajów jak Wielka brytania 
czy Stany zjednoczone. Walka o prawa obywatelskie, w tym prawo do 
głosowania, odbywała się nie tylko w drodze agitacji politycznej i wpły-
wania na polityków, ale przede wszystkim była swoistym teatrem protestu 
ulicznego. Barwne demonstracje uliczne organizowane przez brytyjskie 

8. dla porządku: pierwsza fala feminizmu to lata aktywności sufrażystek 1840-1920, druga fala to okres działań charakterystycznych dla lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych dwudziestego wieku, natomiast trzecia fala rozpoczęła się wraz z konserwatywnym backlashem w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku.
9. skan ulotki znaleźć można na stronie the Fashion acitivist. Zob. e. Wilson, Adorned in Dreams, I.b. tauris, london-New york 1985.
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sufrażystki były estetycznie dopracowane: protestujące kobiety nosiły 
ozdobne kapelusze (niektóre z nich o dość szerokim rondzie), dobierały 
suknie z wysokogatunkowego materiału i dbały o uczesanie. Im częściej 
oskarżane były o maskulinizm lub – wręcz przeciwnie – niechęć do męż-
czyzn, tym bardziej starały się podkreślić swój „kobiecy” wygląd. lanso-
wały nawet modę, wybierając się na poszczególne protesty uliczne. ko-
rzystały z takich domów mody jak swan and edgar lub blueberry. Czy na 
przykład derry and toms, który przygotował specjalną reklamę kapeluszy 
i toczków idealnych dla sufrażystek na planowane protesty. treść głosiła: 
„Powinna to być specjalna okazja do zakupu odpowiednio modnych ubrań 
na procesję 17 czerwca”10. Obok widniały rysunki przedstawiające wielkie 
kapelusze, w których prezentowały się eteryczne panie. Ich wizerunki nie 
przypominały tych, które zobaczyć można było na karykaturach doty-
czących ruchu sufrażystek. I choć zbliżone do ogólnie przyjętego wzorca, 
działaczki tamtych czasów wyróżniały się szczegółami (np. kotyliony) lub 
kolorystyką.

 Naomi Wolf zauważyła, że karykatury brzydkiej, nieatrakcyjnej 
feministki pojawiają się od ponad 150 lat i są częścią „halucynacji” za-
wierającej w sobie „i to, jak kobiety żyją, i to, jak nie żyją”11. Niezależnie 
od tego, czy dana działaczka mieściła się w konwencjonalnych wzorcach 
urody, czy nie, zawsze była przedstawiania jako „rosła, męska kobieta, 
w męskich butach, paląca cygaro, przeklinająca jak żołnierz”12. uroda jest 
tu tylko konstruktem kulturowym, którego składnikiem jest moda. Odnosi 
się to zarówno do tego, jak powinno wyglądać nasze ciało, jak i do tego, 
co nosimy.

humorystyczne obrazki pojawiały się w prasie codziennej, a przed-
stawiały otyłe panie w średnim wieku, w spodniach i z obowiązkowym 
wałkiem lub papierosem w dłoni. kolekcja kart pocztowych z lat 1908-
1909 pokazuje konsekwencje angażowania się kobiet w politykę: mężów 
pozostawionych w domach, wykonujących obowiązki domowe. Przedsta-
wione sufrażystki są wyniosłymi damami, nazbyt strojnymi, co stanowi 
jawny kontrast do wizerunku mężczyzn ubranych niechlujnie i „domowo”. 
W kolejnej kolekcji amerykańskich pocztówek, w których sięgnięto do 
symboliki psa jako mężczyzny (aktywnego, związanego ze sferą publicz-
ną) i kota jako kobiety (udomowionego, pasywnego), wszystkie zwierzęta 
noszą charakterystyczne kapelusze i chusty ze znaczkami Votes for Wo-
men. użycie tych dwóch części garderoby wystarczyło, aby odbiorcy od 
razu wiedzieli, kto jest przedstawiony na obrazku, i nie mieli złudzeń: 
słodki, domowy kotek postanowił wyrwać się z domu, aby zostawić 
w nim biednego mężczyznę-psa, który opiekować się musi dziećmi w imię 
emancypacyjnych ciągot żony.

 było coś niebezpiecznego w wielkich kapeluszach, ponieważ 
w 1908 roku wprowadzono w Wielkiej brytanii prawo zabraniające no-
szenia wyższych niż 9 cali13 nakryć głowy. Prawdopodobnie obawiano się, 
że kobiety zaczną wykorzystywać specjalne szpile podtrzymujące kapelu-

10. skan ulotki znaleźć można na stronie the Fashion acitivist.
11. N. Wolf, Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, (red.) m. szpakowska, Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008, s. 106.
12. N. Wolf, Mit piękności…, s. 107.
13. http://thefashionactivist.tumblr.com/post/31455558388/the-suffragettes-and-their-fashion (dostęp: 16 kwietnia 2014).
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sze na włosach jako broń w zamieszkach ulicznych. Co ciekawe, kapelu-
sze były spójnym znakiem rozpoznawczym zarówno dla sufrażystek, jak 
i sufrażetek, czyli bardziej radykalnej grupy kobiet działającej zarówno 
w Wielkiej Brytanii, jak i we francji.

 bardzo ważnym elementem ubioru były specjalne kolory mają-
ce nieść konkretne treści. W ameryce był to żółty (żółte wstążki jako 
symbol oświecenia i praw kobiet), fiolet (jako odwaga), zielony lub złoty 
(siła, odnowa), biały (głównie suknie i nakrycia wierzchnie, jako symbol 
czystości i niewinności). Podobnie było w Wielkiej brytanii, przy czym 
tutaj wybór akurat tej kolorystyki tłumaczony był jako rozszyfrowanie 
hasła give Women the Vote, gdzie give (dać) to green (zielony), woman 
(kobieta) to white (biały), a vote (głos) to violet (fioletowy). Widać to rów-
nież w doborze kolorystyki i samym wyglądzie transparentów, których 
analizą zajęła się lisa tickner w książce The Spectacle of Women. Sposób 
dobierania kolorów, a także wielkość i ułożenie czcionki na transparen-
tach i ulotkach świadczyć może o świadomym konstruowaniu przekazu 
politycznego, który jednocześnie współgrał z wyglądem protestujących. 
Współcześnie moglibyśmy nazwać te zabiegi „spójnością identyfikacji 
wizualnej”. Wydaje się, że sufrażystki miały przemyślaną estetykę i nie 
bały się wykorzystywać mody do własnych, agitacyjnych celów. Co cie-
kawe, nie wstydziły się zainteresowania nowinkami oferowanymi przez 
rynek projektantów. Pierwsza scena filmu fabularnego „Iron jawed an-
gels” (katje von garnier, 2004) opowiadającego o walce emancypantek 
w stanach Zjednoczonych, dotyczy kłótni dwóch działaczek o to, która 
ma kupić kapelusz znajdujący się na wystawie. jest nieduży, ozdobiony 
fioletowymi różami. ląduje w końcu na głowie głównej bohaterki, alice, 
i przez cały film jest ważnym symbolem walki o prawa wyborcze kobiet.

 W Polsce to parasolki stały się najbardziej znanym elementem 
wizerunku sufrażystek. Według niektórych źródeł to właśnie nimi miały 
wybijać szyby w oknach dworku marszałka Piłsudskiego, aby wymóc 
na nim przyznanie praw wyborczych kobietom14. nie wiadomo, ile w tej 
legendzie jest ironii, która każe postrzegać parasolkę jako kobiecy odpo-
wiednik broni. Podobnie stało się z wałkiem do ciasta wykorzystywanym 
w karykaturach przedstawiających zuchwałe i napastliwe sufrażystki oraz 
jako oręż wszystkich wściekłych żon. Ośmieszanie przedmiotów koja-
rzonych z kobietami poprzez porównanie ich do męskich (poważnych) 
atrybutów jest zarazem pokazaniem, że emancypacyjne starania są tylko 
marną kalką prawdziwych wojen prowadzonych często przez mężczyzn. 
Z drugiej strony parasolki rzeczywiście były wykorzystywane do samo-
obrony przez sufrażystki na całym świecie w czasie demonstracji przera-
dzających się w konfrontacje z policją.

 Wydaje się więc, że pierwsza fala feminizmu dysponowała spój-
nym wizerunkiem i nie bała się wykorzystywać ogólnie przyjętych norm 
mody i kanonu wyglądu kobiecego do tego, aby zaprzeczyć stereotypowi 
zmaskulinizowanej działaczki. Wydaje się również, że tamto pokolenie 
działaczek nie miało jeszcze do czynienia z multiplikowanym wizerun-

14. Na stronach wirtualnego muzeum historii kobiet Fundacji Femioteka znajdziemy taki cytat: „[sufrażystki] niezmordowanie maszerowały dookoła mieszczącej 
się w sulejówku rezydencji józefa Piłsudskiego, podczas gdy ten nie chciał wpuścić ich do środka, by porozmawiać o tej jakże potrzebnej zmianie prawa. sufrażystki 
stukały więc parasolkami, okrążając willę marszałka, by nie dać mu zapomnieć o prawach kobiet”.
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kiem kobiety w mediach i w reklamie, co niewątpliwie spowodowało 
późniejsze przesunięcie ciężaru krytyki feministycznej na obszar po-
strzegania ciała. można powiedzieć, że pierwsza fala nie została jeszcze 
„skażona” myśleniem o wyglądzie (rozumianym jako cielesność i moda) 
jako o elemencie poddania się męskocentrycznemu spojrzeniu. W końcu, 
jak pisała w 1992 roku Naomi Wolf, „piękność jest ostatnim i najlepszym 
systemem wierzeń, który utrzymuje nienaruszony system męskiej domi-
nacji”15. branie udziału w takiej kulturowej wymianie wartości byłoby 
przez nią rozumiane jako kolaboracja. ale teorie tego typu miały przyjść 
pół wieku po dzielnych sufrażystkach.

Fashionistka
Rozpolitykowana era drugiej fali feminizmu, która w europie związana 

była głównie z walką o prawa kobiet na rynku pracy, a także z kwestią abor-
cji i negowaniem zastanych ról społecznych, ujednoliciła wygląd typowych 
działaczek. Początki drugofalowego przewrotu widzieć można albo w odrzu-
ceniu tradycyjnej roli gospodyni domowej (za sprawą książki betty Friedan 
Mistyka kobiecości, 1963) albo w zmianach 1968 roku, kiedy po raz pierw-
szy określono kolejny zryw aktywności kobiecego ruchu emancypacyjnego. 
Zgodnie z czołowym hasłem „prywatne jest polityczne” stworzono koncepcję 
przezroczystego ciała, przez które można było zobaczyć polityczne wybory 
związane z dysponowaniem przede wszystkim własną seksualnością. Zmiany 
w modzie i seksualizacja proponowanych modeli sukienek i spódnic (mini, 
baby doll) były wyraźnym, wizualnym znakiem przemian społecznych i po-
strzegania wyglądu kobiet. mary Quant, autorka wielu przełomowych pro-
jektów podkreślała spójność kreowania swojej wizualności z nowymi ideami 
swobody seksualnej. Pod jej sztandarem kobiety miały mieć wreszcie prawo 
do pokazywania swojego ciała na własnych zasadach. Od hippisek protestują-
cych przeciwko wojnie w Wietnamie przez polskie „kociaki” fotografowane 
na potrzeby magazynów po młode dziewczyny z francuskiej klasy średniej: 
wszędzie krótkie spódnice, dekolty i fantazyjna biżuteria dawały możliwość 
autoekspresji. Pytanie tylko, czy rzeczywiście zgodnej z pierwotnym znacze-
niem hasła o polityczności i prywatności. jeśli przyjąć za element odzyskiwa-
nia siebie swobodne kreowanie własnego wyglądu zgodnie nie tylko z modą, 
ale przede wszystkim z własnym podejściem do cielesności, to należy mieć 
na uwadze rodzaje owej ekspresji. Inny bowiem polityczny komunikat wysyła 
członkini radykalnej grupy feministyczno-lesbijskiej z Nowego jorku, ubrana 
w luźny tiszert, nienosząca stanika i nie depilująca się, a zupełnie inny ele-
gantka z londynu umalowana zgodnie z najnowszymi wskazówkami diora. 
Nawet jeśli obie te kobiety noszą spódnicę przed kolana, a ich motywy są 
podobne (władza nad własnym ciałem), to pierwsza z nich łamie konwencję 
(określony sposób obchodzenia się z ciałem dotyczący jego eksponowania, 
higieny i kontroli), natomiast druga pozwala sobie na swobodę tylko wtedy, 
kiedy jest to akceptowane społecznie.

 druga fala feminizmu jako oznaka mody „zaangażowanej” przy-
niosła buttons, czyli znaczki wpinane do garderoby, na których widniały 
hasła o emancypacji kobiet. I chociaż historia znaczków sięga połowy 

15. N. Wolf, Mit piękności…, s.103.
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dziewiętnastego wieku16, to na masową skalę weszły do użycia właśnie 
w latach sześćdziesiątych wieku dwudziestego. jako element kampanii 
prezydenckiej barry goldwatera w 1964 roku, jako broń w walce o uwol-
nienie członka Czarnych Panter, huey Newtona, lub jako apel o pokój 
na świecie znaczki były nośnikiem politycznych komunikatów na równi 
z tiszertami. działały jak podpis pod osobą, która je nosiła. W przypadku 
zachodniego ruchu feministycznego prześledzenie historii znaczków by-
łoby niczym czytanie kroniki. Wystarczy zapoznać się z kolekcją zbieraną 
przez kobiecą bibliotekę z glasgow17, aby zobaczyć spektrum działalności 
i poznać historie kryjące się za każdą z ozdób. Znaczki stanowiły również 
łatwo dostępną (można je było kupić w specjalnych sklepach lub na spo-
tkaniach grup budzenia świadomości albo na demonstracjach) możliwość 
identyfikacji. działało to jak szybki kod rozpoznawczy w tłumie, gdzie 
treść znaczka opisywała zarazem poglądy osoby go noszącej, jej gust, być 
może stan i pochodzenie.

 Warto również zwrócić uwagę na koszulki z napisami oraz cha-
rakterystyczny styl noszenia się, który na wiele lat stał się dominujący 
u większości działaczek feministycznych. Zabawnie charakteryzuje go 
grafika pochodząca z zine’a The GirlFrenzy Millennial. Przedstawia ona 
idealny strój do plakatowania miasta (prawdopodobnie informacjami 
zachęcającymi do przyjścia na protest uliczny lub spotkanie). kobieta 
powinna nosić przyciemniane okulary, aby nie mieć z nikim kontaktu 
wzrokowego w czasie pracy i grubą bluzę, która chronić będzie ramię 
od wżynającej się w skórę ciężkiej torby. Nie powinna natomiast nosić 
biżuterii, bo ta może pobrzękiwać, ani nowych spodni, bo i tak mogą się 
zniszczyć w czasie wspinania na wysokości w celu naklejenia plakatu. 
dodatkowy podpis charakteryzuje cały look: „te same ciuchy od tygodni, 
bo nie ma czasu, aby iść z nimi do pralni”18. I choć grafika pochodzi z lat 
dziewięćdziesiątych, to idealnie pasuje do wizerunków działaczek drugo-
falowych, które kwestie wyglądu traktują raczej drugorzędnie.

 Prawdziwe zainteresowanie wyglądem i tym, co niesie on ze sobą, 
zaczęło się przy okazji trzeciofalowej refleksji nad tym, co dotychczas 
udało się wywalczyć, i na ile znane sposoby i strategie przyniosły zamie-
rzony efekt. Wraz z pojawieniem się przełomowego tekstu Christiny som-
mers Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women nastąpiła 
era postfeminizmu, który szczególnie silnie reprezentowany był w kultu-
rze popularnej. teza o braku potrzeby dalszego wmawiania kobietom, że 
są dyskryminowane, przy jednoczesnej afirmacji zdobyczy feminizmu, 
wykreowała specyficzny język (werbalny i wizualny) Nowej kobiety. We-
dług badaczki angeli mcRobbie była to próba „zajęcia się czymś innym” 
i zwrócenie ku własnym, indywidualnym potrzebom. miało to być prze-
ciwwagą dla kolektywnej idei siostrzeństwa jako globalnej solidarności 
kobiet i działania na ich rzecz. 

 Czołowym produktem postfeminizmu jest serial na podstawie 
książki Candace bushnell „seks w wielkim mieście”. W książce autorka 

16. Najstarszy obiekt w button museum w Chicago pochodzi z czasów kampanii wybiorczej abrahama lincolna (http://content.time.com/time/
photogallery/0,29307,2106314_2334640,00.html).
17. Część kolekcji zobaczyć można na stronie projektu Badges of Honour (http://womenslibrary.org.uk/whats-on/badges-of-honour/http://womenslibrary.org.uk/whats-
on/badges-of-honour/ (dostęp: 5 stycznia 2014).
18. . smith (red.), The GirlsFrenzy Millennial Zine, slab-O-Concrete Publication, great britain 1998, s. 45.



177Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. 
Utopie i fantazje w modzie i dizajnie

opisała cztery kobiety z Nowego jorku, które z jednej strony chciały być 
wyzwolonymi z konwenansów singielkami, a z drugiej marzyły wciąż 
o idealnym mężczyźnie. być może oryginalność „seksu w wielkim mie-
ście” oparta była na wątku przyjaźni między kobietami, ale w telewizyj-
nej wersji opowieści19 to właśnie niezliczone stylizacje stanowiły główny 
przekaz. Carrie bradshaw, główna bohaterka opowieści, była alter ego 
pisarki. Podobnie jak autorka prowadziła swoją kolumnę z felietonami 
w popularnym piśmie i zmagała się z tematami w rodzaju życie modelek, 
celebrytów i tych, którzy pretendowali do takiego miana. jej felietonami 
zainteresował się producent seriali telewizyjnych, darren star, który szu-
kał inspiracji do swojej nowej produkcji. Chciał w niej ukazać samotną, 
trzydziestoparoletnią kobietę, która analizuje swoje życie, opisując relacje 
z mężczyznami. dodatkowym atutem serialu były śmiałe tematy podej-
mowane przez główne bohaterki, które używały bezpośredniego, wręcz 
nieco wulgarnego języka do opisywania najbardziej intymnych doświad-
czeń. Ponieważ zwykle spotykały się w miejscach publicznych, takich jak 
eleganckie restauracje czy popularne kawiarnie Nowego jorku, było to 
jak gotowy symbol przemian lat dziewięćdziesiątych – niezależne kobiety 
w przestrzeni publicznej rozmawiają o tym, co zwykle szeptane było na 
ucho w prywatnym mieszkaniu. 

serial stał się jednym z czołowych przykładów product placement: 
nikt nawet nie próbował ukryć marek butów, tytułów magazynów czy 
nazw kawiarni. szał konsumpcji wpisany był w losy bohaterek i sprawiał, 
że serial stał się mieszanką psychologicznych zagadek i nieustającej rekla-
my. Z jednej strony silny nacisk na kobiecą przyjaźń i solidarność, z dru-
giej stylizacja każdej z bohaterek wbrew logice ekonomicznej. Przykła-
dem może być sama Carrie, która pisząc jeden felieton na tydzień mogła 
równocześnie pozwolić sobie na drogie ubrania. stała się przez to symbo-
lem niezależnej ekonomicznie dziewczyny, która wydaje swoje pieniądze 
na przyjemności20.

jeśli spojrzymy na ten serial z genderowego punktu widzenia, może-
my mieć pewność, że zawsze wpadniemy w interpretacyjną pułapkę. mo-
żemy w tym kontekście zadać pytanie nie tylko o feministyczny przekaz, 
ale i subwersywność w wykorzystaniu klasycznych niemal symboli „mę-
skocentrycznego oka”, o którym pisała Naomi Wolf. Czy jedynym sposo-
bem wyzwolenia z dominującego wizerunku kobiecego ciała jest poddanie 
się większości? Czy działaczka przedstawiona w humorystycznej grafice 
powinna wreszcie zmienić ubranie, aby zmienić życie kobiet? Zdania na 
temat postfeministycznej wizji „świata po rewolucji” są podzielone.

 dla filmoznawczyni kim akass największym atutem „seksu 
w wielkim mieście” jest wprowadzenie do języka potocznego nowej 
jakości kobiecego „głosu” opisującego swoje doświadczenia. W tym 
najważniejsze: doświadczenie przyjaźni. Warto też wspomnieć o łamaniu 
tabu, które teoretycznie były obecne w przekazach medialnych czy arty-
stycznych: samozaspokajania, karmienia piersią, problemów samotnych 

19. Od roku 1997 do 2003 powstało łącznie sześć serii produkowanych i emitowanych przez kanał hbO, co dało sumę 94 odcinków trwających średnio 29 minut.
20. motyw niezależności ekonomicznej pojawiał się często w popularnej wersji feminizmu reprezentowanej przez takie zespoły jak destiny’s Child, spice girls czy 
Pink, posługujące się hasłem Girl Power, pierwotnie wywodzącym się z nurtu muzycznego riot grrrls, ale potem przejętym przez popkulturowe odniesienia do ery 
postfeministycznej.
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z wyboru czy starzejących się kobiet. ten serial zgromadził wszystkie te 
tematy i pokazał ich „ludzką” stronę, wpisaną w konkretne losy bohate-
rek. Inna badaczka popkultury, Catherine Redfern, wskazuje na przełama-
nie stereotypu postrzegania filmowych bohaterek. Owszem, są one bogate, 
białe i szczupłe, ale z drugiej strony klną, objadają się pizzą i podejmują 
decyzje często krytykowane przez otoczenie. są idealnym przykładem 
postfeministycznych heroin, wychowanych z jednej strony na Simone de 
beauvoir, a z drugiej na magazynach „Cosmopolitan” czy „Vogue”. 

 Z kolei profesor lenne Regal z ironią nazywa Carrie i jej przy-
jaciółki reprezentantkami soft vanilla feminism, czyli lukrowanej wersji 
pozornie zaangażowanych idei. Wszystkie tematy poruszane od lat przez 
ruch feministyczny zostały tu „oblane smaczną polewą gwarantującą zja-
dliwość”. W tym kontekście serial może być oskarżany o tępienie pazurów 
idei emancypacyjnych, co kończy się zawsze ich wypaczeniem. W dys-
kusji na temat serialu padały również oskarżenia o reklamę produktów, 
dobór tematów dotyczących tylko miłości, a nie na przykład edukacji czy 
rozwoju, oraz infantylizowanie realnych problemów kobiecych. zarzuty te 
odnieść można do wielu innych tworów popkulturowych, które korzysta-
ły z wywalczonych przez ruch feministyczny praw, ale przekształcały je 
w wersję glamour, w której pewna siebie kobieta jest jednocześnie pięknie 
ubrana i nie musi już zajmować się walką o swoje prawa, ponieważ ktoś 
zrobił to za nią. Postfeministyczna konsumpcja wpisana jest jednocześnie 
w wymóg idealnego ciała, które służyć ma własnej przyjemności i sta-
nowić ukoronowanie dekad negowania wartości wyglądu zewnętrznego 
przez zaangażowane politycznie kobiety. 

Feministka
Warto również zanalizować modę bardziej radykalnych współcze-

snych nurtów feministycznych, które szczególnie w trzeciej fali zajęły 
się kwestią tresury ciała i jego eksploatacji w mediach i reklamie. debatę 
o granicach pokazywania ciała, które nie mieści się w standardach kultu-
rowych wywołało na przykład fatkini (zestawienie wyrazu „fat” – gruba 
i „przyrostka „ini” – od bikini), czyli dwuczęściowy kostium dla osób oty-
łych. Zwykle różni się on od klasycznych kostiumów tym, że dół ma wyż-
szy stan. Większość wersji jest w kolorowych barwach i o fantazyjnych 
wzorach. Fatkini zostało niejako wciągnięte na sztandar walki z „tłuszczo-
fobią” i traktowane jest przez działaczki ruchu na rzecz praw ludzi otyłych 
jako przykład nowych standardów w ich emancypacji. Odkrywanie ciała, 
które nie jest akceptowane ze względu na jego wagę, a także ze względu 
na kult zdrowia, stanowi protest wobec promowanego przez przemysł 
reklamowy wizerunku kobiety (szczupłej, wręcz na skraju chudości). jak 
pisze w swoim manifeście współczesna amerykańska feministka Virgie 
tovar: „moje fatkini obala jedno z największych kłamstw przemysłu die-
tetycznego: nie muszę zrzucić 20, 30 lub 50 funtów, by wyglądać dobrze 
w kostiumie kąpielowym. teraz też wyglądam dobrze”21. 

 Wydawałoby się, że jest to kolejny sposób na przedefiniowanie 
utartych schematów prezentowania ciała i wykorzystywania mody do 

21. V. tovar, 10 powodów, dla których kocham moje fatkini, przeł. d. Rasińska, „Codziennik Feministyczny”, http://codziennikfeministyczny.pl/10-powodow-dla-
ktorych-kocham-moje-fatkini/ (dostęp: 6 stycznia 2014).
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autodefiniowania siebie i grupy osób, które myślą podobnie. Odwrotnie 
jednak niż robiły to sufrażystki, nie chodzi o uspokajające zapewnie-
nie społeczeństwa, że feministka nie różni się od innych kobiet. Fatkini 
i działalność ruchów osób otyłych jest raczej wyraźnym podkreśleniem 
różnic, przy jednoczesnym ich afirmowaniu i swobodnym korzystaniu 
z najnowszych trendów w ubiorze. Przykładem jest tu kolejna amerykań-
ska feministka i lesbijka beth ditto, która śpiewa w zespole the gossip. 
Na koncertach i sesjach zdjęciowych ubrana jest w kolorowe, obcisłe 
sukienki i spódnice. stała się ikoną dla wielu projektantów i projektantek, 
a także najbardziej znaną na świecie orędowniczką „normalnych” ubrań 
dla osób z widoczną otyłością. dzięki jej stylowi połączonemu z punko-
wą autoironią otyłe kobiety w mini wkroczyły na salony establishmentu 
nie na zasadzie ciekawostki, ale pełnoprawnego obiektu popkultury. sam 
wygląd beth ditto nie byłby tak wywrotowy, gdyby nie jej jawne poglądy 
feministyczne, które tworzą teoretyczną bazę do tego, jak bawi się modą 
i wykorzystuje ją, aby wpisać swoje ciało w oficjalny obieg kultury.

Inną strategię przyjęły członkinie rosyjskiej grupy punkowej Pu-
ssy Riot, o której świat usłyszał w 2012 roku, kiedy w soborze Chrystusa 
Zbawiciela w moskwie wykonały utwór Bogurodzico, przegoń Putina. 
trzy z członkiń zespołu zostały aresztowane i skazane na dwa lata łagru. 
Na całym świecie odbywały się demonstracje żądające ich ułaskawienia. 
Pussy Riot czerpie bezpośrednio z estetyki riot grrrl22. artystki wykorzy-
stują do tworzenia swojego wizerunku kolorowe, „dziewczęce” sukienki, 
rajstopy i wojskowe buty, w których pojawiają się na każdym występie. 
Charakterystycznym nawiązaniem do ruchów radykalnych jest noszona 
przez członkinie grupy kominiarka, jednak nie jest ona w typowym kolo-
rze czarnym, ale w innych barwach, zwykle jaskrawych. jedna z członkiń, 
jekaterina samucewicz, tak określała podejście grupy do oficjalnej mody:

Według mnie najlepsze wystąpienie [naszego ze-
społu – przyp. s.Ch.] to „kropotkin-vodka”, gdzie 
udał się zarówno sam występ, jak i zrealizowany 
podczas niego klip. Występowałyśmy przeciwko 
kulturze glamour, która w Rosji jest prorządo-
wa, gdyż tylko ludzie z okolic władzy posiadają 
ogromne pieniądze i mogą pozwolić sobie na 
wysoki standard życia w stylu glamour. Wystę-
powałyśmy w butikach, na pokazach mody, gdzie 
udało się nam podpalić scenę i przy okazji siebie, 
na szklanym reklamowym opakowaniu samocho-
du, na dachu baru semachev.23

akty protestu wobec pokazów mody kojarzą się z drugofalowymi 
pikietami przed wyborami miss america oraz bojkotowaniem przemysłu 
odzieżowego ze względu na promowanie jednolitego wyglądu kobiety 

21. Riot Grrrl to styl muzyczny, który powstał na początku lat dziewięćdziesiątych w stanach Zjednoczonych jako odpowiedź na coraz częstsze przykłady seksizmu 
na scenie rockowej i punkowej. W swoich założeniach zespóły riot grrrl składały się głównie z kobiet, które zwracały uwagę na dyskryminację kobiet.
23. Śmierć więzieniu, wolność dla protestu, rozmowa z y. samucewicz, mocak Forum 2/2013, s. 32.
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i bariery ekonomiczne uniemożliwiające korzystanie z rynku odzieżowego 
osobom mniej zamożnym. 

Podobnie do tematu mody podchodzi inna radykalna grupa ze 
Wschodu. Femen z ukrainy od 1998 roku protestuje przeciwko wykorzy-
stywaniu seksualnemu kobiet oraz polityce przedstawiającej kobiety jako 
obiekty seksualne. femen wykorzystuje zainteresowanie mediów i swoje 
protesty przeprowadza zawsze w formie happeningu: grupa kobiet topless 
przerywa spotkania lub bezpośrednio atakuje osoby, przeciwko którym 
wymierzona jest akcja. Femen, oprócz wykorzystywania obnażonego ciała 
kobiecego jako broni przeciwko seksizmowi, używa również typowego dla 
kultury ukraińskiej symbolu: wianka z kwiatów z czerwona wstęgą. jest 
to oznaka szacunku dla swoich korzeni, a zarazem profanacja tradycyjne-
go symbolu kobiecości w wydaniu ukraińskim.

 Femen przeprowadził akcję mającą na celu przerwanie pokazu 
mody autorstwa Niny Ricci w Paryżu (wrzesień 2013), gdzie aktywist-
ki skandowały hasło „Wybieg to nie sklep mięsny”. biorąc pod uwagę 
niektóre ich akcje, a szczególnie wypowiedzi założycielki ruchu, anny 
hucoł, można wpisać Femen do nurtu postfeministycznego. anna hucoł 
wyraźnie stwierdza, że: „Feminizm musi przestać być marginalny, ma być 
popularny. ma być fajnie i wesoło, chcę, żeby był popularny, lekki femi-
nizm. taki leciusieńki”24. mimo wszystko w przypadku Femenu wygląd 
zewnętrzny i igranie z postrzeganiem kobiety jako obiektu seksualnego 
stanowi główną siłę tej grupy i jest najbardziej radykalnym wykorzystaniem 
wyglądu zewnętrznego przez współczesne aktywistki feministyczne25. 

strategia grania ciałem i podwójnego znaczenia nagości budzi 
szereg skrajnych opinii i nie zawsze jest odbierana zgodnie z intencjami 
działaczek. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład polskiej Partii ko-
biet, która w wyborach do parlamentu w 2007 roku przedstawiła plakaty 
uliczne, na których wystąpiły nago członkinie partii, trzymając w rękach 
kartkę z hasłem: „Polska jest kobietą. I nic do ukrycia”. Plakat miał na 
celu pokazanie czystych intencji kandydatek do Sejmu przy jednoczesnym 
graniu kobiecą nagością, która od lat wykorzystywana jest przy wszel-
kiego rodzaju kampaniach reklamujących najbardziej odległe od siebie 
produkty. tu sama Partia kobiet zrobiła z siebie produkt. mimo szumu 
wywołanego przez akcję (w tym krytyki pomysłu przez niektóre środo-
wiska feministyczne) partia nie uzyskała odpowiedniej liczby głosów, by 
wejść do parlamentu.

 Podsumowując, wiązanie cielesności/mody w przypadku idei 
emancypacyjnych z działaniem politycznym czy społecznym jest upraw-
nione. O ile niemożliwy jest spójny odbiór wizualny wszystkich etapów 
rozwoju ruchu feministycznego (ze względu na ich rozbieżność i stosowa-
nie różnych narzędzi czy strategii), o tyle widoczne jest stałe odnoszenie 
się do mody: rozumianej zarówno jako obowiązująca doktryna estetyczna, 
jak i język wizualny niosący nowe znaczenia bądź rozwijający dotychcza-
sowe. Niezależnie od tego, czy przypatrujemy się dwudziestowiecznym 

24. Portal kultura enter, Radykalny Femen i nowy kobiecy aktywizm, http://kulturaenter.pl/radykalny-„femen”-i-nowy-kobiecy-aktywizm/2011/05/http://kulturaenter.
pl/radykalny-„femen”-i-nowy-kobiecy-aktywizm/2011/05/ (dostęp: 6 stycznia 2014).
25. mimo kontrowersji, które wzbudza grupa i pytań o jej autentyczność przekaz medialny jest jeden: nagie ciała kobiet, ozdobione hasłami są niczym transparent 
i wzbudzają zawsze zainteresowanie opinii publicznej, o które walczy grupa. Nosi to w sobie potencjał zmiany i stanowi nieoczywistą, ale ciekawą strategię.
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protestom i walkom o prawa obywatelskie kobiet (sufrażystki i sufrażetki), 
czy analizujemy zmiany społeczne końca dwudziestego wieku (grupy 
radykalne i artystyczne) mamy do czynienia z potencjałem wywrotowym. 
Polegać by on mógł na „wykorzystaniu” mody jako kreacji wizerunku 
i nadawaniu mu znaczeń lub redefiniowaniu ich oraz na świadomym od-
noszeniu się (negującym lub afirmującym) do ogólnie przyjętych kanonów 
wyglądu w danej epoce.

 Ich status jest zawsze niepewny, tymczasowy. mogą spodobać się 
szerokiej widowni, ale i wzbudzić podejrzenia: zbyt szerokim kapeluszem, 
zbyt „męskim” strojem czy karykaturalnym podkreśleniem „kobiecości”. 
jako wieczne emigrantki ze statusem tymczasowego pobytu na terenie 
fashion world stąpają po nim raz z obawą, a raz z pewnością siebie grani-
czącą z bezczelnością. I chociaż powinny czuć się jak u siebie w domu, to 
w praktyce stają się nomadkami mody. Wygnanymi w rewiry, w których 
muszą wymyślać siebie (w tym swój wizerunek) na nowo.
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