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Dwaj książęta i moda...

Ważne i fascynujące zagadnienie wpływu mody zachodnioeuropejskiej na modę 

w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach panowania dynastii Wazów (–

–), choć było przedmiotem wielu przyczynków, wciąż pobudza wyobraźnię 

For English – see p. 

 Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Textilia picta. Znaczenie strojów 

i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (–ok. ), napisanej pod kierunkiem 

dr. hab. Marka Walczaka, prof.  w Instytucie Historii Sztuki  w r. . Chciałabym w tym 

miejscu podziękować mojemu Promotorowi za pomoc podczas pisania pracy i cenne uwagi, 

a także Recenzentowi prof. dr. hab. Piotrowi Krasnemu. Pragnęłabym również serdecznie 

podziękować Pani dr Magdalenie Piwockiej z Zamku Królewskiego na Wawelu za wskazówki 

dotyczące literatury przedmiotu i wszelką udzieloną pomoc. Pani dr Joannie Kowalskiej, kierow-

niczce Działu Tkanin i Ubiorów Muzeum Narodowego w Krakowie dziękuję za udostępnienie 

zbiorów do bezpośredniej autopsji, podzielenie się wiedzą, a zwłaszcza za czas poświęcony 

podczas kwerendy. Dziękuję także muzealnikom: Pani dr Ewie Houszce z Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu, kuratorce wystawy „Wrocławska Europa”, za pomoc i udostępnienie materiałów, 

Pani dr Małgorzacie Możdżyńskiej-Nawotce z tegoż muzeum za udostępnienie maszynopisu 

kluczowego, do tej pory niepublikowanego własnego tekstu pt. Geopolityka mody. Strój w ma-

larstwie Strobla, który miał się ukazać w katalogu wspomnianej wystawy, Pani dr Magdalenie 

Mielnik oraz Panu Mirosławowi Szwabowiczowi z Muzeum Narodowego w Gdańsku za 

udostępnione materiały i możliwość przeprowadzenia kwerendy.

  Cieszę się, że miałam możliwość nawiązać kontakt z Panią Profesor Lisą Monnas (dawniej 

związaną z Victoria and Albert Museum w Londynie, obecnie niezależnym ekspertem), Panią 

Profesor Aileen Ribeiro, emerytowaną Profesor University of London i Courtauld Institute 

of Art w Londynie oraz Panią Florence Evans, Dyrektor Weiss Gallery w Londynie. Uczone, 

których prace stanowią podstawę współczesnych badań nad dawnymi tekstyliami, udzieliły mi 

wielu bardzo cennych wskazówek, za co serdecznie dziękuję. To wielce budujące, że światowej 

sławy specjalistki zechciały szybko i konkretnie odpowiedzieć na korespondencję studentki 

z Polski, co zachowam w pamięci.

  Podziękowania kieruję także do Pana Jana Vlčka, kuratora kolekcji archeologicznej Zamku 

w Pradze, Pana Andrzeja Rzempołucha z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Pani Aleksandry 

Pudelskiej, kustosza Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Pani Urszuli Stępień z Muzeum 

Diecezjalnego w Sandomierzu, Pani dr Anny Myślińskiej, kustosza Działu Malarstwa i Rzeźby 

Muzeum Narodowego w Kielcach oraz do wszystkich przedstawicieli instytucji muzealnych, do 

których zwróciłam się z prośbą o zgodę na kwerendę, za udzieloną pomoc i zainteresowanie 

moimi badaniami.
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i domaga się monograficznego opracowania. Była to epoka wzmożonej aktyw-

ności polskich elit politycznych i gospodarczych na arenie międzynarodowej, 

a jednocześnie istotnych zmian artystycznych, w których zasadniczą rolę odegrały 

wzory przejmowane z rozkwitającej sztuki manierystycznych Niderlandów i czer-

piących z ich dorobku artystycznego krajów europejskich². Modę w Rzeczypo-

spolitej przełomu  i  stulecia kształtowały dwa nurty. Pierwszy z nich, 

rodzimy, propagowany przez część szlachty, głównie wywodzącej się ze średnio-

wiecznych rodów rycerskich, oparty był na wzorach węgierskich i wschodnich 

oraz powiązany z mitem sarmackiej genezy narodu, dającym poczucie pewnej 

odrębności kulturowej wobec Zachodu – głównie państw Rzeszy, Niderlandów 

i Anglii – postrzeganego jako źródło antykatolickich herezji. Drugi, zachodni, 

miał wielu zwolenników wśród osób związanych z dworem królewskim, głów-

nie wśród bogatych młodych magnatów podróżujących po Europie w celach 

edukacyjnych³.

Celem artykułu jest wstępne rozpoznanie zagadnień związanych z ukazaniem 

roli strojów męskich w kształtowaniu postaw estetycznych klienteli Korony i Litwy 

z kręgów dworskich, magnackich i szlacheckich w dobie nowożytnej, na przykła-

dzie wybranych portretów autorstwa Bartłomieja Strobla. Był to twórca najbar-

dziej reprezentatywny dla podjętej tu tematyki, a badania nad jego stosunkowo 

dobrze rozpoznaną twórczością malarską i rysunkową zawierają znaczącą lukę 

w postaci braku analizy strojów na portretach i obrazach religijnych. W szerokiej 

perspektywie postawione w tekście pytania mają przynieść odpowiedź o szyb-

kość i skalę reakcji przedstawicieli polskich i litewskich elit, będących modelami 

portretów malowanych przez Strobla, na zmiany w modzie w krajach Rzeszy, Ni-

derlandach, Hiszpanii, Anglii i Francji oraz odnaleźć i zidentyfikować materialne 

dowody ich fascynacji nowościami w kwestii mody. Drugim problemem, któremu 

zostanie poświęcona uwaga, jest zjawisko wiernego odtwarzania przedmiotów 

przedstawionych na obrazach – w tym przypadku ubiorów i tkanin – czyli usta-

lenie, na ile są one prezentacją rzeczywistości, a na ile fantazją malarza⁴.

 Poszerzenie wiedzy o sztuce doby panowania dynastii Wazów nastąpiło dzięki serii wystaw 

zorganizowanych w ramach Roku Wazowskiego () w Zamku Królewskim w Warszawie, 

którym towarzyszyło wydanie katalogów oraz zbiorów esejów, m.in.: R. Skowron, W rodzinnej 

Europie. Związki i relacje polskich Wazów z innymi dynastiami europejskimi, w: Świat polskich 

Wazów. Eseje, red. J. Żukowski, Z. Hundert, Warszawa , s. –; Świat polskich Wazów. 

Przestrzeń – ludzie – sztuka, (kat. wyst., Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,   –

–  ) red. J. Żukowski, Warszawa . Kwestie kostiumologiczne zostały jednak przez 

autorów artykułów oraz not katalogowych praktycznie pominięte.

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław–Warszawa–Kraków , s. –, ; 

M. Bartkiewicz, Polski ubiór do  roku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk , s. –; 

I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa ; M. Możdżyńska-Nawotka, 

O modach i strojach, Wrocław , s. –; A. Straszewska, Strój polski w malarstwie od  do 

 wieku, Warszawa ; J.K. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa , s. –.

 Badania w tym zakresie z powodzeniem są prowadzone m.in. w Wielkiej Brytanii i Francji. 

W odniesieniu do tkanin i ubiorów warto wskazać m.in. publikację L. Monnas, Merchants, 

Princes and Painters. Silk Fabrics in Italian and Northern Paintings –, London . 

W Polsce niezwykle obiecujące wyniki badań podjętych w kierunku realnego odzwierciedlenia 

przedmiotów w malarstwie przedstawili m.in. Krzysztof Czyżewski i Marek Walczak. Badacze 

zidentyfikowali utrwalone na portretach biskupich w krakowskim klasztorze franciszkańskim 

rzeczywiste, choć dziś zaginione elementy stroju oraz insygnia portretowanych dostojników 

(np. mitry biskupie) lub towarzyszące im meble i inne przedmioty, zob. K.J. Czyżewski, M. Wal-

czak, „Spectet posteritas vivam probi oris effigiem Bernardi Macieiowski”. O jednym z portretów

46 ARTYKUŁY  Joanna Kazubowska



W czasach nowożytnych strój odgrywał szczególną rolę propagandową. 

W Italii, a także w Niderlandach i na terenie Rzeszy Niemieckiej nie brakowało 

artystów dbających o „ponadczasowy typ reprezentacji kostiumowej”, oddają-

cych z ogromną precyzją i realizmem szczegóły stroju, co najwyraźniej widać 

w malarstwie portretowym⁵. „W okresie renesansu i manieryzmu zasadą było, 

iż reputacja artysty zależała od umiejętności uchwycenia szczegółów ubioru 

modela, najczęściej osobiście przezeń dobranego. Wynikało to z ukształtowanej 

pod wpływem Europy Północnej tożsamości gatunkowej portretu, który na 

przełomie  i  stulecia funkcję reprezentacyjną (imago) podporządkował 

naturalizmowi, funkcji dokumentacyjnej (effigies)”⁶. Zjawisko to dostrzegalne 

jest między innymi w twórczości Michiela van Mierevelta, Jana Antonisza van 

Ravesteyna (malarzy, na których wzorował się Strobel), a także wielu innych 

artystów krajów niemieckojęzycznych przełomu  i  wieku⁷.

Istotną przeszkodą w odtworzeniu procesu akceptacji przez polskich odbior-

ców zachodnioeuropejskich nowinek z zakresu mody jest niedostatek oryginal-

nych strojów z epoki Wazów, które w polskich zbiorach muzealnych zachowały 

się w pojedynczych, często zdekompletowanych egzemplarzach. Paradoksalnie, 

w najlepszym stanie zachowała się odzież grobowa, odnajdywana w ostatnich 

latach w czasie badań archeologicznych i konserwatorskich w wielu kryptach koś-

cielnych na terenie całego kraju⁸. Z tego względu oprócz informacji zaczerpniętych 

ze źródeł pisanych: rachunków, pamiętników i relacji z podróży, opisów poselstw 

lub uroczystości dworskich, jedyną możliwością rozpoznania omawianej tematyki 

jest analiza źródeł ikonograficznych: malarstwa, rysunku i grafiki, rzadziej rzeźby 

i rzemiosła artystycznego. Już wstępne wyniki kwerendy w zbiorach czołowych 

muzeów zachodnioeuropejskich wskazują na istnienie świetnie zachowanych 

strojów, które w wielu przypadkach mogły stanowić wzór dla ubiorów przedsta-

wionych w polskim lub z Polską związanym malarstwie portretowym. Dotyczy to 

także malarstwa sakralnego, w którym zaznacza się zjawisko aktualizacji wyrażone 

w strojach przedstawionych postaci. Dotychczasowe badania polskiej historii 

sztuki nad malarstwem czasów panowania dynastii Wazów koncentrowały się 

głównie na problemach warsztatowych i atrybucyjnych, istotną rolę odegrały też 

(skądinąd nieliczne) monografie artystów. Zagadnienia dotyczące wpływu mody 

zachodniej na modę polską w kontekście przykładów zaczerpniętych z malarstwa 

stanowią margines tych badań. Z kolei problem realistycznego odmalowania tka-

nin i strojów jest w polskiej historii sztuki nowością. Wydaje się jednak, że właśnie 

ten kierunek poszukiwań przynieść może niezwykle interesujące wyniki.

 we franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich, „Rocznik Krakowski”, , , s. –. Bardzo 

ciekawe ustalenia na temat ukazania realiów w malarstwie portretowym poczynił Profesor Jan 

Ostrowski w swej najnowszej, monograficznej publikacji poświęconej problematyce portretu 

w dawnej Polsce, zob. J.K. Ostrowski, Portret, s. – (dla omawianej tematyki szczególnie 

ważne są strony poświęcone strojowi, zob. s. –).

 J. Żukowski, Codzienność, odświętność, manipulacja. Kilka słów o kostiumie portretowym 

w  -wiecznej Polsce, w: „Homo sum: humani nil a me alienum puto”. Życie codzienne wczoraj 

i dziś, red. M. Moskalewicz, A. Paradowska, Poznań , s. .

 Ibidem.

 K. Kluczwajd, J. Tylicki, Sztuka okresu reformacji i kontrreformacji (około –), w: Dzieje sztuki 

Torunia, red. A. Ziemlewska, Toruń , s. ; J. Żukowski, Codzienność, odświętność, s. –.

 Badania w tym zakresie podjęła m.in. A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w  

i  wieku, Toruń .
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Ogólna charakterystyka mody zachodnioeuropejskiej

końca  i początku  stulecia

Istotne znaczenie dla ewolucji w modzie omawianego okresu miała sytuacja poli-

tyczna w Europie. Przez cały wiek  w krajobrazie politycznym dominującą rolę 

odgrywali Habsburgowie panujący w Hiszpanii i krajach Rzeszy. Hiszpania pod 

rządami Karola , a następnie jego syna Filipa  zdobyła pozycję lidera również 

w dziedzinie mody, wprowadzając nowe rozwiązania w zakresie kroju oraz kolo-

rystyki strojów. Cechujący się powściągliwością i surową elegancją styl hiszpań-

skiego dworu stopniowo przejęły inne kraje. Do kanonów europejskiego ubioru 

wprowadzono stosowany w Hiszpanii model stroju dworskiego, obowiązujący 

do początków  stulecia⁹. Wpływ mody hiszpańskiej był widoczny zwłaszcza 

w kręgach dworskich i szlacheckich¹⁰.

W ostatnim dwudziestoleciu wieku  i w początkach wieku  sytuacja na 

kontynencie uległa zmianie wskutek licznych konfliktów politycznych i religijnych. 

Hiszpania utraciła swą mocną pozycję w Niderlandach. Prestiż Cesarstwa został 

również osłabiony przez wojnę trzydziestoletnią (–), która objęła konflik-

tami religijnymi, społecznymi i narodowościowymi większość krajów ówczesnej 

Europy¹¹. Na trony europejskie wstąpiły nowe dynastie. Wpływy Habsburgów 

i Hiszpanii około roku  zaczęły ustępować rosnącej w znaczenie polityczne 

Francji i niepodległej, protestanckiej Holandii. Wydarzenia polityczne i zmiany re-

ligijne odcisnęły swe piętno w zachodnioeuropejskiej modzie¹². Stroje hiszpańskie 

były noszone jeszcze na początku wieku  w Europie Północnej i Środkowo-

-Wschodniej, charakterystyczne było również stosowanie hiszpańskich wzorników 

krawieckich, jednakże Półwysep Iberyjski nie wyznaczał już nowych trendów¹³. 

Miejsce dominującej dotąd na tym polu Hiszpanii zajęła Francja¹⁴. Miało to zwią-

zek z dynamicznym rozwojem manufaktur tekstylnych, głównie w Lyonie, które 

zdystansowały wiodące dotychczas warsztaty włoskie i na kilka stuleci przejęły 

rynek, obsługując niemal cały stary kontynent¹⁵. Francuski strój, określany mianem 

à la mode lub alamoda, stał się nowym wyznacznikiem elegancji¹⁶.

   E. Thiel, Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, 

Berlin , s. –; F. Boucher, Histoire du costume en occident de l’antiquité a nos jours, 

Paris , s. –; A. Bönsch, Formengeschichte europäischer Kleidung, . Aufl., Wien–Köln–

–Weimar , s. –; L. Vañková, V. Pilná, Metodika datování a interpretace portrétů .–. 

století pomocí historické módy, Praha , s. –, –; K. Szlęk, Koronki w malarstwie 

hiszpańskim doby El Greca, w: Sztuka doby El Greca, red. ks. A. Witko, A. Włodarek, Kraków 

, s. ; A. Bender, Czarna moda w Hiszpanii, w: ibidem, s. .

 E. Thiel, Geschichte des Kostüms, s. –; F. Boucher, Histoire du costume, s. –; M. Gut-

kowska-Rychlewska, Historia, s. ; A. Bönsch, Formengeschichte, s. –; A. Nachtmannová, 

Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku, Praha , s. –; L. Vañková, 

V. Pilná, Metodika datování, s. –, –.

 P.H. Wilson, Wojna trzydziestoletnia –. Tragedia Europy, tłum. M. Kapałczyński, Oświę-

cim , s. –, –.

 F. Boucher, Histoire du costume, s. .

 A. Nachtmannová, Mezi tradicí, s. –; L. Vañková, V. Pilná, Metodika datování, s. –.

 E. Thiel, Geschichte des Kostüms, s. –; F. Boucher, Histoire du costume, s. ; A. Bönsch, 

Formengeschichte, s. –.

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody. Strój w malarstwie Strobla, w: Wrocławska Eu-

ropa, (mps kat. wyst., Muzeum Narodowe we Wrocławiu,  –  ) [w druku], s. ; 

Z. Żygulski jun., Kostiumologia, Kraków , s. ; M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, 

s. , .

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, s. .
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Bartłomiej Strobel jako malarz ubiorów

Bartłomiej Strobel (ur.  we Wrocławiu, zm.  lub krótko po tej dacie za-

pewne w Toruniu) działał początkowo we Wrocławiu będącym wówczas pod 

panowaniem Habsburgów, a następnie w Rzeczypospolitej, głównie w Toruniu 

i Gdańsku¹⁷. Cezura, jaką stanowiła wojna trzydziestoletnia, z której Rzeczpospo-

lita wyszła w zasadzie obronną ręką, przeniosła na nasz grunt wiele artystycznych 

nowinek, z których czerpali obficie manierystyczni artyści. Strobel najpewniej ze-

tknął się bezpośrednio ze sztuką dworu Rudolfa  Habsburga w Pradze i przeniósł 

na grunt śląski, a następnie polski, osiągnięcia tego środowiska, tworzonego przez 

artystów urodzonych lub wykształconych w Niderlandach u schyłku  stulecia, 

głównie Hansa von Aachena i Bartholomeusa Sprangera¹⁸. Był to uzdolniony 

portrecista, rysownik i malarz, konsekwentnie zapatrzony w dorobek środowiska 

praskiego, którego był twórczym kontynuatorem. Można zatem uznać go za postać 

w pełni reprezentatywną dla omawianej problematyki. Strobel był jednocześnie 

malarzem niezwykle aktywnym, którego dzieła o przełomowym znaczeniu dla 

sztuki polskiej pierwszej połowy  wieku rozsiane są w świątyniach i zbio-

rach muzealnych Śląska, Wielkopolski, Pomorza, Małopolski, a także na terenach 

dawnej Rzeczypospolitej (obecnie poza granicami Polski). Był autorem kilku-

nastu portretów przedstawicieli polskiej magnaterii, szlachty i mieszczaństwa, 

wśród nich słynnego portretu kresowego bogacza księcia Dominika Władysława 

Zasławskiego-Ostrogskiego (w literaturze przedmiotu z racji wyglądu i miejsca 

przechowywania omawianego dzieła nazywanego trywialnie „Tłuściochem wi-

lanowskim”) odzianego w wyrafinowany kostium, wykorzystywanego dziś jako 

ilustracja nieomal każdej pracy na temat magnaterii polskiej wieku .

Twórczość śląskiego malarza doczekała się kilku opracowań, a wśród polskich 

autorów kluczową rolę w badaniach nad nią odegrali trzej monografiści artysty: 

Zygmunt Batowski, Eugeniusz Iwanoyko oraz Jacek Tylicki, autor najnowszej, syn-

tetyzującej biografii artystycznej¹⁹. Jednakże, jak dotąd, nie powstała kompleksowa 

praca analizująca obrazy Strobla pod kątem kostiumologicznym. Także w zakresie 

rozpoznania tkanin przedstawianych na obrazach śląskiego mistrza muszą zo-

stać podjęte szczegółowe studia²⁰. Dotychczasowe zainteresowania badaczy rolą 

 Z. Batowski, Bartłomiej Strobel malarz śląski  wieku, Lwów , s. –; E. Iwanoyko, Bar-

tłomiej Strobel, Poznań , s. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny trzydzie-

stoletniej, t. , Toruń , s. –, –.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. , –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. –, –; 

J.K. Ostrowski, Portret, s. .

 Z. Batowski, Bartłomiej Strobel; E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel. 

Artysta jest również wielokrotnie wspominany m.in. w J.K. Ostrowski, Portret, s. , , , , 

–, , .

 Dotyczy to zresztą całego polskiego (lub z Polską związanego) malarstwa doby wazowskiej, jak 

choćby dzieł Tomasza Dolabelli, którego twórczość, fundamentalna dla sztuki Krakowa cza-

sów panowania Zygmunta  i Władysława , jest obecnie przedmiotem dogłębnych studiów 

Jerzego Żmudzińskiego, zob. m.in.: J. Żmudziński, Jak malował Tomasz Dolabella i co nowego 

wniósł do sztuki polskiej pierwszej połowy  wieku?, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, 

t. : Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. I. Rolska, K. Gombin, Lublin , s. –; 

idem, Problem autorstwa malowideł plafonowych w Pałacu Biskupów w Kielcach w świetle nowych 

badań nad twórczością Tomasza Dolabelli i jego kręgu, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 

i czasy nowożytne, red. P. Rosiński, H. Suchojad, Kielce , s. –; idem, Zdjęcie z Krzyża 

Tomasza Dolabelli w kościele pw. Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie (około –) – 

ostatnia manifestacja weneckiego manieryzmu w malarstwie europejskim  wieku, w: Sztuka
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tekstyliów w twórczości malarza ograniczają się bowiem do krótkich wzmianek 

zamieszczanych przy okazji omówienia poszczególnych obrazów (w szczególności 

dotyczy to należącej do kolekcji madryckiego Muzeum Narodowego Prado Uczty 

u Heroda), a także „awangardowych” strojów niektórych modeli artysty, zwłaszcza 

wspomnianego księcia Dominika Władysława Zasławskiego-Ostrogskiego oraz 

księcia Janusza Radziwiłła²¹.

Nowe spojrzenie na temat roli kostiumu w malarstwie Bartłomieja Strobla 

zawiera artykuł Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki pt. Geopolityka mody. Strój 

w malarstwie Strobla, przeznaczony do katalogu wystawy „Wrocławska Europa”, 

zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, który jednak dotychczas 

nie ukazał się drukiem²². Autorka, opisując zmiany, jakie zaszły w modzie za-

chodnioeuropejskiej na początku wieku , a zwłaszcza w latach dwudziestych 

i trzydziestych tego stulecia, skupiła swą uwagę na dwóch wspomnianych wizerun-

kach autorstwa Strobla książąt Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego oraz Janusza 

Radziwiłła. Zostały one porównane przez nią z madrycką Ucztą u Heroda, głównie 

ze względu na przedstawiony tam ubiór polski²³. Szczególnie istotne są spostrze-

żenia badaczki na temat procesu odtwarzania szczegółów mody przez artystę: „na 

poziomie «materialnych» faktów aktualnej mody, narracja kostiumologiczna oma-

wianych męskich portretów Strobla nie tylko odzwierciedla osadzony w kontekście 

geopolitycznym ważny, wręcz rewolucyjny moment w historii mody zachodnioeu-

ropejskiej, ale drobiazgowo i logicznie odnotowuje ewolucję po rewolucji: subtelne 

zmiany kroju i dekoracji, sylwetki i proporcji między poszczególnymi elementami 

ubioru na przestrzeni kilku zaledwie lat. Strobel kompetentnie i zgodnie z eu-

ropejskimi standardami malarskiego kunsztu, z którymi jego modele zapoznali 

się podczas swoich europejskich grands tours, ukazuje ich jako podążających za 

najświeższą modą zachodnioeuropejską […]. Malarz rozumie ją znakomicie w za-

kresie konstrukcji, proporcji i wyrazu estetycznego, jak również niesionych przez 

strój znaczeń, zarówno ogólnych, związanych z demonstracją statusu społecznego 

i ekonomicznego, jak bardziej specyficznych i okolicznościowych”²⁴.

Badaczka zwróciła również uwagę, szczególnie w kontekście obrazu z Ma-

drytu, na inspirację, jaką dla Strobla stanowić mogło dzieło o charakterze ko-

stiumologicznym autorstwa Cesarego Vecelli’a pt. De gli habiti antichi et moderni 

di diverse parti del mondo libri due, wydane w roku  w Wenecji²⁵. Książka 

 doby El Greca, s. –; zob. też Dolabella. Wenecki malarz Wazów, (kat. wyst., Zamek Kró-

lewski w Warszawie – Muzeum, ) red. M. Białonowska, Warszawa .

 Opisy te można odnaleźć m.in. w artykule Eleny Kamienieckiej, monografii Jacka Tylickiego, 

a także w krótkich notach katalogowych w wydawnictwach Muzeum Pałacu Króla Jana  

w Wilanowie, do którego kolekcji należy wspomniany portret Zasławskiego-Ostrogskiego, zob.: 

E. Kamieniecka, W sprawie portretu nieznanego magnata Bartłomieja Strobla, „Rocznik Muze-

um Narodowego w Warszawie”, , , nr , s. ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. –; 

J. Żukowski, „Tłuścioch wilanowski”: Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski,<http://www

.wilanow-palac.art.pl/tluscioch_wilanowski_wladyslaw_dominik_ostrogski_zaslawski.html> 

(stan na ..); idem, Nowożytne Polaków spotkania z modą zachodnią: peregrynanci, 

<https://www.wilanow-palac.pl/nowozytne_polakow_spotkania_z_moda_zachodnia_ 

peregrynanci.html> (stan na ..).

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody.

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. ; C. Vecellio, De gli habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo libri due, 

Venetia .
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była rodzajem kompendium-przewodnika po modzie, zarówno europejskiej, jak 

i egzotycznej, od czasów antycznych aż po czasy współczesne autorowi dzieła. Na 

kilkudziesięciu drzeworytach zostały w niej ukazane postacie o różnym statusie 

społecznym i zawodowym: władcy europejscy, carowie rosyjscy, przedstawiciele 

szlachty, kupcy, kobiety zamężne, wdowy, a nawet wodzowie plemienni. Ustalenie, 

na ile wspomniany wzornik stanowił inspirację dla Strobla, wymaga dalszych ba-

dań, jest jednak wysoce prawdopodobne, że zgodnie z ówczesnymi powszechnie 

panującymi zwyczajami malarz posługiwał się odbitkami graficznymi, głównie 

niderlandzkimi, mógł więc korzystać również z dzieła Vecelli’a²⁶.

Pomimo poczynienia wielu niezwykle trafnych spostrzeżeń oraz przeprowa-

dzenia porównań z innymi portretami z epoki Małgorzata Możdżyńska-Nawotka 

nie wskazała konkretnych wzorów, z których skorzystali krawcy szyjący kostiumy 

Ostrogskiego i Radziwiłła, co mogłoby pomóc w ustaleniu miejsca i czasu po-

wstania ubiorów. Wydaje się jednak, że taka możliwość istnieje.

W twórczości Bartłomieja Strobla portrety stanowią reprezentatywną, choć 

nie najliczniejszą grupę obrazów²⁷. Z punktu widzenia realistycznego odmalo-

wywania rzeczy zbadanie zbieżności strojów modeli z portretów z zachowany-

mi muzealnymi artefaktami jest absolutnie niezbędne. Działalność portretową 

mistrza podzielić należy na dwa okresy: pracę na Śląsku, głównie we Wrocławiu 

(w latach od ok.  do ok. ) oraz działalności na terenie Rzeczypospolitej 

(od ok.  do śmierci ok. )²⁸. Niestety, większość wizerunków, zwłaszcza 

z okresu śląskiego, nie jest sygnowana. Nie są również pewne najważniejsze fakty 

z biografii malarza, dotąd bowiem nie jest znana ani data jego śmierci, ani miejsce 

wiecznego spoczynku. Dlatego, ustalając chronologię portretów Strobla, można 

opierać się jedynie na hipotezach.

Bartłomiej Strobel, co podkreślili monografiści, był w Polsce twórcą portretów 

elitarnych, malowanych „według wzorców importowanych”²⁹. Ossoliński, Zasław-

ski-Ostrogski czy Radziwiłł to najzamożniejsi przedstawiciele wśród magnaterii 

koronnej i litewskiej, a zarazem wysocy urzędnicy państwowi, namalowanie ich 

portretów musiało zatem wiązać się z sowitym wynagrodzeniem.

Portrety Strobla cechuje niezwykła sprawność techniczna, połączona z drobiaz-

gową dbałością w przedstawianiu detali ubioru. W pewnym sensie rekompensuje 

to niewielkie niedociągnięcia anatomiczne, które w portretach mistrza zauważył 

Jacek Tylicki. Jak wspomniał badacz, „brak odpowiedniego wyszkolenia w dzie-

dzinie rysunku, widoczny w błędach konstrukcyjnych, artysta nadrabiał – jak się 

wydaje – pracą koncepcyjną: stosowaniem dość ściśle przestrzeganej hierarchii 

stanowych modi, odzwierciedlających się przede wszystkim w barwach i detalu. 

Stroje o powściągliwej gamie kolorystycznej znalazły zastosowanie w odniesie-

niu do modeli o pochodzeniu mieszczańskim: Opitza, Hübnera czy Orsettiego 

(podobnie jak na Śląsku von Vogtena), których twarze – zgodnie z praktyką 

niderlandzką – stały się też obiektem szczególnej uwagi artysty. Portretowani 

pochodzenia szlacheckiego: Ossoliński, Zasławski-Ostrogski czy Radziwiłł […] 

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. –.

 Wymienił je wszystkie Jacek Tylicki w monografii malarza, dlatego nie ma potrzeby powtarzać 

tu jego ustaleń, zob. J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. –, –.

 Przybliżone daty wynikają z braku źródłowego potwierdzenia datowania najwcześniejszych 

portretów pędzla Strobla, zob. ibidem, s. –, –, –.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. .
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odziani są bez wyjątku w ubiory o żywych barwach lub obfitym zdobieniu, 

przytłaczające fizjonomie przedstawionych”³⁰.

W czasach życia i działalności artystycznej Bartłomieja Strobla nurt mody 

zachodniej był propagowany przez dwór królewski Zygmunta  (–), 

a następnie Władysława  (–), a także przez magnatów, rzadziej nato-

miast przez szlachtę. Przedstawiciele elit, zarówno na terenach Rzeczpospolitej, 

jak i poza krajem, bardzo często decydowali się na przywdzianie szat według 

wzorców z Europy Zachodniej³¹. Nosiło to znamiona ostentacji, wynikającej 

z konsekwentnie budowanej autokreacji wspartej statusem finansowym. Istotną 

rolę w przyswajaniu nowych prądów artystycznych i kształtowaniu się preferen-

cji w zakresie mody wśród polskich dostojników odegrały zagraniczne podróże. 

W Grand Tour, które z czasem stały się obowiązkowym elementem edukacji 

młodych Polaków, udawali się zarówno członkowie rodzin panujących, synowie 

magnatów, dyplomaci, duchowni, jak i średnio zamożna szlachta³². Ze źródeł 

wiadomo, iż magnaccy modele Strobla, jak Zasławski-Ostrogski, Radziwiłł 

czy Ossoliński, również uczestniczyli w zagranicznych wyprawach, podczas 

których zapoznawali się między innymi z najnowszymi trendami w modzie 

europejskiej³³. Zachowało się sporo źródeł pisanych w postaci instrukcji ro-

dzicielskich dla wychowawców i opiekunów młodych magnatów udających 

się w europejskie podróże. Znane są między innymi instrukcje dla Janusza 

Radziwiłła oraz osobno dla jego wychowawców z lat –, wydane przez 

ojca Krzysztofa Radziwiłła³⁴.

Mieszkańcy Rzeczypospolitej zapoznawali się z nową modą również dzięki 

intensywnym kontaktom handlowym oraz kupcom przybywającym w drugiej 

połowie  wieku między innymi z Florencji i Genui, którzy sprowadzali z zagra-

nicy kosztowne tkaniny, dodatki czy wręcz kompletne stroje. Znanymi włoskimi 

rodzinami kupieckimi handlującymi na terenie Rzeczypospolitej byli Attavanti, 

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. .

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, s. ; J.K. Ostrowski, Portret, s. .

 Tematyka Grand Tour ma obszerną bibliografię, warto wskazać m.in.: W. Czapliński, J. Długosz, 

Ż ycie codzienne magnaterii polskiej w  wieku, Warszawa , s. –; A. Mączak, Życie 

codzienne w podróżach po Europie w  i  wieku, Warszawa ; H. Dziechcińska, O sta-

ropolskich dziennikach podróży, Warszawa ; T. Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus. 

Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa , s. –; 

A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa ; A. Markiewicz, Podróże edukacyjne 

w czasach Jana  Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa ; M. Bratuń, Grand 

Tour. Narodziny – rozwój – zmierzch, w: Polski Grand Tour w  i początkach  wieku, red. 

A. Roćko, Warszawa , s. –; J.M. Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (–), 

oprac., wstęp i komentarz A. Markiewicz, Warszawa ; J. Żukowski, Polaków nowożytne 

spotkania z modą zachodnią: dyplomaci, <https://www.wilanow-palac.pl/polakow_ nowozytne_

spotkania_z_moda_zachodnia_dyplomaci.html> (stan na ..); idem, Nowożytne Polaków 

spotkania.

 W. Czapliński, J. Długosz, Ż ycie codzienne, s. –, ; Ojcowskie synom przestrogi. Instruk-

cje rodzicielskie (– w.), oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław ; 

J. Żukowski, Polaków nowożytne spotkania; idem, Nowożytne Polaków spotkania. Szerzej na ten 

temat m.in. w: A. Mączak, Życie codzienne; idem, Peregrynacje; H. Dziechcińska, O staropolskich 

dziennikach; J.M, Kossowicz, Diariusz podróży.

 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. /, Instrukcya Jerzemu Ossolińskie-

mu dana od ojca jego w Zgórsku na wyjezdnym do Lovanium die. . maja R.P. , k. r–v. 

Najnowsza edycja: Ojcowskie synom przestrogi, s. –; wszystkie instrukcje Krzysztofa 

Radziwiłła dla syna Janusza zob. ibidem, s. –.
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Cellari, Del Pace, Montelupi oraz Tucci³⁵. Import tekstyliów był możliwy także 

dzięki pośrednictwu kupców z wielkich środkowoeuropejskich (głównie niemie-

ckich i austriackich) ośrodków handlu włoskimi tkaninami: Augsburga, Wiednia 

oraz Lipska³⁶. Najważniejszymi polskimi miastami, w których prowadzona była 

sprzedaż włoskich tkanin, były Kraków i Lwów, natomiast Wrocław i Gdańsk – 

utrzymujący kontakty z portami hanzeatyckimi i włoskimi – pełniły rolę ośrod-

ków tranzytowych. Ponadto co roku w prymasowskich ośrodkach w Łowiczu 

i Gnieźnie odbywały się wielkie jarmarki, podczas których najmożniejsi obywatele 

Rzeczypospolitej nabywali tekstylia, nie tylko na wspaniałe ubiory, ale także do 

wystroju wnętrz mieszkalnych oraz z przeznaczeniem na fundacje kościelne³⁷. 

Największą popularnością cieszyły się adamaszki, które wykorzystywano do szycia 

szlacheckich żupanów oraz do wykończenia i ozdabiania strojów mieszczań-

skich³⁸. Polska klientela miała sprecyzowane upodobania odnośnie do dekoracji 

materii. Wśród importowanych tekstyliów przeważały te o wzorach in fiori oraz 

a onde³⁹. Od połowy  wieku na rynku jedwabniczym stopniowo zaczęła do-

minować Francja, z głównymi ośrodkami w Lyonie i Tours, stając się konkurencją 

dla coraz bardziej pogrążonych w kryzysie handlowym Włoch, które „pozycji 

pierwszej europejskiej potęgi tekstylnej” już nigdy nie odzyskały⁴⁰. Stało się tak 

między innymi dzięki otwarciu w Lyonie pierwszych tkalni, które założyli kupcy 

z Piemontu, sprowadzeni już na przełomie  i  stulecia przez Henryka ⁴¹. 

Ważną rolę w tym procesie odegrał również francuski kupiec Claude Dangon, 

który unowocześnił i rozwinął produkcję jedwabi⁴². Lyoński przemysł zyskał 

ponadto protektora w osobie ministra Ludwika  Jeana-Baptiste’a Colberta⁴³. 

Warto tu wspomnieć, że nabywanie luksusowych artykułów przez zamożnych 

mieszczan w Rzeczypospolitej było ograniczone przez ustawy przeciwzbytkowe, 

z początku mające charakter lokalny, a od roku  funkcjonujące jako prawo 

ogólnopaństwowe. Nie były one rygorystycznie przestrzegane, jednak hamowały 

nieco mieszczan przed zakupem drogocennych tekstyliów⁴⁴.

Poza możliwością bezpośredniego zetknięcia się z aktualnie panującą 

w Europie modą dzięki zagranicznym podróżom oraz kontaktom handlowym 

 D. Quirini-Popławska, Działalność Włochów w Polsce w  połowie  wieku, na dworze królew-

skim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk , s. .

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie  wieku, 

Wrocław , s. .

 Skarby z dawnej zakrystii. Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 

(kat. wyst., Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,  –  ) red. E. Andrzejewska, Kalisz 

, s. –. Szerzej na temat handlu tkaninami włoskimi w Polsce zob. M. Taszycka, Włoskie 

jedwabne tkaniny, s. –.

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. ; zob. też: E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i haftarstwa, Kraków 

, s. ; J. Chruszczyńska, E. Orlińska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla ko-

lekcjonerów, Warszawa , s. ; J. Bornińska, Rodzaje i kolory tkanin w  wieku, w: Ubiory 

na dworze króla Jana  Sobieskiego, (kat. wyst., Muzeum Pałacu Króla Jana  w Wilanowie) 

oprac. M. Janisz, M. Zielińska, Warszawa , s. .

 J. Chruszczyńska, E. Orlińska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne, s. .

 Ibidem.

 E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju, s. ; M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, 

s. .

 S. Estreicher, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, , , 

s. –; M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, s. ; Skarby z dawnej zakrystii, s. .
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w zdobywaniu informacji pomocne były wszelkiego rodzaju wzorniki krojów 

ubrań (m.in.  słynny wzornik Juana de Alcegi), wzorce tkanin i koronek, ryciny 

propagandowe rozpowszechniane w całej Europie oraz księgi mody⁴⁵. Najbar-

dziej popularnym „przewodnikiem” tego typu była wspomniana już książka 

Cesarego Vecelli’a, która poniekąd zapoczątkowała rozkwit takich wydawnictw⁴⁶. 

Do nieco późniejszych, pochodzących już z pierwszej połowy  wieku nale-

żała seria  rycin Abrahama Bosse’a pt. Le jardin de la noblesse françoise dans 

lequel ce peut ceuillir leur manierre de Vettements z roku , przedstawiająca 

sposób noszenia aktualnych strojów przez francuską elitę⁴⁷. Znane były rów-

nież ukazujące współczesne ubiory kobiece ryciny czeskiego rytownika Václava 

Hollara (–), który po opuszczeniu Pragi i wędrówce przez Niemcy 

i Niderlandy osiadł w Londynie⁴⁸.

Inspiracją dla chcących podążać za nowościami w modzie zachodniej miesz-

kańców Korony i Litwy były także portrety władców, osób ze środowisk dwor-

skich, zamożnych mieszczan czy dostojników kościelnych, znane zarówno w wer-

sjach malarskich, jak i graficznych. Przyznać jednak trzeba, że była to w Polsce 

tendencja elitarna, obecna jedynie w kręgach zbliżonych do dworu królewskiego. 

Wpływ na taki stan rzeczy miała nie tylko wysoka cena ubiorów importowanych 

z zachodnich ośrodków. Ważniejszym czynnikiem wydaje się hamulec emocjo-

nalny, wynikający z niechęci do nowinek z zakresu mody i chęci podkreślenia 

miejscowej tradycji. Świadczą o tym między innymi przestrogi ojcowskie kie-

rowane do synów magnackich udających się w zagraniczne wojaże, w których 

postulowano dystansowanie się od obcych strojów i zachęcano do używania 

strojów polskich⁴⁹.

Jak już wspomniano, w dorobku portretowym Bartłomieja Strobla szczególną 

rolę odgrywają dwa dzieła: Portret księcia Władysława Dominika Zasławskiego-

-Ostrogskiego oraz Portret księcia Janusza Radziwiłła. Znaczenie tych wizerun-

ków wynika zarówno z niezwykle wysokiego poziomu wykonania, jak również 

z bardzo dokładnego potraktowania szczegółów strojów, które same w sobie 

stanowiły dzieło sztuki i świadectwo szybkiej reakcji polskiej klienteli na dyna-

miczne zmiany w modzie w Europie Zachodniej. Wspomniane wizerunki posłużą 

do analizy strojów ukazanych na płótnach śląskiego artysty jako najbardziej 

reprezentatywne przykłady.

 J. de Alcega, Libro de geometria […], Madrit ; M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, s. ; 

A. Bad’urová, L. Bártová, Odívání v tiscích . století, w: Móda a odēv doby renesance. Sborník 

příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním 

odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s Knihovnou   v Praze . října , 

ed. A. Nachtmannová, O. Klapetková, Praha , s. –.

 C. Campana, L’habillement féminin à Venise dans les planches de Cesare Vecellio, w: Paraître et 

se vêtir au e siècle. Actes du e Colloque du Puy-en-Velay, dir. M.F. Viallon, Saint-Étienne 

, s. –; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. –.

 A. Bosse, Le jardin de la Noblesse Françoise dans lequel ce peut Ceuillir leur manierre de Vette-

ments, Paris .

 J. Moučková, Václav Hollar, oděvní detaily v kresbě a grafice, w: Móda a odēv doby renesance, 

s. –.

 K. Radziwiłł, Informacyja, według której syn mój książę Janusz Radziwiłł i słudzy przy nim 

będący tak w drodze, jako na miejscu postępować sobie mają. Dana w Wilnie dnia  Septembra 

Anno , w: Ojcowskie synom przestrogi, s. ; M. Szyszkowski, Instrukcja wychowawcza dla 

książąt Zasławskich (), w: Ojcowskie synom przestrogi, s. –; J. Żukowski, „Tłuścioch 

wilanowski”.
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Aby „stroju polskiego nie odmieniał […]”.

Portret księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego

Sygnowany portret księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 

z roku  (data widoczna obok sygnatury) należący do kolekcji Pałacu w Wi-

lanowie jest jednym z arcydzieł polskiego malarstwa portretowego wieku  

i najsłynniejszym dziełem spośród wizerunków portretowych autorstwa Bar-

tłomieja Strobla (il. )⁵⁰. Przez długi czas nie było dokładnie wiadomo, kogo 

przedstawia. W roku  Elena Kamieniecka odnalazła w Narodowym Muzeum 

Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku portret en pied identycznie ubranego księcia 

Ostrogskiego (il. ), co pozwoliło zidentyfikować postać na obrazie wilanow-

skim⁵¹. Według wspomnianej badaczki autorem mińskiego portretu jest Mathias 

Czwiczek, Jacek Tylicki z kolei przypisał go Stroblowi⁵².

 B. Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, , Muzeum Pałacu Króla 

Jana  w Wilanowie, nr inw. Wil. ; E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. –; J. Tylicki, 

Bartłomiej Strobel, t. , s. –.

 B. Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, (?), Narodowe Muzeum 

Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku, nr inw. зж–. Portret jest niesygnowany, z późniejszą 

inskrypcją:  =. Zob.: E. Kamieniecka, W sprawie portretu nieznanego magnata 

Bartłomieja Strobla, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, , , s. –; J. Tylicki, 

Bartłomiej Strobel, t. , s. .

 E. Kamieniecka, W sprawie portretu, s. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. –; por. 

T. Pocheć-Perkowska, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, <http://www

.wilanow-palac.art.pl/print/portret_wladyslawa_dominika_zaslawskiego_ostrogskiego_.html> 

(stan na ..).

1. Bartłomiej Strobel, Por-
tret Władysława Dominika 
Zasławskiego-Ostrogskiego, 
1635, Muzeum Pałacu 
Kró la Jana III w Wilanowie, 
nr inw. Wil. 1654. Fot. Joan-
na Kazubowska

2. Bartłomiej Strobel, Por-
tret Władysława Dominika 
Zasławskiego-Ostrogskiego, 
1635(?), Narodowe Muzeum 
Sztuki Republiki Białorusi 
w Mińsku, nr inw. ЗЖЗЖ–106. 
Wg <https://tinyurl.com/
vyr78u32>
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Szczególną uwagę w portrecie przyciąga oddany z niemal miniatorską do-

kładnością kostium modela. Ze źródeł wiadomo, iż ojciec księcia, Aleksander 

Zasławski, przed wyjazdem młodego magnata na studia zagraniczne w Europie 

Zachodniej przestrzegał syna, aby „nie odmieniał stroju polskiego”⁵³. Jak widać 

dzięki dziełu Strobla, książę nie zastosował się do rad ojca i po powrocie do Pol-

ski dał się sportretować w niezwykle bogatym kostiumie, skrojonym – jak pisał 

Eugeniusz Iwonoyko – z „barbarzyńskim smakiem”⁵⁴.

Według Eleny Kamienieckiej ów ubiór to „tzw. strój szwedzki, wprowa-

dzony przez Władysława  i noszony w środowisku magnackim na począt-

ku lat trzydziestych aż do  roku”⁵⁵. Jacek Tylicki z kolei uznał go za „ho-

lenderski w genezie”⁵⁶. Jednakże według Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki 

„jest to niewątpliwie strój według mody francuskiej nie tylko dzięki spek-

trum typów i motywów koronek […], profuzji wyrafinowanych rozet i ażu-

rowych prześwitów, fałdów holenderskiego płótna i bijących w oczy złoto-

-żółtych i srebrnych haftów pokrywających wiśniowy habit, które tworzą defi-

nicje mody francuskiej połowy czwartej dekady  w., ale przede wszystkim 

z powodu typu kroju i proporcji, ukształtowanych we Francji już około ”⁵⁷. 

Ponadto zdaniem wrocławskiej badaczki istotne dla malarskiego odtworzenia 

stroju jest „znakomite uchwycenie wizualnej i krawieckiej logiki nowej sylwetki 

i nowego stylu ubioru oraz precyzja w przedstawianiu detalu”⁵⁸.

Strój Ostrogskiego został uszyty z ciemnofioletowego jedwabiu pokrytego 

złocisto-srebrzystym haftowanym ornamentem maureskowym z dodatkiem ce-

kinów⁵⁹. Gęsty wzór na tkaninie tworzą przenikające się w układzie sieciowym 

motywy roślinne i geometryczne (il. ). W obrębie haftowanego ornamentu bar-

dzo dokładnie zaznaczony jest układ nici biegnących w różnych kierunkach⁶⁰. 

Ubiór magnata składa się z trzech zasadniczych części: pourpoint, koszuli oraz 

spodni, tzw. pludrów. Kaftan z bardzo wysoko podniesioną linią pasa jest rozpięty 

z przodu i zdobiony na krawędziach srebrną fetocją utworzoną z półokrągłych ro-

zet (il. ). Górna część kaftana – ponad wcięciem w pasie – oraz rękawy pokryte są 

nacięciami tworzącymi wąskie listwy, zdobione po bokach srebrno-złotą, ażurową 

taśmą (il. –). Przy linii wcięcia przyszyte są bujne kokardy, dwie szaro-złote po 

bokach i wiśniowo-złoto-srebrna pośrodku (il. ). Spod kaftana wystaje luźna biała 

koszula, dekorowana z przodu pasmem haftu o wzorze utworzonym z piętrzących 

się rąbów (il. ). Pludry o wysokim stanie są luźne (w wersji mińskiej sięgające za 

kolano, ozdobione na krawędziach nogawek wiśniowymi kokardami i wystającą 

spod nich koronką), zawiązywane z przodu szaro-złotą tasiemką na luźną kokardę 

i zdobione z boku lampasem z przenikających się złotych i srebrnych rozet. Silnym 

akcentem stroju jest rozłożysty, opadający nisko na ramiona i klatkę piersiową 

kołnierz, obszyty szerokim pasmem koronki igłowej o przestylizowanym wzorze 

roślinnym z widocznymi motywami goździków i żołędzi (il. ). Sztywne mankiety, 

 J. Żukowski, „Tłuścioch wilanowski”.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. ; J. Żukowski, „Tłuścioch wilanowski”.

 E. Kamieniecka, W sprawie portretu, s. .

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s.  i przyp. .

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Dokładny opis tkaniny przedstawiony zostanie w dalszej części.
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3. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 
(detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654.
Fot. Joanna Kazubowska

4. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 
(detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654.
Fot. Joanna Kazubowska

5. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 
(detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654.
Fot. Joanna Kazubowska

6. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 
(detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654.
Fot. Joanna Kazubowska
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7. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasław-
skiego-Ostrogskiego (detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III 
w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654. Fot. Joanna Kazubowska

8. Bartłomiej Strobel, Portret Władysława Dominika Zasław-
skiego-Ostrogskiego (detal), 1635, Muzeum Pałacu Kró la Jana III 
w Wilanowie, nr inw. Wil. 1654. Fot. Joanna Kazubowska

9. Mę ski komplet, ok. 1635–1640, Victoria & Albert Museum 
w Londynie, nr inw. 347&A–1905. Wg <https://tinyurl.com/
ukj72z56>
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10rozszerzające się ku górze zdobi z kolei gę-

sta koronka klockowa o falistych kształ-

tach (il. )⁶¹. Na obrazie z Mińska dzię-

ki całopostaciowemu ujęciu widać buty 

modela, wykonane z jasnej skóry, z peł-

nymi, wysokimi cholewami, osadzone na 

obcasach z przymocowanymi na podbiciu 

„motylkami” służącymi do zamocowania 

ostróg⁶². Książę opiera się prawą dłonią 

o nakryty ciężką purpurową materią stół, 

na którym leży czarny kapelusz z szero-

kim rondem, zdobiony obficie beżowymi 

piórami. Na portrecie wilanowskim z kolei 

na stole leży oliwkowo-zielona rękawiczka 

(na płótnie widoczna jest tylko jedna) zdo-

biona na palcach złotą nicią i obszyta na 

mankiecie czerwoną, wzorzystą kokardą, 

perłami i złotymi frędzlami (il. ).

Pourpoint Ostrogskiego ma formę 

zbliżoną do kroju dwóch kaftanów zacho-

wanych w kolekcji Germanisches Natio-

nalmuseum w Norymberdze. Na ich przy-

kładzie można zaobserwować sposób utworzenia nacięć na rękawach i w partii 

powyżej linii łączenia z baskiną. Pierwszy z nich datowany jest na rok około , 

drugi szerzej, na lata pomiędzy rokiem  a ⁶³. Z kolei w Victoria and Albert 

Museum znajduje się komplet, w którego przypadku zrezygnowano już z ozdób 

w postaci pionowych rozcięć, jednakże zdobią go liczne wstążki na linii talii, wi-

doczne również na portrecie księcia Zasławskiego-Ostrogskiego (il. )⁶⁴. Pewne 

analogie do stroju księcia dostrzegalne są między innymi w jednym z dzieł ma-

larstwa portretowego – w portrecie nieznanego mężczyzny pędzla Fransa Halsa 

(ok. ), należącym do zbiorów The Fine Arts Museum w San  Francisco (il. )⁶⁵. 

Widać w nim kaftan z rozcięciami w górnej partii oraz na rękawach, a także 

ozdobne kokardy umieszczone na linii łączenia z baskiną.

Na podstawie daty () widocznej obok sygnatury malarza badacze wiązali 

powstanie portretu z zawarciem przez Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego 

związku małżeńskiego z Zofią Pudencjaną Ligęzianką. Może o tym świadczyć brak 

broni przy boku księcia oraz poza modela – lekki zwrot w lewo i ręka wsparta na 

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. , .

 A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od  do końca  wieku, Toruń , 

s. .

 Wams, ok. , Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, nr inw. , <http:// 

objektkatalog.gnm.de/objekt/> (stan na ..); Wams, ok. –, Germanisches 

Nationalmuseum w Norymberdze, nr inw. , <http://objektkatalog.gnm.de/objekt/> 

(stan na ..).

 Męski komplet, ok. –, Victoria & Albert Museum w Londynie, nr inw. &–, <http://

collections.vam.ac.uk/item/O/suit-unknown/> (stan na ..).

 F. Hals, Portret nieznanego mężczyzny, ok. , The Fine Arts Museum w San Francisco, nr inw. 

.., <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Hals_-_portrait_of_a_ gentleman_in_

white_...jpg> (stan na ..).

10. Frans Hals, Portret nie-
znanego mę ż czyzny w bieli, 
ok. 1637, The Fine Arts 
Museum w San Francisco, 
nr inw. 75.2.5. Wg <https://
tinyurl.com/3st7327k>
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boku, mająca symbolizować męską opiekę w małżeństwie⁶⁶. Ponadto strój księcia 

przeładowany jest elementami odwołującymi się do symboliki matrymonialnej. 

W misternie oddanej koronce igłowej na kołnierzu dostrzegalne są wyraźnie moty-

wy goździków i żołędzi, które są symbolami kojarzonymi z miłością i małżeństwem 

(il. ). Z kolei leżąca na stoliku, ozdobiona perłami rękawiczka, przytrzymywana 

prawą dłonią przez księcia, ma wyrażać lojalność i wierność (il. )⁶⁷.

Warto tu zauważyć, że rękawica lub rękawiczka, a w szerszym kontekście pozba-

wiona tej osłony prawa dłoń mężczyzny lub kobiety, odwołuje się do starożytnego 

(rzymskiego) zwyczaju dextarum iunctio, czyli gestu uściśnięcia prawej dłoni w do-

wód zawarcia związku nierozerwalnego. W tym znaczeniu gest ten był traktowany 

jako wyraz miłości małżeńskiej i tak był rozumiany w sztuce średniowiecznej i no-

wożytnej. Znanym i wczesnym przykładem obrazowania gestu dextarum iunctio jest 

płyta nagrobna księcia Henryka  Jaworskiego i jego żony Agnieszki (przed ), 

zachowana w sieni ratusza w Lwówku Śląskim, a pochodząca z nagrobka tumbowego 

umieszczonego pierwotnie w mauzoleum książęcym w tamtejszym kościele Francisz-

kanów. Na płycie lwóweckiej książę podaje swojej małżonce prawą obnażoną dłoń, 

podczas gdy lewą, trzymającą tarczę heraldyczną oraz miecz, okrytą ma rękawicą 

rycerską⁶⁸. Podobne motywy pojawiają się w sztuce również później, między innymi 

w malarstwie holenderskim (Frans Hals) oraz angielskim (Antoon van Dyck).

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka sugerowała, iż miński portret magnata 

„był jednym z pary całopostaciowych wizerunków ślubnych, przedstawiających 

postacie małżonków lekko zwróconych ku sobie”⁶⁹. Jednocześnie wysunęła hi-

potezę o namalowaniu przez Strobla również drugiego z pary portretów, czyli 

domniemanego portretu Zofii z Ligęzów, który byłby jedynym przykładem ko-

biecego wizerunku w oeuvre tego malarza⁷⁰. Badaczka jako przykład podobnego 

rozwiązania podała o rok wcześniejsze () portrety ślubne Martena Soolmansa 

i Oopjen Coppit autorstwa Rembrandta przechowywane w Rijksmuseum w Am-

sterdamie⁷¹. Co warte uwagi, sportretowany Marten Soolmans wyciąga w stronę 

małżonki lewą dłoń, w której trzyma symboliczną rękawiczkę.

Maria Taszycka sądziła, że ubiór Ostrogskiego został wykonany z gładkiego 

atłasu będącego tłem dla dekoracji hafciarskiej⁷². Również według Lisy Monnas 

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. , przyp. –; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka 

mody, s. , .

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. , przyp. –; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka 

mody, s. , . W kolekcji Rijksmuseum w Amsterdamie znajduje się para ślubnych rękawi-

czek zdobionych perłami i chwostami datowana na r. , nr inw. –––, <http://hdl

.handle.net//RM.COLLECT.> (stan na ..).

 A. Grzybkowski, Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii, architektury i rzeźby gotyckiej, 

Warszawa , s. .

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 Ibidem.

 Rembrandt van Rijn, Portret Martena Soolmansa, , Rijksmuseum w Amsterdamie, 

nr inw. ––; informacje wg internetowego katalogu Rijksmuseum, zob. <https://www. 

rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Rembrandt+Maerten+Soolmans&p=&ps=&st=Ob

jects&ii=#/–-,> (stan na ..); Rembrandt van Rijn, Portret Oopjen Coppit, 

,  Rijksmuseum w Amsterdamie, nr inw. ––; informacje wg internetowego katalogu 

Rijksmuseum, zob. <https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Rembrandt+Oopjen+

Coppit&p=&ps=&st=Objects&ii=#/SK-C-,> (stan na ..); M. Możdżyńska-

-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, s. .
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strój kresowego magnata jest oszałamiającym przykładem haftu. Badaczka za-

znaczyła, iż sposób, w jaki motywy składają się ze złotej nici, sugeruje, że jest to 

haft wykorzystujący ułożoną i splataną złotą nitkę wykonaną z cewek płaskiej 

taśmy metalowej. Dodatkowo tkanina jest obficie upiększona cekinami, w ty-

powy dla wieku  sposób. Monnas podkreśliła, że zdobienie stroju księcia 

należy uznać za haft również dlatego, że wzór na rękawach jest mniejszy, a cały 

strój został wyraźnie zaprojektowany jako jednorodna całość⁷³. Gdyby nie wyżej 

wspomniane cechy, można byłoby pokusić się o ostrożną hipotezę, iż atłas, z któ-

rego uszyto strój, zdobiony był techniką broszowania. Ze względu na częściowe 

przebieganie wzoru ponad powierzchnią tkaniny technika ta często mylona 

jest z haftem. Wątek broszujący często był wykorzystywany przy wydobywaniu 

deseniu w atłasach wzorzystych. Tworzono go przy użyciu nici metalowej (czę-

sto złotej) lub jedwabnej, występującej w miejscach formowania ornamentu⁷⁴. 

Jednakże skrupulatność, z jaką artysta oddał biegnące w różnych kierunkach 

nici w obrębie linii złotego ornamentu, świadczy o tym, iż bez wątpienia wzór 

na stroju Ostrogskiego jest haftem. W przypadku broszowania nici biegłyby 

w jednym kierunku.

Gęsty ornament pokrywający tkaninę budowany jest z przenikających się mo-

tywów roślinnych i geometrycznych w układzie sieciowym (il. ). Przestylizowane 

formy kwiatów otoczone są symetrycznie ułożonymi motywami falistymi, zbliżo-

nymi do wydłużonej litery „S”. Eugeniusz Iwanoyko opisał wzór tego haftu jako 

„stylizowane kształty roślinne, wśród których widzi się rozwarte kielichy kwiatów 

i ornamentalnie potraktowane liście”⁷⁵. Stylistyka ornamentu budzi skojarzenia ze 

wzornictwem wschodnim, jednakże nie jest to wystarczająca przesłanka do ustalenia 

pochodzenia tkaniny. Wiadomo bowiem, iż warsztaty europejskie bardzo często 

naśladowały wyroby orientalne⁷⁶.

Niezwykle charakterystyczny jest także kolor tkaniny, który uwydatnia srebrno-

-złotą dekorację. Iwanoyko zdefiniował go jako fioletowy, Możdżyńska-Nawotka 

jako wiśniowy, a Żukowski jako liliowo-wiśniowy⁷⁷. Według włoskiego nazewnic-

twa kolor ten można określić jako morello, czyli złamany odcień purpury⁷⁸. Kolo-

rystyka niniejszej tkaniny, którą można ogólniej opisać jako pochodną ciemnego 

fioletu, mieściła się w kanonie propagowanej przez królewski dwór mody hiszpań-

skiej, „w której oprócz czerni dopuszczalne były także inne ciemne barwy”⁷⁹.

Istotną wskazówką dla rozważań o pochodzeniu tkaniny może być infor-

macja, iż Dominik Zasławski-Ostrogski był zadłużony u florenckiego kupca 

 Uwagi Pani Profesor Lisy Monnas przekazane podczas korespondencji mailowej.

 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki. Narzędzia i maszyny. Techniki 

i technologie. Wyroby i dziedziny, Warszawa , s. .

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. .

 O wpływach wschodnich zob. m.in.: M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, s. –, , –; 

J. Chruszczyń ska, E. Orliń ska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne, s. , –, –.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, s. ; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. ; J. Żu-

kowski, „Tłuścioch wilanowski”.

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, s. .

 Informacja jest zawarta w niepublikowanym dotąd katalogu tkanin autorstwa Marii Taszyckiej, 

który jest przechowywany na prawach rękopisu w Dziale tkanin i ubiorów Muzeum Naro-

dowego w Krakowie: Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej: ), Dział tkanin i ubiorów, 

M. Taszycka, Katalog tekstyliów, mps; zob. też: F. Boucher, Histoire du costume, s. –, –; 

A. Quondam, Tutti i colori del nero. Moda e cultura del gentiluomo nel Rinascimento, Vicenza 

, s. –; A. Bender, Czarna moda, s. –.
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11 Filippa Ducciego na kwotę  zł. Wiadomo, iż handlarz ten 

posiadał bardzo bogaty asortyment tkanin jedwabnych, wśród 

których znalazły się między innymi atłasy weneckie i florenc kie, 

a także koronek niderlandzkich⁸⁰. Być może zatem to właśnie 

u Ducciego została zakupiona tkanina, z której następnie uszy-

to wykwintny strój księcia. Hipoteza ta jednakże musi pozo-

stać w sferze domysłów ze względu na brak potwierdzenia 

źródłowego.

Tkanina, z której został uszyty wams oraz spodnie noszone 

przez księcia Dominika na omawianym portrecie, wykazuje 

pewne podobieństwa do znajdującego się w kolekcji Muze-

um Narodowego w Krakowie fragmentu rękawa od męskiego 

wamsu z klasztoru Karmelitanek Bosych na Wesołej oraz kom-

pletnego stroju podróżnego króla Szwecji Gustawa  Adolfa, 

znajdującego się obecnie w kolekcji Livrustkammaren w Pałacu 

Królewskim w Sztokholmie.

Rękaw w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie jest 

datowany na początek  wieku (il. ) i według tradycji klasz-

tornej był częścią stroju króla Zygmunta  Wazy⁸¹. Został wy-

konany z ciemnofioletowego atłasu, zdobionego techniką haftu 

kładzionego złotym bajorkiem i sznureczkiem – popularnym 

wówczas zabiegiem. Renesansowy ornament roślinny tworzą 

symetryczne motywy krzaczków ze stylizowanymi kwiatami 

lilii w układzie osiowym, zamknięte w polach z wąskich wstęg 

przeplatających się z gałązkami wyrastającymi z krzaczków. 

Zdaniem Marii Taszyckiej wzór na rękawie nawiązuje do or-

namentyki włoskich tkanin odzieżowych z drugiej połowy 

wieku . Badaczka uważała przekaz o pochodzeniu ubioru 

od króla Zygmunta  za prawdopodobny, zwracając uwagę, iż bardzo często 

osoby z kręgów dworskich przekazywały do klasztorów i kościołów kosztowne 

stroje z przeznaczeniem na paramenty liturgiczne. Dodała również, iż ciemno-

fioletowa materia mieściła się w estetyce mody hiszpańskiej preferowanej przez 

monarchę⁸². Joanna Daranowska-Łukaszewska porównała haft z omawianego 

rękawa z dekoracją na haftowanym złotą nicią fioletowym ubiorze podróżnym 

króla Szwecji Gustawa  Adolfa ze sztokholmskiego muzeum⁸³. Władca zamówił 

 Nie są jednak znane szczegóły transakcji między księciem a włoskim kupcem. Zob. W. Łoziński, 

Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w  i  wieku, Lwów , s. , .

 Połowa haftowanego rękawa od męskiego pourpoint, pocz.  w., , nr inw.  –

–. W klasztorze sióstr karmelitanek przechowywana jest bursa z analogicznej tkaniny, 

która wykonana została z innego fragmentu niniejszego kaftana. Mam ja skarb mam…Cztery 

wieki Karmelitanek Bosych w Polsce, (kat. wyst., Muzeum Archeologiczne w Krakowie, maj–

–wrzesień ) red. J. Daranowska-Łukaszewska, Kraków , s. . Karta inwentarzowa 

fragmentu rękawa z Muzeum Narodowego w Krakowie spisana przez Marię Taszycką, zob. 

, Dział tkanin i ubiorów, M. Taszycka, Katalog tekstyliów.

 Nota obiektu zob. , Dział tkanin i ubiorów, M. Taszycka, Katalog tekstyliów.

 Ubiór króla Gustawa  Adolfa, wykonany ok. r. , składa się z trzech części: spodniego kaftana – 

nr inw.  (), wierzchniego kaftana – nr inw.  () oraz spodni – nr inw.  (), 

Livrustkammaren, Pałac Kró lewski w Sztokholmie, zob. informacje zawarte w internetowym kata-

logu zbiorów: <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct//ResultLightboxView/

11. Połowa haftowanego 
rę kawa od mę skiego pour-
point, pocz. XVII w., Muzeum 
Narodowe w Krakowie, 
nr inw. MNK XIX–10458. 
Fot. Joanna Kazubowska
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ten kostium u hamburskiego dostawcy Sebastiana Leliji w roku  na ślub 

z Marią Eleonorą Hohenzollern⁸⁴.

Tkaninę z portretu księcia Dominika oraz dwa wspomniane zachowane stroje 

łączą kolorystyka i technika wykonania – złoty haft na fioletowym atłasie – a także 

roślinno-geometryczna ornamentyka. Ciekawe, że zarówno strój króla Gustawa  

Adolfa, jak i księcia Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego łączą się z zawarciem 

przez nich związku małżeńskiego⁸⁵. Nie można zresztą wykluczyć, że rękaw wam-

su od karmelitanek również mógł przynależeć do stroju ślubnego młodego króla 

Zygmunta, uszytego na ślub z Konstancją Austriaczką w Krakowie w roku . Jest 

on co prawda znacznie ciemniejszy niż tkanina wamsu, w którym król został przed-

stawiony na tzw. Rolce sztokholmskiej w momencie uroczystego wjazdu narzeczonej 

do Krakowa na kilka dni przed zaślubinami⁸⁶. Nie zachowały się żadne przekazy 

ikonograficzne dokumentujące królewski ślub, trudno więc powiedzieć, w czym 

Zygmunt  wystąpił w czasie uroczystości w katedrze krakowskiej. W przypadku 

litewskiego magnata związek powstania portretu z jego ślubem z Zofią z Ligęzów 

jest hipotezą opartą jedynie na przesłankach symbolicznych. Jednakże, gdyby 

okazała się ona prawdziwa, można byłoby dopatrywać się u mającego bardzo wy-

sokie aspiracje księcia próby nawiązania do królewskiego stroju ślubnego. Istnieje 

możliwość, że Zasławski-Ostrogski miał możliwość oglądania zdekompletowanego 

obecnie stroju ślubnego Zygmunta  lub też dowiedział się o jego szczegółach 

od osoby z dworu monarchy i planując własny ślub, zapragnął sportretować się 

w podobnym komplecie. Byłby to ślad po istnieniu, zapewne krótkotrwałej, mody 

ślubnej wśród przedstawicieli dynastii panujących i magnaterii, spośród których 

ci ostatni na różne sposoby starali się naśladować zwyczaje władców.

Książę Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski wywodził się z rodu, który 

odegrał ważną rolę w Rzeczypospolitej w – wieku. Ostrogscy należeli do 

ścisłej elity państwa, piastując najważniejsze urzędy w Koronie i na Litwie⁸⁷. Wy-

chowany przez ojca w atmosferze afirmacji kultury zachodniej, bywały na dworach 

europejskich młodzieniec sportretował się w stroju, który najlepiej odpowiadał 

jego pojęciu o modzie jako wyznaczniku prestiżu i przynależności do elit Zacho-

du. W tym znaczeniu modny, wykonany z manierystycznym przepychem strój 

stanowił idealne narzędzie kreacji własnego wizerunku jego właściciela. Bartło-

miej Strobel doskonale rozumiał znaczenie ubioru, stąd tak precyzyjnie oddawał 

pędzlem wszelkie najdrobniejsze szczegóły, które bardziej niż twarz decydowały 

o odbiorze portretu.

 result.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=Scollection &sp=SfieldValue&

sp=&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=F&sp=T&sp=> (stan na 

..); <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct//ResultLightboxView/

result.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=Scollection&sp=SfieldValue&

sp=&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=F&sp=T&sp=> (stan na 

..); <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct//ResultLightboxView/

result.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=Scollection&sp=SfieldValue&

sp=&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=F&sp=T&sp=> (stan na 

..); Mam ja skarb, s. .

 Mam ja skarb, s. .

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 M. Zdeńkowska, Rolka sztokholmska skarb Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa , 

s. –.

 W. Czapliński, J. Długosz, Ż ycie codzienne, s. , , , ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. ; 

J. Żukowski, „Tłuścioch wilanowski”.
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„Do Berlina jechać w polskich ubiorach […]”.

Portret księcia Janusza Radziwiłła

Drugim z najbardziej reprezentatywnych dla twórczości Strobla portretów jest 

wizerunek Janusza  Radziwiłła herbu Trąby (–), niegdyś znajdujący 

się w rodowej galerii portretowej na za-

mku w Nieświeżu, obecnie przechowywa-

ny w kolekcji Białoruskiego Państwowego 

Muzeum Sztuki w Mińsku (il. )⁸⁸. Książę 

Radziwiłł portretował się często i chętnie 

w czasie swojego niezbyt długiego życia, 

a jego portrety pozwalają prześledzić zmie-

niające się kanony mody, będąc zarazem 

dla badaczy polem ciekawych spostrzeżeń 

na temat roli ubioru jako ważnego narzę-

dzia w kreowaniu własnego wizerunku 

portretowanego.

Omawiany portret przypisała Stroblo-

wi dopiero Elena Kamieniecka⁸⁹. Badaczka 

odniosła się do przedstawionego na obrazie 

stroju i na podstawie jego charakterystycz-

nych elementów zadatowała wizerunek na 

początek lat czterdziestych  wieku⁹⁰. 

Jacek Tylicki z kolei umieścił go w grupie 

niepewnych dzieł malarza i datował na rok 

 lub . W kontekście ubioru, jaki ma 

na sobie książę, badacz ograniczył się do 

kilku dość lakonicznych uwag⁹¹.

Na omawianym portrecie Radziwiłł prezentuje się w cynobrowym jedwab-

nym komplecie składającym się z kaftana, pludrów i płaszcza. Tkanina, z której 

ów ubiór został wykonany, jest bogato pokryta równoległym, jodełkowym 

wzorem ze srebrnej nici. Pomiędzy pasmami wzoru, na czerwonym tle zostały 

gęsto naszyte srebrne cekiny. Model nosi sztywno skrojony pourpoint, zapięty 

do połowy na drobne, okrągłe guziczki w kolorze srebrnym i zakończony pro-

stą, lekko wypukłą baskiną, nie ukazując spodniej koszuli. Podwyższony stan 

okala wąski pasek wykonany z tkaniny pokrytej srebrzystym, falistym wzorem 

 B. Strobel, Portret księcia Janusza Radziwiłła, ok. (?), Narodowe Muzeum Sztuki Republiki 

Białorusi w Mińsku, nr inw. зж–; E. Kamieniecka, Nieznany portret – dzieło malarza polskiego 

z wieku , „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, , , s. ; J. Tylicki, Bartłomiej 

Strobel, t. , s. –, t. , s. –; J.K. Ostrowski, Portret, s. –.

 Eugeniusz Iwanoyko całkowicie pominął w swej monografii wspomniane dzieło, zob. E. Iwa-

noyko, Bartłomiej Strobel; por. E. Kamieniecka, Nieznany portret, s. .

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, s. . Spostrzeżenia Eleny Kamienieckiej na temat ubioru 

magnata oraz tkaniny, z jakiej został on wykonany, będą istotne podczas przeprowadzenia 

analizy kostiumologicznej w dalszej części tekstu. Posłużą do niej również wyniki badań 

Anny Sieradzkiej oraz Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki, zob. A. Sieradzka, Kostiumologia 

polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa , s –; M. Możdżyńska-Nawotka, 

Geopolityka mody, s. –.

 Jacek Tylicki wspomniał ubiór Radziwiłła następująco: „Jaskrawa kolorystyka wamsu – cyno-

browego z kontrastującymi, bogatymi srebrzystymi haftami”, „precyzyjnie oddane ornamenty 

stroju”, zob. J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, t. , s. –, t. , s. –.

12. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza 
Radziwiłła, ok. 1636(?), Na-
rodowe Muzeum Sztuki Re-
publiki Białorusi w Mińsku, 
nr inw. ЗЖЗЖ–109. Fot. Joanna 
Kazubowska
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13. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza Ra-
dziwiłła (detal), ok. 1636(?), 
Narodowe Muzeum Sztuki 
Republiki Białorusi w Miń-
sku, nr inw. ЗЖЗЖ–109.
Fot. Joanna Kazubowska

14. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza Ra-
dziwiłła (detal), ok. 1636(?), 
Narodowe Muzeum Sztuki 
Republiki Białorusi w Miń-
sku, nr inw. ЗЖЗЖ–109. Fot. Jo-
anna Kazubowska

15. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza Ra-
dziwiłła (detal), ok. 1636(?), 
Narodowe Muzeum Sztuki 
Republiki Białorusi w Miń-
sku, nr inw. ЗЖЗЖ–109. Fot. Jo-
anna Kazubowska

16. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza Ra-
dziwiłła (detal), ok. 1636(?), 
Narodowe Muzeum Sztuki 
Republiki Białorusi w Miń-
sku, nr inw. ЗЖЗЖ–109. Fot. Jo-
anna Kazubowska

i cekinami, zapinany na pasmanteryjny, srebrny guzik (il. ). Rękawy rozcięte 

są tylko pojedynczymi pęknięciami po wewnętrznej stronie, odsłaniającymi 

białą, gładką koszulę (il. ). Przez lewe ramię magnata przerzucony jest luźno 

płaszcz w kolorze intensywnej czerwieni. Rozłożysty, opadający na ramiona 

kołnierz zdobiony jest ażurową, ukazującą czerwień kaftana koronką klockową 

o motywach roślinnych ułożonych wokół wazonów (il. ). Sztywne mankie-

ty, zdobione przy nadgarstkach drobną falbanką i rozszerzające się ku górze, 

również zdobi koronka klockowa o takich samych motywach dekoracyjnych 

jak na kołnierzu, jest ona jednak gęściej kształtowana (il. ). Ukazane niemal 

do linii kolan pludry są luźne, szerokie w biodrach i lekko zwężające się ku 

dołowi⁹².

Analizę wyżej opisanego stroju przeprowadziła Elena Kamieniecka. Zazna-

czyła ona, że noszony przez Radziwiłła wams o kroju z podwyższoną linią talii 

był charakterystycznym elementem mody francuskiej początku lat czterdziestych 

 wieku. Ponadto określiła, iż rozłożysty kołnierz księcia, pojawiający się 

również na portretach przedstawicieli elity Rzeczypospolitej od roku około  

do około  zdobi koronka brabancka⁹³. Badaczka potraktowała wspomniane 

cechy jako argument przy datowaniu portretu.

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, s. ; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, s. –.
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Poza Kamieniecką szerzej na temat ubioru magnata wypowiedziała się rów-

nież Anna Sieradzka, która poświęciła cały podrozdział swojej książki odzieżo-

wym preferencjom Radziwiłła, rozpoznawanym na podstawie jego ikonografii 

portretowej⁹⁴. Badaczka odniosła się do czterech portretów, wśród których dwa 

przedstawiają księcia w stroju zachodnim: portret autorstwa Davida Bailly’ego 

(dawniej przypisywany Wybrandowi de Geest) z początku lat trzydziestych 

 wieku (?), przechowywany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 

oraz omawiany portret autorstwa Strobla z drugiej połowy tego dziesięciolecia, 

najpewniej z lat –. Na dwóch następnych wizerunkach, powstałych już 

po połowie stulecia, Radziwiłł dał się sportretować w polskim stroju narodowym. 

Chodzi tu o portret księcia jako hetmana polnego litewskiego, pędzla Daniela 

Schulza z roku , znajdujący się obecnie w Białoruskim Państwowym Muzeum 

Sztuki w Mińsku oraz o należący do kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu 

wizerunek magnata jako hetmana wielkiego litewskiego, namalowany na rok 

przed śmiercią modela () przez nieznanego malarza polskiego. Na podsta-

wie tych czterech wizerunków Sieradzka ukazała zmieniające się upodobania 

magnata w zakresie mody, które – jej zdaniem – związane były z czynnikami 

historyczno-obyczajowymi oraz zmianami w jego życiu prywatnym i karierze 

politycznej⁹⁵. Autorka utrzymywała jednocześnie, iż książę „znakomicie potrafił 

kreować ubiorem swój wizerunek – czy to modnego Europejczyka, czy trady-

cjonalistycznego Sarmaty”, co zwłaszcza w drugim przypadku pozwalało mu 

kreować się na patrona szerokich rzesz litewskiej szlachty, będącej tradycyjnie 

klientami Domu Radziwiłłowskiego⁹⁶.

Precyzyjną, opartą na szerokim materiale porównawczym analizę stroju 

Janusza Radziwiłła na portrecie autorstwa Strobla przeprowadziła również 

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. Podobnie jak Sieradzka odniosła się ona 

do wizerunku Bailly’ego i na podstawie tych dwóch malowideł ukazała zmia-

ny zachodzące w modzie na przestrzeni zaledwie kilku lat. Wskazała też na 

bardzo podobny portret przedstawiający Johna Balasyse’a autorstwa Gilberta 

Jacksona z roku  (The National Portrait Gallery w Londynie), a także po-

równała szczegóły kostiumologiczne portretów Zasławskiego-Ostrogskiego 

i Radziwiłła⁹⁷.

Obie badaczki, opierając się na obserwacji szczegółów ubioru, datowały wi-

zerunek podkomorzego litewskiego autorstwa Strobla na okres po połowie lat 

trzydziestych  wieku, wtedy bowiem w męskiej modzie europejskiej wpro-

wadzone zostały niewielkie, choć istotne zmiany. Można je dostrzec, porównując 

portret autorstwa Strobla z portretem autorstwa Bailly’ego. Możdżyńska-Nawotka 

jako prawdopodobną datę wykonania tego ostatniego dzieła podała lata  

lub ⁹⁸.

 Swoje uwagi Anna Sieradzka opublikowała w podręcznikowym dziele o ubiorach, co należy 

traktować jako wykład metodologii badań kostiumologicznych, zob. A. Sieradzka, Kostiumologia 

polska, s. –; por. J.K. Ostrowski, Portret, s. –.

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, s. –.

 Ibidem, s. .

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, s. ; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. –. 

Jacek Tylicki datował obraz dość szeroko na okres między r.  a , zob. J. Tylicki, Bar-

tłomiej Strobel, t. , s. . Do datowania portretu odniósł się również Jan K. Ostrowski, zob. 

J.K.Ostrowski, Portret, s. .
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Na portrecie pędzla Bailly’ego młody Radziwiłł prezentuje się 

w srebrzysto-złotym jedwabnym stroju (il. )⁹⁹. Składa się on z dłu-

giego, zakończonego spiczastą baskiną pourpoint o wysoko podnie-

sionej talii oraz luźnych, sięgających za kolana, lekko pofałdowanych 

spodni, podtrzymywanych za pomocą troczków. Kaftan do linii talii 

oraz rękawy są ozdobione pionowymi rozcięciami, które ukazują 

noszoną pod spodem białą koszulę. Szeroki, opadający na ramiona 

kołnierz oraz mankiety zostały wykonane z koronki igłowej. Białe 

pończochy ozdobione są wstążkami i koronkami na linii łączenia 

ze spodniami. Z dodatków zwracają uwagę cienkie, białe rękawicz-

ki oraz czarne buty na obcasie ozdobione dużymi, koronkowymi 

rozetami¹⁰⁰.

Przy porównaniu obu portretów Radziwiłła, które powstały w od-

stępie około czterech lat, rzuca się w oczy przede wszystkim zmiana 

proporcji męskiej sylwetki uzyskana dzięki podwyższeniu stanu, 

wydłużeniu baskiny i zastąpieniu spiczastego zakończenia prostym. 

Z czasem zrezygnowano z ozdabiania kaftana gęstymi pionowymi 

rozcięciami i pozostawiono tylko jedno pęknięcie na rękawie. Koł-

nierz stał się bardziej rozłożysty i opadający na ramiona¹⁰¹.

Strój na portrecie Strobla jest niemal identyczny w kroju jak ten, 

który na obrazie w National Portrait Gallery w Londynie nosi John 

Belasyse, sportretowany przez Gilberta Jacksona w roku ¹⁰². Kaf-

tan Anglika ma jednakże nieco bardziej spiczaste zakończenie przy 

linii talii, a także rozpiętą baskinę. Podobny jest również pourpoint 

na portrecie nieznanego oficera autorstwa Jana Antonisza van Ra-

vesteyna z The Weiss Gallery w Londynie, namalowany w roku , 

czyli w okresie wprowadzania do mody zachodnioeuropejskiej wyżej 

wymienionych zmian¹⁰³.

Szukając analogii pośród zachowanych do dziś historycznych 

strojów oraz dodatków, warto wskazać komplet w zbiorach Vic-

toria and Albert Museum w Londynie, wykonany w Anglii, skła-

dający się z kaftana, spodni oraz płaszcza i datowany na lata –

– (il. )¹⁰⁴. W przypadku tego zestawu podobieństwa do stroju 

Radziwiłła dostrzegalne są zarówno w kroju, jak i w samej tkaninie 

o zygzakowatym wzorze. Kaftan polskiego magnata jest także niemal 

identyczny w formie jak angielski w genezie dublet, pochodzący 

   D. Bailly, Portret księ cia Janusza Radziwiłła, , Muzeum Narodowe we Wrocławiu, < https///

commons.wikimedia.org/wiki/File/Bailly_Janusz_RadziwiCC.jpg> (stan na 

..).

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, s. –; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, 

s. .

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. ; A. Drążkowska, Historia obuwia, s. –.

 M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, s. .

 J.A. van Ravesteyn, Portret nieznanego oficera, ; do niedawna obraz należał do kolekcji The 

Weiss Gallery w Londynie, obecnie miejsce przechowywania nie jest znane. Informacje na temat 

obiektu oraz materiał ilustracyjny uzyskane dzięki uprzejmości The Weiss Gallery.

 Męski komplet, ok. –, Victoria & Albert Museum w Londynie, nr inw. . to –; in-

formacje wg internetowego katalogu zbiorów Victoria & Albert Museum, zob. <http:// collections

.vam.ac.uk/item/O/mans-ensemble-unknown/> (stan na ..).

17. David Bailly, Portret księ cia 
Janusza Radziwiłła, 1632, 
Muzeum Narodowe we Wroc-
ławiu. Wg <https://tinyurl.
com/27k4fchb>

18. Mę ski  komplet, ok. 1635–
–1645, Victoria & Albert
Museum w Londynie, nr inw. 
T.58 to B-1910. Wg <https://
tinyurl.com/9c3cwdc>
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19 z drugiej połowy lat trzydziestych  wieku, również 

należący do londyńskiej kolekcji Victoria and Albert 

Museum (il. )¹⁰⁵. Jeśli chodzi o koronkowe detale, 

nieco zbliżony wzór koronki klockowej zdobiącej ob-

szerny kołnierz można odnaleźć w kolekcji Muzeum 

Narodowego w Warszawie (il. )¹⁰⁶. Z kolei w zbio-

rach Rijksmuseum w Amsterdamie zachowało się kilka 

przykładów ozdobnych mankietów, do których bardzo 

podobne są mankiety w dziele Strobla¹⁰⁷.

Warto także zwrócić uwagę na materiał, z jakiego 

modny ubiór został uszyty. Zainteresowała się nim 

już Elena Kamieniecka, która określiła go następująco: 

„jedwabna tkanina przetykana srebrną nicią o wzorze 

geometrycznym, zapewne pochodzenia włoskiego, była 

modna nie tylko we Francji, lecz znajdowała również 

zbyt w Rzeczpospolitej. Wzór w jodełkę, przypomina-

jący włoskie tkaniny z motywem rombów, trójkątów 

i trapezów […], można datować na pierwszą połowę 

wieku ”¹⁰⁸. Wzór na tkaninie był dotychczas określany w literaturze jako 

haft (il. ). Identyfikowali go tak Jacek Żukowski oraz Anna Sieradzka. Zdaniem 

Lisy Monnas srebrny ornament mógł jednak zostać wykonany przy zastosowaniu 

aplikacji ze srebrnej wstążki. Był to bardzo kosztowny zabieg dekoracyjny¹⁰⁹. 

Można także wysnuć przypuszczenie, iż tkanina była zdobiona galonem (wyro-

bem pasamoniczym często mylonym ze wstążkami) w formie gładko lub wzo-

rzyście tkanej taśmy, wykonanej częściowo albo całkowicie z nitek metalowych, 

metalizowanych, jedwabnych lub bawełnianych¹¹⁰. Galony były często używane 

do ozdabiania ubiorów oraz do obszywania paramentów liturgicznych: ornatów, 

dalmatyk i kap.

Aby móc właściwie zrozumieć dzieło Strobla, warto przyjrzeć się bliżej osobie 

sportretowanego na nim księcia, należącego do ścisłej elity politycznej Rzeczy-

pospolitej Obojga Narodów. Janusz  Radziwiłł, wojewoda wileński i hetman 

wielki litewski, urodzony  grudnia  roku, był synem Krzysztofa Radziwiłła 

i Anny Kiszczanki¹¹¹. Jak pisał jego biograf Edward Kołtubaj, „słynął z urody, 

pękności i dworskiego układu na dworze Władysława v. Podczas bytnoś ci swojej 

za granicą, na dworach rozmaitych książąt, przyjął był obce obyczaje i z począ tku 

 Dublet, –, Victoria & Albert Museum w Londynie, nr inw. –; informacje wg in-

ternetowego katalogu zbiorów Victoria & Albert Museum, zob. <http://collections.vam.ac.uk/

item/O/doublet-unknown/> (stan na ..).

 Fragment koronki klockowej, nić lniana, Flandria, ok. –, Muzeum Narodowe w Warsza-

wie, nr inw.   ; informacje wg internetowego katalogu zbiorów Muzeum Narodo-

wego w Warszawie, zob. <http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_

nav=true&full_screen=true#> (stan na ..).

 Mankiet, ok. , Rijksmuseum w Amsterdamie, nr inw. –––; informacje wg in-

ternetowego katalogu zbiorów Rijksmuseum, zob. <http://hdl.handle.net//RM

.COLLECT.> (stan na ..).

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, s. –.

 Uwagi przekazane podczas korespondencji mailowej.

 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, s. .

 T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. , Wrocław–Warszawa–Kraków–

–Gdańsk–Łódź , s. .

19. Dublet, 1635-1640, 
Victoria & Albert Museum 
w Londynie, nr inw. 177–
–1900. Wg <https://tinyurl
.com/tyr45mu9>
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nosił strój cudzoziemski, jakiego i sam król używał; później atoli powrócił do 

ojczystego ubioru”¹¹². Najpewniej od młodości wzbudzano w nim świadomość 

istotnej roli ubioru jako świadectwa statusu społecznego, dzięki czemu książę 

przywiązywał do tych spraw dużą wagę. Podczas trzyletniej nauki w słuckim 

gimnazjum jezuickim, do którego został wysłany w roku  (choć był kalwinem), 

korespondował ze swoim ojcem, prosząc go o wysłanie sukna na szatę wierzchnią 

oraz tkaniny jedwabnej na podszycie, a także żaląc się, iż brakuje mu stosownej 

konfekcji, na czym cierpi jego godność¹¹³.

Jak większość młodych magnatów Janusz Radziwiłł został wysłany przez ojca 

na zagraniczne studia, na które wyruszył w roku  pod opieką Aleksandra 

Przypkowskiego i Olbrachta Dębowskiego. Podczas Grand Tour odwiedził między 

innymi Niderlandy, Anglię oraz Francję, pełniąc zaszczytną funkcję dyplomaty 

reprezentującego króla Władysława ¹¹⁴. Warto odwołać się do niezwykle cieka-

wego źródła, jakim jest napisana przez Krzysztofa Radziwiłła Informacyja, według 

której syn mój książę Janusz Radziwiłł i słudzy przy nim będący tak w drodze, jako 

na miejscu postępować sobie mają. Dana w Wilnie dnia  Septembra Anno ¹¹⁵. 

W rodzicielskiej instrukcji znalazły się rady dla młodego magnata oraz polece-

nia dla jego towarzyszy i opiekunów. Wśród nich możemy odnaleźć wskazówki 

dotyczące stroju: „Do Berlina jechać w polskich ubiorach i lubo z wielu miar 

życzyłbym, aby sprawowanie szat cudzoziemskich do Lipska odłożono, wszakże 

jeśliby pan Kan […] inaczej radził, tedy synowi memu z tym, którzy się o niego 

najbliżej ocierać będą, podróżne i powszednie szaty sprawić, a dalsze strojenie 

do Lipska odłożyć. W sprawowaniu szat miarę zachować, żeby był szyk i blask, 

bez przepychu i popisywania się, oraz bez niechlujstwa. Nad trzy pary szat nigdy 

 E. Kołtubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno–Witebsk , s. .

 W. Czapliński, J. Długosz, Ż ycie codzienne, s. –; J. Żukowski, Książę Janusz Radziwiłł: 

między koronkami a ferezją, <https://www.wilanow-palac.pl/ksiaze_janusz_radziwill_ miedzy_

koronkami_a_ferezja.html > (stan na ..).

 K. Radziwiłł, Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i w cudzej ziemi (–

–), w: Ojcowskie synom przestrogi, s. –; T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, s. .

 K. Radziwiłł, Informacyja, s. –.

20. Fragment koronki kloc-
kowej, nić  lniana, Flandria, 
ok. 1630–1650, Muzeum Na-
rodowe w Warszawie, nr inw. 
SZT 1544 MNW. Wg < https://
cyfrowe.mnw.art.pl/pl/
katalog/460895>
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21 więcej synowi nie sprawować, to jest jedna para powszednia, 

a dwie odświętne, gdyż i wzrost za laty, i stroje odmianę biorą. 

[…] Zrazu przypatrzyć się z jakim pożytkiem w życiu i strojach 

książęta tameczni narabiają i przystosować się do ich zwyczajów. 

Haftowanych habitów nie sprawować synowi, bo kiedy tego 

będzie czas, tedy tu w domu swoi robotnicy sprostać temu będą 

mogli. […] Ponieważ polskich szat ma nazbyt, tedy na miejsce 

przyjechawszy, jedne albo dwie parze szat co ochędoższych 

zostawić mu dla używania, a ostatek na niemczyznę przerobić, 

jako na poszewki płaszczów, na kabaty, albo rękawy pacholętom 

i na co inszego przyda się”¹¹⁶.

Krzysztof Radziwiłł nakazał też synowi, aby ten przesłał mu 

z podróży „konterfekt zupełnie wymalowawszy w stroju, któ-

ry będzie mu najprzystojniejszy”¹¹⁷. Tak też się stało. Podczas 

zagranicznej wyprawy młody książę w latach – prze-

bywał w Lejdzie, gdzie spotkał specjalizującego się w portre-

tach profesorów i studentów tamtejszego uniwersytetu Davida 

Bailly’ego¹¹⁸. W pracowni tego artysty powstał w roku  

wspomniany już portret młodego Radziwiłła, prezentującego modny w początku 

lat trzydziestych  wieku francusko-holenderski strój.

Po powrocie na Litwę pod koniec października  roku Radziwiłł jeszcze 

przez pewien czas nie zerwał ze swoimi upodobaniami do stroju zachodnioeu-

ropejskiego. Dowodem na to jest jego wizerunek jako podkomorzego litewskiego 

(godność ta została mu nadana przez króla Władysława  Wazę w lutym , 

podczas pobytu Radziwiłła w Londynie), przypisywany Bartłomiejowi Stroblowi, 

datowany między innymi na podstawie stroju na lata –. Namalowanie 

portretu miało niewątpliwie związek ze świeżo otrzymaną godnością, której 

symbol w postaci wielkiego klucza spoczywa na stoliku obok portretowane-

go (il. )¹¹⁹. Podkomorstwo litewskie było pierwszą godnością w karierze pub-

licznej księcia, dlatego objęcie jej było ważkim wydarzeniem, podkreślonym 

stosownym, niezwykle bogatym ubiorem.

Można przyjąć ostrożną hipotezę, że strój widoczny na nieświeskim portre-

cie świeżo nominowanego podkomorzego litewskiego mógł zostać zamówiony 

w Londynie (pozostającym, co warte podkreślenia, pod wpływem mody fran-

cuskiej) mniej więcej dwa lub trzy lata po powrocie magnata do kraju, być może 

tuż przed jego zaręczynami z Katarzyną z Potockich. Kilkuletni dystans dzielący 

namalowanie portretów Radziwiłła przez Bailly’ego i Strobla tłumaczy różnice 

w kształcie strojów modela, które odzwierciedlały rozwój mody kreowanej wów-

czas nad Tamizą. Radziwiłł musiał się w tych sprawach orientować na bieżąco, 

zapewne też dysponował odpowiednią kadrą doradców i przedstawicieli hand-

lowych. Drogi i wyrafinowany, a zarazem będący najnowszym krzykiem mody 

strój doskonale podkreślał pozycję społeczną jego posiadacza. Nie mógł być 

także dziełem przypadku wybór autora portretu. Zaangażowanie Strobla mogło 

 Ibidem, s. , .

 Ibidem, s. .

 Ibidem.

 J.K. Ostrowski, Portret, s. , .

21. Bartłomiej Strobel, 
Portret księ cia Janusza 
Radziwiłła (detal), ok. 
1636(?), Narodowe Muze-
um Sztuki Republiki Bia-
łorusi w Mińsku, nr inw. 
ЗЖ–109. Fot. Joanna 
Kazubowska
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mieć związek z chęcią nawiązania do portretu księcia Władysława Dominika 

Zasławskiego-Ostrogskiego, namalowanego niewiele wcześniej (), który za-

pewne był znany i szeroko komentowany w kręgach dworskich w Koronie i na 

Litwie. W tym czasie w Rzeczypospolitej Bartłomiej Strobel był właściwie jedy-

nym – albo jednym z nielicznych – malarzem, który mógł sprostać ambitnemu 

zadaniu sportretowania litewskiego magnata. Śląski mistrz, mający za sobą nie-

wątpliwie pobyt w Pradze, a zapewne także w Niderlandach, był doskonale obe-

znany z nowościami mody, rozumiał jej prestiżowe znaczenie i potrafił oddać jej 

charakterystyczne cechy na płótnie z niebywałą precyzją. Portretując Radziwiłła 

w awangardowym odzieniu, nie tylko zrealizował ambitne plany zleceniodawcy, 

ale także wykazał się ponadprzeciętnym mistrzostwem, utrwalając swoją sławę 

najlepszego portrecisty w Rzeczypospolitej doby Władysława  Wazy.

Obaj sportretowani magnaci, zarówno Zasławski-Ostrogski, jak i Radziwiłł, 

uznawali bogate obce ubiory za wyróżnik ich pozycji społecznej, a zarazem 

prywatności, stając w zdecydowanej opozycji do tradycyjnego polskiego modelu 

portretu magnackiego, przedstawiającego hieratyczną postać jako polityka, wodza, 

podporę potęgi rodowej, dyplomatę. Być może oba najlepsze portrety pędzla 

Strobla powstały w związku z planowanymi małżeństwami portretowanych, co 

ostrożnie pozwala sądzić, iż miały swoje żeńskie odpowiedniki.

Podsumowanie

Na przykładzie omówionych portretów widać, iż zarówno sam Strobel, jak i jego 

modele byli doskonale zaznajomieni z aktualnie panującą modą w Europie Za-

chodniej, reagowali też na wszelkie zmiany w niej wprowadzane. Była to na do-

datek reakcja błyskawiczna, co można zauważyć, porównując stroje magnatów 

z egzemplarzami przechowywanymi w muzeach (głównie w Anglii i Niemczech), 

których czas powstania jest precyzyjnie określony. Dzięki sztuce Strobla można 

obserwować niezwykle szybki proces adaptacji przez polskich magnatów, szlachtę 

i mieszczaństwo najnowszych tendencji i przemian w modzie europejskiej. Jest to 

źródło niezwykle cenne ze względu na znikomy stan zachowania oryginalnych 

ubiorów lub ich fragmentów w zbiorach polskich. Traktowanie przez malarza 

z największą uwagą i precyzją szczegółów stroju zachodnioeuropejskiego jest 

rodzajem dokumentu potwierdzającego upodobania artystyczne mieszkańców 

Rzeczypospolitej epoki Wazów. Kierunkami, które obierali polscy klienci w po-

szukiwaniu odzieżowych nowinek, były między innymi Francja i Anglia. Synowie 

(nie ma informacji o córkach) magnatów z Korony i Litwy odwiedzali zarówno 

Paryż, jak i Londyn. Tak postąpił książę Janusz Radziwiłł, który w czasie pobytu 

w Londynie otrzymał wiadomość o nominacji królewskiej na podkomorstwo 

litewskie, co bez wątpienie mogło mieć wpływ na decyzję o zamówieniu stroju 

stosownego do nowej godności. Noszenie się „po cudzoziemsku” cechowało 

głównie magnacką młodzież i nie wzbudzało entuzjazmu szlacheckiej klienteli, 

przyzwyczajonej do tradycyjnego stroju narodowego, co odpowiadało popular-

nemu wśród szlachty wizerunkowi Sarmaty, kreowanego jako ikonograficzny 

wzorzec narodowego mitu. Jest rzeczą charakterystyczną, że ten sam Janusz 

Radziwiłł po otrzymaniu nominacji na hetmana polnego litewskiego polecił 

się sportretować Danielowi Schulzowi w atłasowym żupanie, rezygnując tym 

samym z zachodniej mody, ostentacyjnie obcej polskiej i litewskiej szlachcie, na 

czele której miał stanąć jako zwierzchnik wojskowy.
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W wyniku przeprowadzonej analizy wydaje się pewne, że Bartłomiej Strobel 

portretował swoich modeli w konkretnych, używanych przez nich strojach. Do-

wodem na to są podobieństwa do strojów i fragmentów tekstyliów przechowy-

wanych w kolekcjach muzealnych w Europie i – rzadziej – w zbiorach polskich. 

Tak precyzyjne oddanie szczegółów ubioru nie mogło być wynikiem fantazji 

malarza, nierzeczywisty, wymyślony strój stawiałby portretowanego dygnitarza 

w niekorzystnym świetle, bardziej jako przebierańca niż zasobnego magnata. Elita 

dworska Rzeczypospolitej, pełniąc liczne funkcje urzędnicze, często pokazywała 

się publicznie, co było szeroko komentowane zarówno przez przeciwników, jak 

i zwolenników. Udział w ceremoniach dworskich był swoistą rewią mody i dawał 

możliwość pochwalenia się tekstylnymi nabytkami. Co więcej, podążanie za naj-

nowszymi trendami mody było zabiegiem celowym, przemyślanym i realizującym 

konkretne cele w kształtowanej polityce autokreacji i reprezentacji portretowa-

nych. Zarówno Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, jak i Janusz Radziwiłł 

skorzystali z okazji do podkreślenia swojej nowoczesności i obycia w świecie 

za pomocą awangardowych strojów, które dopiero co weszły do kanonu mody 

w Anglii, Francji i Niderlandach. Ubiory z tych środowisk były noszone chętnie 

zarówno przez katolików, jak i protestantów.

Pozycja społeczna modeli Strobla miała niewątpliwie zasadniczy wpływ na 

noszony przez nich ubiór, który stawał się ideowym nośnikiem treści, potwier-

dzającym wizualnie przynależność portretowanej postaci do konkretnej warstwy 

społeczeństwa. Również z tego względu należy przyjąć za pewnik, że przedsta-

wione na obrazach stroje są odwzorowaniem rzeczywistych ubiorów, a nie efek-

tem fantazji malarza. Tezę tę podzieliły także Lisa Monnas oraz Aileen Ribeiro, 

twierdząc, iż ubiory na portretach namalowanych przez Strobla odzwierciedlają 

bardzo dokładnie obowiązującą wówczas modę. Dodatkowo badaczki uściśliły, iż 

nie jest to efekt generalizacji, widoczny na przykład w „romantycznych” strojach 

postaci z obrazów współczesnego Stroblowi Antoona van Dycka (–), tylko 

realnie przedstawione ubrania, szyte zgodnie z kanonami najnowszej mody, której 

zmiany w okresach ledwie kilkuletnich malarz bardzo dokładnie rejestrował¹²⁰. 

Można powiedzieć, iż mizerny stan posiadania oryginalnych strojów z epoki 

w zbiorach muzealnych (zwłaszcza polskich) sprawia, że perfekcyjnie oddane 

ubiory na obrazach Strobla stanowią zasadnicze źródło informacji o modzie 

w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie  wieku. •
 Spostrzeżenia badaczek wyklarowały się podczas korespondencji mailowej.
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An important and fascinating issue of the influence of Western European man-

ner of dress on the fashion in the Polish-Lithuanian Commonwealth during 

the reign of the Waza (Vasa) dynasty (–), although it was the subject 

of many contributory studies, still captures the imagination and begs a full-

fledged, monographic approach. It was an era of increased activity of Polish 

Two princes and the fashion.
Study of the informative value
of costumes and fabrics in painting,
as illustrated with the portraits
by Bartłomiej Strobel (1591–ca. 1647)¹

Two princes and the fashion...

 This article is based on the Master’s dissertation titled Textilia picta. Znaczenie strojów 

i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (–ok. ) [Textilia picta. The 

importance of costumes and fabrics in the portrait work of Bartłomiej Strobel (–

–ca. )], written under the supervision of professor Marek Walczak at the Jagiellonian 

University, Institute of Art History, in . At this point, I would like to thank my Super-

visor for his help in developing this work and for his valuable comments, and the same 

goes for the Reviewer, professor Piotr Krasny. I would also like to express my gratitude to 

Magdalena Piwocka, PhD from the Wawel Royal Castle for her tips on the literature on 

the subject and all the assistance she provided. My thanks go to Joanna Kowalska, PhD 

head of the Department of Textiles and Clothing at the National Museum in Kraków, for 

making the collections available for direct examination, for sharing her knowledge, and 

especially for her time devoted during the query. I would also like to thank museologists: 

Ewa Houszka, PhD from the National Museum in Wrocław, the curator of the “Wrocław 

Europe” exhibition for her help and for sharing the material; Małgorzata Możdżyńska-

-Nawotka, PhD from the same museum for providing the key typescript of her own text, so 

far unpublished, entitled Geopolityka mody. Strój w malarstwie Strobla [Geopolitics of fash-

ion. The costume in the painting of Strobel], which was due to appear in the catalogue 

of the aforementioned exhibition; Magdalena Mielnik, PhD and Mr. Mirosław Szwabowicz 

from the National Museum in Gdańsk for the materials they provided and for granting me 

the possibility of conducting a query.

  I am very happy to have had the opportunity of interacting with professor Lisa Monnas 

(formerly associated with the Victoria and Albert Museum in London, now an independent 

expert); professor Aileen Ribeiro, professor emeritus of the University of London and Cour-

tauld Institute of Art in London; and Mrs Florence Evans, Director of the Weiss Gallery in 

London. These scholars, whose works lay the foundations of modern research on historical 

textiles, gave me many very valuable tips, for which I am most grateful. It is very encouraging 

that world-famous experts were kind enough to quickly and specifically respond to the letters 

from a student from Poland, which is something that I shall not forget.
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political and economic elites in the international arena, and simultaneously 

the time of significant artistic changes, in which a fundamental role was played 

by patterns adopted from the flourishing art of the mannerist Netherlands 

and European countries that drew on the artistic output of the former.² Fash-

ion in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the turn of the sixteenth and 

seventeenth centuries was shaped by two trends. The first of the two, the na-

tive trend propagated by some of the nobility, mainly coming from medieval 

knightly families, was based on Hungarian and Oriental models and related 

to the myth of the Sarmatian genesis of the nation, giving a sense of a certain 

cultural distinctiveness and separateness from the West – mainly the German 

states, the Netherlands and England – perceived as a source of anti-Catholic 

heresies. The second, Western trend had many followers among those associated 

with the royal court, mainly among wealthy young magnates traveling around 

Europe for educational purposes.³

The purpose of this article is a preliminary identification of issues related 

to the role of men’s costumes in shaping the aesthetic attitudes of the clientele 

of the Crown of the Kingdom of Poland and Lithuania derived from court-

ly, aristocratic, and noble circles, in the early modern era, as illustrated with 

the examples of selected portraits by Bartłomiej Strobel. The latter was the art-

ist most representative of the subject matter discussed herein, and research into 

his relatively well-known painting and drawing oeuvre contains a significant 

gap where the analysis of costumes in religious portraits and paintings should 

be. In a broader perspective, the questions posed in this paper are intended to 

provide an answer about the speed and scale of reactions from representatives 

of the Polish and Lithuanian elites, who were portrayed in Strobel’s paintings, to 

changes in fashion in the German countries, the Netherlands, Spain, England and 

France, and to find and identify material proof of their fascination with novelties 

in the field of fashion. The second issue that will be addressed is the phenomenon 

of faithful representation of the objects depicted in the paintings – in this case 

  My thanks also go to Mr. Jan Vlček – curator of the archaeological collection of the Pra-

gue Castle; Mr. Andrzej Rzempołuch from the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn; 

Mrs. Aleksandra Pudelska, the curator of the Archdiocese Museum in Poznań; Mrs. Urszula 

Stępień from the Diocesan Museum in Sandomierz; Anna Myślińska, PhD the curator of the 

Painting and Sculpture Department of the National Museum in Kielce; and to all representatives 

of museum institutions, whom I asked for consent to carry out queries. I am truly grateful for 

their help and kind interest in my research.

 Knowledge about art during the reign of the Vasa dynasty was advanced thanks to a series 

of exhibitions organized as part of the Wasa Year () at the Royal Castle in Warsaw, ac-

companied by the publication of catalogues and collections of essays, including: R. Skowron, 

W rodzinnej Europie. Związki i relacje polskich Wazów z innymi dynastiami europejskimi, in: 

Świat polskich Wazów. Eseje, J. Żukowski, Z. Hundert (eds.), Warszawa , pp. –; Świat 

polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka, (exhibition catalogue, The Royal Castle in War-

saw – Museum,  November – January ) J. Żukowski (ed.), Warszawa . How-

ever, the issues of costume design were practically omitted by the authors of the articles and 

catalogue entries.

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław–Warszawa–Kraków , pp. –, 

; M. Bartkiewicz, Polski ubiór do  roku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk , 

pp. –; I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa ; M. Możdżyńska-

-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław , pp. –; A. Straszewska, Strój polski w malar-

stwie od  do  wieku, Warszawa ; J.K. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 

, pp. –.
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clothes and textiles – that is, determining how closely they represent reality, and 

to what extent they are the painter’s fantasy.⁴

In early modern times, attire played a special role in terms of propaganda. In 

Italy, as well as in the Netherlands and the German countries, there were many 

artists who cared about the “timeless sort of costume representation”, rendering 

details of the costume with great precision and realism, which is particularly 

pronounced in portrait painting.⁵ “During the Renaissance and Mannerism, 

the rule was that the artist’s reputation depended on the ability to capture the de-

tails of the model’s clothing, most often personally selected by him. This was due 

to the genre identity of the portrait, shaped under the influence of Northern 

Europe, which at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries subordinated 

the representative function (imago) to naturalism, that is to the documentary 

function (effigies).”⁶ This phenomenon is noticeable, among others, in the works 

of Michiel van Mierevelt, Jan Antonisz van Ravesteyn (painters on whom Strobel 

modelled his work), as well as in many other artists of German-speaking countries 

at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries.⁷

An important obstacle in recreating the process of adoption of Western Eu-

ropean fashion novelties by Polish recipients is the scarcity of original Waza-era 

costumes, which have been preserved in Polish museum collections in few, often 

incomplete samples. Paradoxically, those best preserved examples are burial 

clothes, found in recent years during archaeological and monument conservation 

research in many church crypts throughout Poland.⁸ For this reason, apart from 

information taken from written sources: bills, travel diaries and reports, descrip-

tions of envoy missions or court ceremonies, the only possibility of examining 

the discussed topic is the analysis of iconographic sources: paintings, drawings, 

and engraving, less often sculpture and craftsmanship. Already the preliminary 

results of the query in the collections of leading Western European museums 

indicate the existence of well-preserved costumes, which in many cases could have 

 Research in this area is successfully conducted in Great Britain and France, among other 

countries. With regard to fabrics and clothing, it is worth mentioning, inter alia, the publication 

by L. Monnas, Merchants, Princes and Painters. Silk Fabrics in Italian and Northern Paintings 

–, London . In Poland, Krzysztof Czyżewski and Marek Walczak, among others, 

presented extremely promising results of research related to realistic reflection of objects in 

painting. The researchers have identified the actual, but now lost, elements of clothing and 

the insignia of the portrayed dignitaries (e.g. bishop’s mitres) as well as accompanying furniture 

and other items, recorded in the portraits of bishops in the Franciscan monastery in Kraków. 

See: K.J. Czyżewski, M. Walczak, “Spectet posteritas vivam probi oris effigiem Bernardi Macieiow-

ski.” On one of the portraits in the Franciscan gallery of Kraków’s bishops, “Rocznik Krakowski”, 

, , pp. –. Very interesting findings on how reality is represented in portrait painting 

were made by professor Jan Ostrowski in his latest monographic publication devoted to the is-

sue of portraiture in former Poland. See: J.K. Ostrowski, Portret, pp. – (pages devoted to 

costumes are particularly important for the subject here discussed, see: pp. –).

 J. Żukowski, Codzienność, odświętność, manipulacja. Kilka słów o kostiumie portretowym w -

-wiecznej Polsce, in: “Homo sum: humani nil a me alienum puto.” Życie codzienne wczoraj i dziś, 

M. Moskalewicz, A. Paradowska (eds.), Poznań , p. .

 Ibidem.

 K. Kluczwajd, J. Tylicki, Sztuka okresu reformacji i kontrreformacji (około –), in: Dzieje 

sztuki Torunia, A. Ziemlewska (ed.), Toruń , p. ; J. Żukowski, Codzienność, odświętność, 

pp. –.

 Among others, research on the topic was undertaken by A. Drążkowska, Odzież grobowa 

w Rzeczypospolitej w  i  wieku, Toruń .
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been the models for the outfits represented in Polish (or Poland-related) portrait 

painting. This also applies to sacred painting, where we observe the phenomenon 

of actualization, expressed in the costumes of the depicted personae. To date, 

Polish art history research on the painting during the reign of the Waza dynasty 

has focused mainly on workshop and attribution issues, whereas the monographs 

of artists, albeit few and far between, also played an important role. The issues 

concerning the influence of Western fashion on Polish fashion in the context 

of examples taken from paintings are but a marginal part of this body of research. 

In turn, the problem of realistic depiction of fabrics and costumes in painting is 

a novelty in Polish art history. Arguably, this line of research may bring extremely 

interesting results.

General characteristics of West European fashion

at the end of sixteenth and beginning of seventeenth century

The political situation in Europe played an important role in the evolution of fash-

ion during this period. Throughout the sixteenth century, the Habsburgs, who 

were ruling in Spain and in the German countries, played the dominant role in 

the political landscape. Under the rule of Charles , and then his son Philip , 

Spain gained a leading position also in the field of fashion, which was reflected 

in introducing new solutions in the field of tailoring cuts and garment colours 

of costumes. Characterized by restraint and austere elegance, the style of the Span-

ish court was gradually assimilated in other countries. The model of court dress 

used in Spain, which endured until the beginning of the seventeenth century, 

was introduced into the canons of European dress.⁹ The influence of Spanish 

fashion was visible particularly in courtly and noble circles.¹⁰

In the last two decades of the sixteenth century and in the beginning 

of the seven teenth century, the situation on the European continent changed as 

a result of numerous political and religious conflicts. Spain lost its strong position 

in the Low Countries. The prestige of the Holy Roman Empire was also weakened 

by the Thirty Years’ War (–), which engulfed most countries in Europe at 

that time, plunging them into religious, social and national conflicts.¹¹ New dynas-

ties ascended to European thrones. Around , the influence of the Habsburgs 

and Spain began to give way to the growing political importance of France and 

the independent, Protestant Netherlands. Political events and religious changes 

have left their mark on Western European fashion.¹² Spanish costumes were 

   E. Thiel, Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, 

Berlin 1963, pp. 189–208; F. Boucher, Histoire du costume en occident de l’antiquité a nos jours, 

Paris 1965, pp. 225–229; A. Bönsch, Formengeschichte europäischer Kleidung, 2nd edition, Wien–

–Köln–Weimar 2011, pp. 119–147; L. Vañková, V. Pilná, Metodika datování a interpretace portrétů 

16.–18. století pomocí historické módy, Prague 2013, pp. 20–29, 109–110; K. Szlęk, Koronki 

w malarstwie hiszpańskim doby El Greca, in: Sztuka doby El Greca, A. Witko, A. Włodarek (eds.), 

Kraków 2018, p. 362; A. Bender, Czarna moda w Hiszpanii, in: ibidem, p. 196.

 E. Thiel, Geschichte des Kostüms, pp. –; F. Boucher, Histoire du costume, pp. –; 

M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, p. ; A. Bönsch, Formengeschichte, pp. –; A. Nacht-

mannová, Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku, Prague , pp. –; 

L. Vañková, V. Pilná, Metodika datování, pp. –, –.

 P.H. Wilson, Wojna trzydziestoletnia –. Tragedia Europy, translated by M. Kapałczyński, 

Oświęcim , pp. –, –.

 F. Boucher, Histoire du costume, p. .
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worn at the beginning of the seventeenth century in Northern Europe and in 

Central-Eastern Europe, but while the use of Spanish tailoring patterns was quite 

typical, the Iberian Peninsula no longer set new trends.¹³ In this, France has re-

placed Spain, hitherto dominant in this field.¹⁴ This was related to the dynamic 

development of textile factories, mainly in Lyon, which outstripped the leading 

Italian workshops, and took over the market for several centuries, serving almost 

the entire old continent.¹⁵ The French attire, known as à la mode or alamoda, has 

become a new hallmark of elegance.¹⁶

Bartłomiej Strobel as the painter of dress

Bartłomiej Strobel (born in  in Wrocław, died in  or shortly after that date, 

probably in Toruń) was initially active in Wrocław, which was then under the rule 

of the Habsburgs, and later in the Polish Commonwealth, mainly in Toruń and in 

Gdańsk.¹⁷ The turning point of the Thirty Years’ War, from which the Polish Com-

monwealth basically emerged unscathed, transferred here many artistic novelties 

from which Mannerist artists drew in abundance. Strobel most probably came into 

direct contact with the art of the court of Rudolf  Habsburg in Prague, whence 

he transposed the achievements of this milieu to Silesia, and then to Poland – 

the achievements created by artists born or educated in the Netherlands at the end 

of the sixteenth century, mainly Hans von Aachen and Bartholomeus Spranger.¹⁸ 

He was a talented portraitist, draughtsman, and painter, consistently devoted to 

the achievements of the Prague community, of which he was a creative continuator. 

Therefore, he can be fully considered a representative of the issue at hand. Strobel 

was also a prolific painter, whose works – of ground breaking importance for Polish 

art in the first half of the seventeenth century – are scattered throughout churches 

and museum collections in Silesia, Greater Poland, Pomerania, Lesser Poland, as 

well as the former Polish-Lithuanian Commonwealth (now outside Poland’s bor-

ders). He was the author of a dozen or so portraits of representatives of the Polish 

magnates, nobility, and middle class, including the famous portrait of the rich 

man of the Borderlands, Prince Dominik Władysław Zasławski-Ostrogski (in 

the literature on the subject, due to his appearance, and the place where the work 

in question is currently residing, the portrait is trivially referred to as “Wilanów 

Fatty”), dressed in a sophisticated costume, which today illustrates nearly every 

work on the Polish magnates of the seventeenth century.

The work of the Silesian painter has been discussed in several studies, and 

among Polish authors a key role in the research on his oeuvre was played by 

 A. Nachtmannová, Mezi tradicí, pp. –; L. Vañková, V. Pilná, Metodika datování, pp. –.

 E. Thiel, Geschichte des Kostüms, pp. –; F. Boucher, Histoire du costume, p. ; A. Bönsch, 

Formengeschichte, pp. –.

 M. Możdż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody. Strój w malarstwie Strobla, w: Wrocławska Europa, 

(TS of the exhibition catalogue, The National Museum in Wrocław,  September– December 

) [in press], p. ; Z. Ż ygulski jun., Kostiumologia, Kraków , p. ; M. Gutkowska-

-Rychlewska, Historia, pp. , .

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, p. .

 Z. Batowski, Bartłomiej Strobel malarz ślą ski  wieku, Lviv , pp. –; E. Iwanoyko, 

Bartłomiej Strobel, Poznań  , pp. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny 

trzydziestoletniej, vol. , Toruń  , pp. –, –.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, pp. , –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –, 

–; J.K. Ostrowski, Portret, p. .
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the artist’s three monographers: Zygmunt Batowski, Eugeniusz Iwanoyko, and 

Jacek Tylicki – the latter the author of the newest, synthesizing biography of our 

protagonist.¹⁹ However, no comprehensive work that would analyse Strobel’s paint-

ings in terms of costumes has been developed as yet. Detailed studies must also 

be undertaken in the field of identifying the fabrics represented in the paintings 

of the Silesian master.²⁰ So far, scholars’ interest in the role of textiles in the painter’s 

work has been limited to short mentions, included in the discussion of individual 

paintings (in particular, this concerns the Feast of Herod, which belongs to the col-

lection of the Prado National Museum in Madrid), as well as the “avant-garde” 

costumes of some of the artist’s models, especially the aforementioned Prince 

Dominik Władysław Zasławski-Ostrogski and Prince Janusz Radziwiłł.²¹

A new look at the role of the costume in Bartłomiej Strobel’s painting can 

be found in the article by Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, entitled Geopoli-

tyka mody. Strój w malarstwie Strobla [Geopolitics of fashion. Dress in Strobel’s 

painting], written for the catalogue of the exhibition “Vratislavian Europe” at 

the National Museum in Wrocław, which, however, has not yet been published.²² 

While describing the changes that took place in Western European fashion at 

the beginning of the seventeenth century, and especially in the s and s, 

the author focused on the two aforementioned paintings by Strobel: of the prince 

Dominik Zasławski-Ostrogski and of prince Janusz Radziwiłł.

She compared them with the Feast of Herod found in Madrid, mainly due to 

the Polish clothing presented therein.²³ The researcher’s observations on the pro-

cess of recreating the details of fashion by the artist are particularly significant: 

“at the level of the «material» facts of current fashion, the costume narrative 

 Z. Batowski, Bartłomiej Strobel; E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel. 

There are numerous mentions of the artist also in J.K. Ostrowski, Portret, pp. , , , , 

–, , .

 This applies to all Polish painting (or related to Poland) of the Waza (Vasa) era, such as 

the works of Thomas Dolabella, whose oeuvre, fundamental for the art of Kraków during 

the reign of Zygmunt  and Władysław , is currently the subject of in-depth studies by Jerzy 

Żmudziński, see, inter alia: J. Żmudziński, Jak malował Tomasz Dolabella i co nowego wniósł 

do sztuki polskiej pierwszej połowy  wieku? in: Studia nad sztuką renesansu i baroku, vol. : 

Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, I. Rolska, K. Gombin (eds.), Lublin , pp. –; 

idem, Problem autorstwa malowideł plafonowych w Pałacu Biskupów w Kielcach w świetle nowych 

badań nad twórczością Tomasza Dolabelli i jego kręgu, in: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 

i czasy nowożytne, P. Rosiński, H. Suchojad (eds.), Kielce , pp. –; idem, Zdjęcie z Krzyża 

Tomasza Dolabelli w kościele pw. Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie (około –) – 

ostatnia manifestacja weneckiego manieryzmu w malarstwie europejskim  wieku, in: Sztuka 

doby El Greca, pp. –; see also: Dolabella. Wenecki malarz Wazów, (exhibition catalogue, 

The Royal Castle in Warsaw – Museum, ), M. Białonowska (ed.), Warszawa .

 These descriptions can be found, among others, in Elena Kamieniecka’s article, in Jacek Tylicki’s 

monograph, as well as in short catalogue notes in the publications of the Museum of King 

Jan ’s Palace at Wilanów, whose collection includes the aforementioned portrait of Zasławski-

-Ostrogski, see: E. Kamieniecka, W sprawie portretu nieznanego magnata Bartłomieja Strobla, 

“Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, , , no. , p. ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, 

vol. , pp. –; J. Żukowski, “Tłuścioch wilanowski”: Władysław Dominik Ostrogski-Zasław-

ski, <http://www.wilanow-palac.art.pl/tluscioch_wilanowski_wladyslaw_dominik_ostrogski_ 

zaslawski.html> (accessed on ..); idem, Nowożytne Polaków spotkania z modą zachodnią: 

peregrynanci, <https://www.wilanow-palac.pl/nowozytne_polakow_spotkania_z_moda_ 

zachodnia_peregrynanci.html> (accessed on ..).

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody.

 Ibidem, p. .
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of the here discussed male portraits by Strobel not only reflects an important, even 

revolutionary moment in the history of Western European fashion, embedded in 

a geopolitical context, but it also logically records the evolution after the revolution: 

the subtle changes to the cut and the decoration, the silhouette and proportions 

between the different garments over just a few years. Competently and in accord-

ance with European standards of painterly craftsmanship, with which his models 

became acquainted during their European grands tours, Strobel shows them to 

be following the latest Western European fashions […]. The painter understands 

the latter perfectly in terms of structure, proportion, and aesthetic expression, and 

also the meanings carried by the costume, both general, related to the demonstra-

tion of social and economic status, as well as more specific and occasional.”²⁴

The scholar also noted, especially in the context of the Madrid painting, that 

Strobel could have been inspired by the costumology work by Cesary Vecelli, 

titled De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo libri due, published 

in  in Venice.²⁵ The book was a kind of compendium-guide to fashion, both 

European and exotic, from ancient times to the present day of the work’s author. 

Several dozen woodcuts show figures of different social and professional stand-

ing: European rulers, Russian tsars, representatives of the nobility, merchants, 

married women, widows, and even tribal leaders. Determining to what extent 

this book of patterns was an inspiration to Strobel requires further research, 

but it is highly probable that, in line with the generally prevailing customs at 

the time, the painter used graphic prints, mainly Dutch, and so he could have 

also used Vecelli’s work.²⁶

Despite making many very accurate observations and drawing comparisons 

with other portraits from the era, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka did not indi-

cate specific patterns used by the tailors who had sewn the costumes of Ostrogski 

and Radziwiłł, which might help to determine the place and time of the creation 

of these garments. However, it seems that it could be feasible to do so.

In Bartłomiej Strobel’s work, portraits constitute a representative, though not 

the most numerous group of paintings.²⁷ From the point of view of realistic rep-

resentation of objects in painting, it is absolutely necessary to examine the resem-

blance between the costumes of the models from the portraits and the preserved 

museum artefacts. The master’s portraiture activity should be divided into two 

periods: his work in Silesia, mainly in Wrocław (from approx.  to approx. ) 

and then, his activity in the Polish-Lithuanian Commonwealth (from approx.  

until his death in approx. ).²⁸ Unfortunately, most of the portraits, especially 

from the Silesian period, are not signed. Some key facts from the painter’s biog-

raphy are not certain either – as neither the date of his death nor the place of his 

eternal rest had been firmly established. Therefore, when determining the chro-

nology of Strobel’s portraits, one can only rely on hypotheses.

 Ibidem, p. .

 Ibidem, p. ; C. Vecellio, De gli habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo libri due, 

Venetia .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, pp. –.

 They were all mentioned by Jacek Tylicki in the painter’s monograph, thus no need to repeat 

his findings here, see: J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –, –.

 The approximate dates result from the lack of source confirmation of the dating of the earliest 

portraits by Strobel, see: ibidem, pp. –, –, –.
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As emphasized by his monographers, Bartłomiej Strobel was the creator of por-

traits of Poland’s elite, painted “according to imported patterns.”²⁹ Ossoliński, 

Zasławski-Ostrogski and Radziwiłł were the richest representatives among the aris-

tocrats of the Crown of Poland and the Grand Duchy Lithuania, and also high-

ranking state officials, therefore painting their portraits had to be associated with 

a generous remuneration.

Strobel’s Portraits are distinguished by their extraordinary technical efficiency, 

combined with meticulous attention to detail in representing the sitter’s attire. 

In a sense, this compensates for the slight anatomical shortcomings that Jacek 

Tylicki pointed out in the master’s portraits. As the scholar remarked, “the lack 

of appropriate training in the field of drawing, visible in structural errors, the artist 

made up for – it seems – with his conceptual work: using a rather strictly obeyed 

hierarchy of status-appropriate modi, reflected primarily in colours and details. 

Costumes with a restrained range of colours were used in relation to the sitters 

of bourgeois origin: Opitz, Hübner or Orsetti (similarly to von Vogten’s in Silesia), 

whose faces – in line with Dutch practice – also became the object of the art-

ist’s special attention. The portrayed subjects, deriving from among the nobil-

ity: Ossoliński, Zasławski-Ostrogski or Radziwiłł […] are all dressed, without 

exception, in brightly coloured costumes, abounding in ornaments, engulfing 

the physiognomy of the model.”³⁰

During the life and artistic activity of Bartłomiej Strobel, the Western fash-

ion trend was promoted by the royal court of Zygmunt  (–), and then 

of Władysław  (–), and also by the magnates, but less frequently by 

the nobility. Representatives of the elite, both in the territory of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth and abroad, very often decided to don the dress crafted according to 

the patterns derived from Western Europe.³¹ This bore the hallmarks of ostentation, 

resulting from a consistently built self-creation, supported by financial status. Foreign 

trips played an important role in the absorption of new artistic trends and the shap-

ing of fashion preferences among Polish dignitaries. Members of ruling families, 

sons of magnates, diplomats, clergy and middle-class nobility went on the grand 

tour, which over time became a compulsory element of the education of young 

Poles.³² It is known from source materials that aristocratic models of Strobel’s, 

such as Zasławski-Ostrogski, Radziwiłł or Ossoliński, also participated in foreign 

expeditions, where they became acquainted with the latest trends in European 

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, p. ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , p. .

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , p. .

 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, p. ; J.K. Ostrowski, Portret, p. .

 There is extensive literature on the theme of grand tour, notably, among others: W. Czapliń ski, 

J. Długosz, Ż ycie codzienne magnaterii polskiej w  wieku, Warszawa , pp. –; A. Mą-

czak, Życie codzienne w podróżach po Europie w  i  wieku, Warszawa ; H. Dziech-

cińska, O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa ; T. Bernatowicz, Miles Christianus 

et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła “Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa , 

pp. –; A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa ; A. Markiewicz, Podróże 

edukacyjne w czasach Jana  Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa ; M. Bra-

tuń, Grand Tour. Narodziny – rozwój – zmierzch, in: Polski Grand Tour w  i początkach  

wieku, A. Roćko (ed.), Warszawa , pp. –; J.M. Kossowicz, Diariusz podróży po Europie 

(–), editing, introduction and commentary by A. Markiewicz, Warszawa ; J. Żu-

kowski, Polaków nowożytne spotkania z modą zachodnią: dyplomaci, <https://www.wilanow

-palac.pl/polakow_nowozytne_spotkania_z_moda_zachodnia_dyplomaci.html> (accessed on 

..); idem, Nowożytne Polaków spotkania.
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fashion.³³ A lot of written sources have survived in the form of parental instructions 

for educators and guardians of young magnates going on European journeys. We 

know, among others, the instructions for Janusz Radziwiłł, and separate instructions 

for his tutors, issued by his father Krzysztof Radziwiłł, dating to –.³⁴

The inhabitants of the Polish-Lithuanian Commonwealth became acquainted 

with the new fashion also thanks to extensive trade contacts, via merchants arriving 

hither in the second half of the sixteenth century from Florence and Genoa, among 

other places, who imported expensive fabrics, accessories or even complete outfits 

from abroad. Famous Italian merchant families trading in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth included Attavanti, Cellari, Del Pace, Montelupi, and Tucci.³⁵ Im-

port of textiles was also possible thanks to the intermediation of merchants from 

large Central European (mainly German and Austrian) centres of Italian textiles 

trade: Augsburg, Vienna, and Leipzig.³⁶ The most important Polish cities where 

Italian fabrics were sold were Kraków and Lviv, while Wrocław and Gdańsk – which 

maintained contacts with Hanseatic and Italian ports – played the role of transit 

hubs. Moreover, every year in primatial centres in Łowicz and Gniezno, large 

fairs were held, during which the most affluent citizens of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth bought textiles, not only for their glamorous attire, but also for 

interior decoration and for church foundations.³⁷ The most popular were damasks, 

which were used for making noble żupan caftans, and for finishing and decorat-

ing bourgeois clothes.³⁸ The Polish clientele had specific preferences regarding 

the decoration of the fabric. Among the imported textiles, those with in fiori and 

a onde patterns prevailed.³⁹ From the mid-seventeenth century onwards, France 

gradually began to dominate the silk market, with the main centres in Lyon and 

Tours, and successfully competing against Italy, which was increasingly plunged 

into the trade crisis and never managed to regain its position as “the foremost Eu-

ropean textile power.”⁴⁰ This happened, among other things, thanks to the opening 

 W. Czapliń ski, J. Długosz, Ż ycie codzienne, pp. –, ; Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje 

rodzicielskie (– w.), D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk (eds.), Wrocław ; J. Żu-

kowski, Polaków nowożytne spotkania; idem, Nowożytne Polaków spotkania. More on this theme, 

inter alia, in: A. Mączak, Życie codzienne; idem, Peregrynacje; H. Dziechcińska, O staropolskich 

dziennikach; J.M, Kossowicz, Diariusz podróży.

 The National Ossoliński Institute, file /, Instrukcya Jerzemu Ossolińskiemu dana od ojca 

jego w Zgórsku na wyjezdnym do Lovanium die. . maja R.P. , pp. r–v. Latest edition: 

Ojcowskie synom przestrogi, pp. –; for all the instructions from Krzysztof Radziwiłł for 

his son Janusz, see: ibidem, pp. –.

 D. Quirini-Popławska, Działalność Włochów w Polsce w  połowie  wieku, na dworze królew-

skim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk , p. .

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny odzież owe w Polsce w pierwszej połowie  wieku, 

Wrocław , p. .

 Skarby z dawnej zakrystii. Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 

(exhibition catalogue, District Museum of Kalisz Land,  September– December ) 

E. Andrzejewska (ed.), Kalisz , pp. –. For more information about the trade in Italian 

fabrics in Poland, see: M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, pp. –.

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, p. .

 Ibidem, p. .

 Ibidem, p. ; see also: E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i haftarstwa, Kra-

ków , p. ; J. Chruszczyń ska, E. Orliń ska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik 

dla kolekcjonerów, Warszawa , p. ; J. Bornińska, Rodzaje i kolory tkanin w  wieku, 

in: Ubiory na dworze króla Jana  Sobieskiego, (exhibition catalogue, The Museum of the King 

Jan ’ Palace in Wilanów), M. Janisz, M. Zielińska (eds.), Warszawa , p. .
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of the first weaving mills in Lyon, founded by merchants from Piedmont, brought 

therein at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries by Henry .⁴¹ The 

French merchant Claude Dangon played an important role in this proces as well, 

having modernized and developed the production of silk fabrics.⁴² The Lyon in-

dustry also gained a protector in the person of Minister to Louis , Jean-Baptiste 

Colbert.⁴³ It is worth mentioning here that the purchase of luxury goods by 

wealthy townspeople in the Polish-Lithuanian Commonwealth was limited by 

sumptuary laws, initially operating locally, and from  functioning as a national 

law. Although not followed very strictly, they somewhat inhibited the townspeople 

from buying precious textiles.⁴⁴

Apart from the possibility of direct interaction with the current European 

fashion thanks to foreign travel and commercial contacts, all kinds of patterns 

of garment cuts (including the famous pattern book of Juan de Alcega), the pattern 

books of fabrics and lace, and publicity prints distributed throughout Europe, as 

well as fashion books, were helpful in obtaining information.⁴⁵ The most popular 

“guide” of this type was the aforementioned book by Cesare Vecelli, which, in 

a way, initiated the development of such publications.⁴⁶ Some time later came 

the series of  engravings by Abraham Bosse entitled: Le jardin de la noblesse 

françoise dans lequel ce peut ceuillir leur manierre de Vettements from , showing 

how the current costumes were worn by the French elite.⁴⁷ There are also known 

prints showing contemporary women’s clothing, by Czech engraver Václav Hol-

lar (–), who, after leaving Prague and traveling through Germany and 

the Netherlands, ended up settling in London.⁴⁸

The portraits of rulers, persons from courtly circles, wealthy townspeople 

and church dignitaries, known both in their painted and graphic versions, also 

provided inspiration for those citizens of the Crown of Poland and Grand Duchy 

of Lithuania who wished to follow the latest Western fashion. It must be ac-

knowledged, however, that this was an elite tendency in Poland, present only in 

the circles close to the royal court. This state of affairs was influenced not only 

by the high price of garments imported from Western centres. The emotional 

barrier seems to have been a more significant factor, resulting from the reluctance 

to innovate in the field of fashion, and the desire to emphasize the local tradition. 

 J. Chruszczyń ska, E. Orliń ska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne, p. .

 Ibidem.

 E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju, p. ; M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, 

p. .

 S. Estreicher, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie, “Rocznik Krakowski”, , , 

p. –; M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, p. ; Skarby z dawnej zakrystii, p. .

 J. de Alcega, Libro de geometria […], Madrid ; M. Gutkowska-Rychlewska, Historia, p. ; 

A. Bad’urová, L. Bártová, Odívání v tiscích . století, w: Móda a odēv doby renesance. Sborník 

příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním 

odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s Knihovnou   v Praze . října , 

A. Nachtmannová, O. Klapetková (eds.), Prague , pp. –.

 C. Campana, L’habillement féminin à Venise dans les planches de Cesare Vecellio, in: Paraître et 

se vêtir au e siècle. Actes du e Colloque du Puy-en-Velay, M.F. Viallon (ed.), Saint-Étienne 

, pp. –; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, pp. –.

 A. Bosse, Le jardin de la Noblesse Françoise dans lequel ce peut Ceuillir leur manierre de Vette-

ments, Paris .

 J. Moučková, Václav Hollar, oděvní detaily v kresbě a grafice, in: Móda a odēv doby renesance, 

pp. –.
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This is evidenced, inter alia, by the parental warnings, which the sons of aris-

tocratic families received from their fathers when going on trips abroad, along 

with the postulate that they should distance themselves from foreign costumes, 

and an encouragement to wear Polish garments instead.⁴⁹

As already mentioned, two works play a special part in Bartłomiej Strobel’s 

portrait oeuvre: the Portrait of Prince Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, 

and the Portrait of Prince Janusz Radziwiłł. The importance of these two paintings 

results both from the extremely high level of workmanship they represent, as 

well as from the very careful treatment of the details of the costumes – which in 

themselves were works of art and a testimony to the quick reaction of the Polish 

clientele to dynamic changes in fashion in Western Europe. The above-mentioned 

paintings will be used to analyse the costumes shown on the canvases of the Si-

lesian artist as the most representative examples.

So that “he would not change his Polish attire […].”

The portrait of Prince Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski

The signed portrait of Prince Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski from 

 (the date can be seen next to the signature), belonging to the collection 

of the Wilanów Palace, is one of the masterpieces of seventeenth-century Polish 

portrait painting and the most famous work among Bartłomiej Strobel’s por-

traits (see: Fig. ).⁵⁰ For a long time it was not known exactly whom the paint-

ing represented. In , Elena Kamieniecka found an en pied portrait of an 

identically dressed Prince Ostrogski (see: Fig. ) at the National Museum of Art 

of the Republic of Belarus in Minsk, which made it possible to identify the figure 

in the Wilanów painting.⁵¹ According to the aforementioned researcher, the au-

thor of the Minsk portrait is Mathias Czwiczek, while Jacek Tylicki attributed 

it to Strobel.⁵²

Particular attention in the portrait is focused on the model’s costume, rendered 

with minute accuracy. We know from available sources that the prince’s father, 

Aleksander Zasławski, warned his son “not to change his Polish attire” before 

the young aristocrat left to study abroad in Western Europe.⁵³ Obviously, as we 

see from Strobel’s work, the prince did not follow his father’s advice and, after 

 K. Radziwiłł, Informacyja, według której syn mój książę Janusz Radziwiłł i słudzy przy nim 

będący tak w drodze, jako na miejscu postępować sobie mają. Dana w Wilnie dnia  Septembra 

Anno , in: Ojcowskie synom przestrogi, p. ; M. Szyszkowski, Instrukcja wychowawcza dla 

książąt Zasławskich (), in: Ojcowskie synom przestrogi, pp. –; J. Żukowski, “Tłuścioch 

wilanowski.”

 B. Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, , The Museum of the 

King Jan ’s Palace in Wilanów, inventory no. Wil. ; E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, 

pp. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –.

 B. Strobel, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, (?), The National 

Museum of Art of the Republic of Belarus in Minsk, inventory no. зж–. The portrait is 

unsigned, with a later inscription:  =. See: E. Kamieniecka, W sprawie portretu 

nieznanego magnata Bartłomieja Strobla, “Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, , , 

pp. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , p. .

 E. Kamieniecka, W sprawie portretu, pp. –; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –; 

compare: T. Pocheć-Perkowska, Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, <http://

www.wilanow-palac.art.pl/print/portret_wladyslawa_dominika_zaslawskiego_ ostrogskiego_

.html> (accessed on ..).

 J. Żukowski, “Tłuścioch wilanowski.”

1. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski, 1635, 
The Museum of King Jan III’s 
Palace at Wilanów, inven-
tory no. Wil. 1654. Photo by 
Joanna Kazubowska
→ see p. 55

2. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Władysław Do-
minik Zasławski-Ostrogski, 
1635(?), The National Art 
Museum of the Republic of 
Belarus in Minsk, inven-
tory no. ЗЖ–106. Photo 
after: <https://tinyurl.com/ 
vyr78u32>
→ see p. 55
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returning to Poland, he had himself portrayed in an extremely opulent costume, 

tailored – in the words of Eugeniusz Iwonoyka – to “barbaric taste.”⁵⁴

According to Elena Kamieniecka, this garment is “the so-called Swedish dress, 

introduced by Władysław  and worn in the magnate community in the early 

s until .”⁵⁵ Jacek Tylicki, in turn, supposed it to be “Dutch in its genesis.”⁵⁶ 

However, according to Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, “it is undoubtedly an 

outfit according to French fashion, not only on account of the spectrum of types 

and motifs of lace […], the profusion of sophisticated rosettes and openwork 

patterns, folds of Dutch linen and eye-catching golden-yellow and silver embroi-

dery covering the cherry-coloured habit – all these being the definition of French 

fashion in the mid-fourth decade of the seventeenth century – but mainly because 

of the type of cut and the proportions, formed in France around the year .”⁵⁷ 

In addition, according to the Wrocław-based researcher, what is important for 

the painterly rendition of the outfit is “the perfect capturing of the visual logic, 

and tailor’s logic of the novel silhouette and the new style of clothing, as well as 

the precision in presenting the details.”⁵⁸

Ostrogski’s outfit was made of dark purple silk covered with a golden-silver 

embroidered Moresque ornament with the addition of sequins.⁵⁹ The dense pat-

tern on the fabric is made up of floral and geometric motifs intertwined in a net 

pattern (see: Fig. ). Within the embroidered ornament, the arrangement of threads 

running in different directions is very precisely marked.⁶⁰ The aristocrat’s outfit 

consists of three main parts: pourpoint, shirt, and trousers, the so-called pludry 

(hose, or Pluderhosen). The caftan with a very high waistline is open at the front 

and decorated at the edges with a silver fettuccia made of semicircular rosettes (see: 

Fig. ). The upper part of the caftan – above the waistline – and the sleeves are 

covered with cuts forming narrow slats, decorated on the sides with a silver-gold, 

openwork ribbon (see: Fig. –). Lush bows are sewn at the waistline, two gray-gold 

bows on the sides, and a cherry-gold-silver one in the middle (see: Fig. ). A loose 

white shirt protrudes from underneath the caftan, decorated at the front with 

a band of embroidery in a pattern made of piled edges (see: Fig ). The high-waisted 

hose is loose fitting (in the Minsk version, reaching below the knee, decorated at 

the edges of the legs with cherry bows and a lace protruding from underneath 

them), tied at the front with a gray and gold ribbon in a loose bow, and decorated 

on the side with a stripe of intertwining gold and silver rosettes. There is a strong 

accent of the costiume in the form of a wide collar, falling low over the shoulders 

and the chest, trimmed with a wide strip of needle lace with a stylized floral pat-

tern, featuring visible motifs of carnations and acorns (see: Fig. ). The stiff cuffs, 

which widen towards the top, are decorated with dense bobbin lace of wavy shapes 

(see: Fig. ).⁶¹ In the painting found in Minsk, thanks to the full-length presenta-

tion, we can see the model’s shoes, made of bright-coloured leather, with full, high 

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, p. ; J. Żukowski, “Tłuścioch wilanowski.”

 E. Kamieniecka, W sprawie portretu, p. .

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , p.  and footnote .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 Ibidem, p. .

 Ibidem, p. .

 Detailed description of the fabric will be presented further on.

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, pp. , .

3. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. Pho-
to by Joanna Kazubowska
→ see p. 57

4. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. Pho-
to by Joanna Kazubowska
→ see p. 57

5. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. Pho-
to by Joanna Kazubowska
→ see p. 57
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uppers, set on heels with “butterflies” fixed to the padding to attach the spurs.⁶² 

The prince rests his right hand on a table covered with a heavy purple cloth, upon 

which lies a black hat with a wide brim, profusely decorated with beige feathers. In 

the Wilanów portrait, on the table, there is an olive-green glove (only one is visible 

in the painting), decorated with gold thread on the fingers and trimmed with a red, 

patterned bow, pearls, and golden tassels on the cuff (see: Fig. ).

Ostrogski’s pourpoint has a form similar to the cut of two caftans preserved in 

the collection of the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg. The afore-

mentioned example allows us to observe the way of making cuts on the sleeves, 

and in the part above the line where it is attached to the basque. The first caftan 

is dated around , the dating of the second is estimated more broadly, between 

 and .⁶³ In turn, in the Victoria and Albert Museum there is an ensemble, 

in which the ornaments in the form of vertical slits have already been abandoned, 

however, it is decorated with numerous ribbons along the waist line, similar to 

the ones visible in the portrait of Prince Zasławski-Ostrogski (see: Fig. ).⁶⁴ Cer-

tain analogies to the prince’s dress are noticeable, among others, in the portrait 

of an unknown man by Frans Hals (ca. ), belonging to the collection of The 

Fine Arts Museum in San Francisco (see: Fig. ).⁶⁵ It features a caftan with slits 

in the upper part and on the sleeves, as well as decorative bows placed on the line 

of joining with the basque.

On the basis of the date () visible next to the painter’s signature, re-

searchers associated the creation of the portrait with the marriage of Dominik 

Zasławski-Ostrogski with Zofia Pudacjana Ligęzianka. This may be evidenced by 

the lack of a weapon at the prince’s side, and by the model’s pose – a slight turn 

to the left and a hand resting on the side, meant to symbolize male protection 

in marriage.⁶⁶ In addition, the prince’s outfit is laden with elements referring 

to matrimonial symbolism. In the intricately rendered needle lace on the collar 

there are clearly visible motifs of carnations and acorns, which are the symbols 

associated with love and marriage (see: Fig. ). Furthermore, the glove adorned 

with pearls – resting on the table and held by the prince’s right hand – is meant 

to express loyalty and fidelity (see: Fig. ).⁶⁷

It is worth mentioning here that a glove – and in a broader context the glove-

less right hand of a man or a woman – refers to the ancient (Roman) custom 

 A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od  do końca  wieku, Toruń , 

p. .

 Wams, ca. 1630, Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg, inventory no. T, <http://

objektkatalog.gnm.de/objekt/T> (accessed on ..); Wams, ca. –1640, Germa-

nisches Nationalmuseum in Nuremberg, inventory no. T1632, <http://objektkatalog.gnm.de/

objekt/T1632> (accessed on ..).

 Man’s ensemble, ca. –, Victoria & Albert Museum in London, inventory no. &A–, 

<http://collections.vam.ac.uk/item/O/suit-unknown/> (accessed on ..).

 F. Hals, Portrait of an unknown gentleman in white, ca. , The Fine Arts Museum in San 

Francisco, inventory no. .., <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Hals_-_ 

portrait_of_a_gentleman_in_white_...jpg> (accessed on ..).

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , p. , footnotes –; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka 

mody, pp. , .

 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol ., p. , footnotes –; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka 

mody, pp. , . In the collection of Amsterdam’s Rijksmuseum, there is a pair of wedding 

gloves decorated with pearls and tassels, dated to , inventory no. BK–––A, <http://

hdl.handle.net//RM.COLLECT.> (accessed on ..).

6. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. 
Photo by Joanna Kazu-
bowska
→ see p. 57

7. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. 
Photo by Joanna Kazu-
bowska
→ see p. 58

8. Bartłomiej Strobel, Por-
trait of Władysław Dominik 
Zasławski-Ostrogski (detail), 
1635, The Museum of King 
Jan III’s Palace at Wilanów, 
inventory no. Wil. 1654. 
Photo by Joanna Kazu-
bowska
→ see p. 58
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of dextarum iunctio, i.e. the gesture of shaking the right hand in confirmation 

of an indissoluble union. In this sense, the gesture was treated as an expression 

of marital love and it was understood as such in medieval and early modern art. 

A well-known and early example of depicting the dextarum iunctio gesture is 

the tombstone of Prince Henryk  Jaworski and his wife Agnieszka (before ), 

preserved in the entrance lobby of the town hall in Lwówek Śląski, and coming 

from a tombstone originally placed in the ducal mausoleum in the local Francis-

can church. On the tombstone, the prince gives his spouse his right naked hand, 

while his left, with which he is holding a heraldic shield and a sword, is covered 

with a knight’s glove.⁶⁸ Similar motifs appear in art also at a later date, in Dutch 

(Frans Hals) and English (Antoon van Dyck) paintings, among others.

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka suggested that the Minsk portrait of the aris-

tocrat “was one of a pair of full-length wedding portraits showing the figures 

of the spouses slightly turned towards each other.”⁶⁹ At the same time, she put 

forward a hypothesis that Strobel also painted the second of the pair of portraits, 

representing the alleged likeness of Zofia née Ligęza, which would be the only 

example of a female portrait in the oeuvre of this painter.⁷⁰ As an example 

of a similar solution, the researcher quoted the wedding portraits of Marten 

Soolmans and Oopjen Coppit by Rembrandt, painted one year earlier (), and 

kept in the Rijksmuseum in Amsterdam.⁷¹ Significantly, the portrayed Marten 

Soolmans extends his left hand towards his spouse, and in that outstretched hand, 

he holds the symbolic glove.

Maria Taszycka believed that Ostrogski’s outfit was made of smooth satin, 

which was the background for embroidered decorations.⁷² Also, according to 

Lisa Monnas, the outfit of the borderland magnate is a stunning example of em-

broidery. The researcher noted that the way in which the motifs are composed 

of gold thread suggests that the embroidery uses a stacked and braided gold thread 

made of coils of flat metal string. Additionally, the fabric is richly embellished 

with sequins, in the manner that was typical of the seventeenth century. Monnas 

emphasized that the decoration of the prince’s costume should be classified as em-

broidery, also because the pattern on the sleeves is smaller, and the entire costume 

was clearly designed as a homogeneous whole.⁷³ Were it not for the aforemen-

tioned features, one might be tempted to hypothesize that the satin from which 

the outfit was made had been decorated with brocading technique. Because in 

brocading the patter partly runs over the surface of the fabric, this technique is 

 A. Grzybkowski, Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii, architektury i rzeźby gotyckiej, 

Warszawa , p. .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 Ibidem.

 Rembrandt van Rijn, Portrait of Maerten Soolmans, , Rijksmuseum in Amsterdam, inventory 

no. SK–A–; information according to the web catalogue of the Rijksmuseum, see: <https://

www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Rembrandt+Maerten+Soolmans&p=&ps=&st=

Objects&ii=#/SK-A-,> (accessed on ..); Rembrandt van Rijn, Portret Oopjen 

Coppit, , Rijksmuseum in Amsterdam, inventory no. ––; information according to 

the web catalogue of the Rijksmuseum, see: <https://www.rijksmuseum.nl/en/search/ objects?

q=Rembrandt+Oopjen+Coppit&p=&ps=&st=Objects&ii=#/SK-C-,> (accessed on 

..); M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, p. .

 Comments made by professor Lisa Monnas in our email correspondence.

9. Men’s ensemble, 
ca. 1635–1640, Victoria 
& Albert Museum in London, 
inventory no. 347&A–1905. 
Photo after: <https://
tinyurl.com/ukj72z56>
→ see p. 58

10. Frans Hals, Portrait of 
an unknown gentleman in 
white, ca. 1637, The Fine Arts 
Museum in San Francisco, 
inventory no. 75.2.5. Photo 
after: <https:// tinyurl
.com/3st7327k>
→ see p. 59
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often confused with embroidery. The brocading thread was often used to bring 

out the motif in patterned satin. It was crafted using metal (often gold) or silk 

thread, which appeared in the places where the ornament was formed.⁷⁴ How-

ever, the meticulousness with which the artist depicted the threads running in 

different directions within the line of the golden ornament points to the pattern 

on Ostrogski’s outfit being undoubtedly embroidered. In brocading, the threads 

would all be running in one direction.

The densely applied ornament covering the fabric is made of intertwining 

floral and geometric motifs in a net arrangement (see: Fig. ). Stylized flower 

forms are surrounded by symmetrically arranged wavy motifs, approximating 

the elongated letter “S.” Eugeniusz Iwanoyko described the embroidery pattern 

as “stylized floral shapes, among which one can see the open calyxes of flowers 

and ornamental leaves.”⁷⁵ The style of the ornament evokes associations with 

oriental design, though it is not a sufficient premise to determine the origin 

of the fabric. It is a known fact that European workshops very often imitated 

oriental products.⁷⁶

The colour of the fabric is also extremely characteristic, highlighting the silver-

-golden decoration. Iwanoyko defined it as purple, Możdżyńska-Nawotka as 

cherry red, and Żukowski as lilac-cherry.⁷⁷ According to Italian nomenclature, 

this colour can be described as morello, which is an off-shade of purple.⁷⁸ The 

colours of this fabric, which can be more generally described as a derivative 

of dark purple, fell within the canon of fashion propagated by the Spanish royal 

court, “in which, apart from black, other dark colours were also allowed.”⁷⁹

An important clue for our considerations of the fabric’s origin may be the in-

formation that Dominik Zasławski-Ostrogski was indebted to a Florentine mer-

chant, Filip Ducci, for an amount of  złoty. We know that the trader offered 

a very rich assortment of silk fabrics, including Venetian and Florentine satins, 

as well as Dutch lace.⁸⁰ Perhaps it was Ducci who bought the fabric, from which 

the exquisite costume was made for the prince. This hypothesis, however, must 

remain in the sphere of speculation due to the lack of source confirmation.

The fabric from which the Wams caftan and the trousers worn by Prince Do-

minik were sewn in the portrait in question shows some similarities to the frag-

ment of the sleeve from the men’s Wams, originating from the Discalced Carmelite 

 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki. Narzędzia i maszyny. Techniki 

i technologie. Wyroby i dziedziny, Warszawa , p. .

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, p. .

 For oriental influence, see, inter alia: M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, pp. –, , –; 

J. Chruszczyń ska, E. Orliń ska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne, pp. , –, –.

 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, p. ; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. ; 

J. Żukowski, “Tłuścioch wilanowski.”

 M. Taszycka, Włoskie jedwabne tkaniny, p. .

 The information is contained in the yet unpublished catalogue of textiles by Maria Taszycka, 

which is kept as manuscript in the Department of Textiles and Clothing of the National Mu-

seum in Kraków: The National Museum in Kraków (further ), Department of Textiles 

and Clothing, M. Taszycka, Katalog tekstyliów, TS; see also: F. Boucher, Histoire du costume, 

pp. –, –; A. Quondam, Tutti i colori del nero. Moda e cultura del gentiluomo nel 

Rinascimento, Vicenza , pp. –; A. Bender, Czarna moda, pp. –.

 However, the details of the transaction between the prince and the Italian merchant remain 

unknown. See: W. Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w  i  wieku, Lviv , 

pp. , .
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11 convent in Wesoła, now in the collection of the National Museum in Kraków, 

and the complete traveling outfit of King Gustav  Adolf of Sweden, currently 

in the Livrustkammaren collection at the Royal Palace in Stockholm. The sleeve 

in the collection of the National Museum in Kraków dates back to the beginning 

of the seventeenth century (see: Fig. ); according to the monastery’s tradition, it 

was part of the costume of King Zygmunt  Waza.⁸¹ It was made of dark purple 

satin, decorated with the technique of raised stitching with a golden bullion and 

string – a popular treatment at the time. The Renaissance floral ornament is made 

up of symmetrical scrubs with stylized lily flowers in an axial layout, enclosed 

in fields of narrow ribbons intertwined with twigs growing out of the scrubs. 

According to Maria Taszycka, the pattern on the sleeve refers to the ornamen-

tation of Italian clothing fabrics from the second half of the sixteenth century. 

The aforementioned scholar considered the message about the origin of clothing 

from King Zygmunt  as probable, noting that very often people from court 

circles donated expensive costumes to monasteries and churches for liturgical 

paraments. She also added that the dark purple fabric would have been in line 

with the aesthetics of Spanish fashion, which the monarch preferred.⁸² Joanna 

Daranowska-Łukaszewska compared the embroidery of the sleeve in question 

with the decoration on the purple travel garment embroidered with gold thread, 

belonging to the King of Sweden Gustav  Adolf, and found in the Stockholm 

museum.⁸³ The ruler ordered this costume from the Hamburg supplier Sebastian 

Lelija for his wedding to Maria Eleonora Hohenzollern in .⁸⁴

The fabric from the portrait of Prince Dominik and the two surviving cos-

tumes are linked by the colours and the technique of execution – golden stitching 

on purple satin, as well as floral and geometric ornaments. It is interesting that 

both the outfits of King Gustaw  Adolf and Prince Dominik Zasławski-Ostrogski 

are associated with their respective marriages.⁸⁵ It cannot be ruled out that 

 Half of an embroidered sleeve from the men’s pourpoint, early seventeenth century, , inven-

tory no.  –. In the convent of the Carmelite nuns, there is a corporal bag made 

of a similar fabric, which was made from another fragment of this caftan. Mam ja skarb mam… 

Cztery wieki Karmelitanek Bosych w Polsce, (exhibition catalogue, Archaeological Museum in 

Kraków, May–September ) J. Daranowska-Łukaszewska (ed.), Kraków , p. ; Inven-

tory card of the fragment of the sleeve from the National Museum in Kraków written by Maria 

Taszycka, see: , Department of Textiles and Clothing, M. Taszycka, Katalog tekstyliów.

 Item description see: , Department of Textiles and Clothing, M. Taszycka, Katalog 

tekstyliów.

 Outfit of King Gustaw  Adolf, made around , consists of three parts: inner kaftan – inventory 

no.  (), outer kaftan – inventory no.  () and trousers – inventory no.  (), 

Livrustkammaren, Pałac Kró lewski w Sztokholmie, see: information in the web catalogue of the col-

lection: <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct// ResultLightboxView/result

.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=

&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=F&sp=T&sp=> (accessed on 

..); <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct// ResultLightboxView/

result.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=  Scollection&sp=

SfieldValue&sp=&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=F&sp=

T&sp=> (accessed on ..); <http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct//

ResultLightboxView/result.t.collection_lightbox.TspTitleImageLink.link&sp=&sp=Scolle

ction&sp=SfieldValue&sp=&sp=&sp=&sp=Slightbox_x&sp=&sp=Sdetail&sp=&sp=

F&sp=T&sp=> (accessed on ..); Mam ja skarb, p. .

 Mam ja skarb, p. .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

11. Half of an embroidered 
sleeve from a man’s pour-
point, early 17th century, 
The National Museum in 
Kraków, inventory no. MNK–
–XIX–10458. Photo by Joan-
na Kazubowska
→ see p. 62
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12the Carmelite Wams sleeve could also belong to the wedding attire of the young 

king Zygmunt, made for his marriage to Constance of Austria in Kraków in . 

Admittedly, it is of a much darker hue than the fabric of the Wams in which 

the king was depicted on the so-called Stockholm roll, at the time of the bride’s 

ceremonial entry to Kraków a few days before the wedding.⁸⁶ No iconographic 

records documenting the royal wedding have survived; therefore, it is difficult to 

say what Zygmunt  actually wore during the ceremony in the Kraków cathedral. 

In the case of the Lithuanian aristocrat, the link between the creation of the por-

trait and his wedding with Zofia née Ligęza is a hypothetical one, based solely 

on symbolic premises. However, if it turned out to be true, one could surmise 

that the prince, who had very high aspirations, attempted to make a reference 

to the royal wedding attire. There is a possibility that Zasławski-Ostrogski had 

the opportunity to see the presently incomplete wedding outfit of Zygmunt  

or he might have learned about its details from a person from the royal court 

and, when planning his own wedding, he wished to have his likeness taken in 

a similar set of garments. This would be a clue to the existence of a probably 

short-lived wedding fashion among the representatives of ruling dynasties and 

magnates, the latter of whom tried to imitate the customs of the royals in a va-

riety of ways.

Prince Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski came from a family that 

played an important role in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the six-

teenth and seventeenth centuries. The Ostrogski family belonged to the strict elite 

of the state, holding the most important offices in the Crown of the Kingdom 

of Poland and the Grand Duchy of Lithuania.⁸⁷ Raised by his father in an atmos-

phere of affirmation of Western culture, the young man who frequented European 

courts was portrayed in an outfit that best suited his concept of fashion as an 

indicator of prestige and belonging to the Western elite. In this sense, a fashionable 

outfit made with Mannerist splendour was an ideal tool for building the owner’s 

image. Bartłomiej Strobel perfectly understood the significance of dress; hence, 

with his brush, he reproduced all the minutest details so precisely – the details 

that were more decisive for the reception of the portrait than the sitter’s face.

“Wear Polish attire when going to Berlin […].”

Portrait of Prince Janusz Radziwiłł

The other most representative portrait among Strobel’s oeuvre is the likeness 

of Janusz  Radziwiłł of the Trąba coat of arms (–), once housed in 

the ancestral portrait gallery at the Nieśwież (Nesvizh) castle, now kept in the col-

lection of the National Art Museum of Belarus in Minsk (see: Fig. ).⁸⁸ Prince 

Radziwiłł had his portraits painted frequently and enthusiastically, throughout 

 M. Zdeńkowska, Rolka sztokholmska skarb Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa , 

pp. –.

 W. Czapliń ski, J. Długosz, Ż ycie codzienne, pp. , , , ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , 

p. ; J. Żukowski, “Tłuścioch wilanowski.”

 B. Strobel, Portret księcia Janusza Radziwiłła, ca. (?), The National Museum of Art of the 

Bielarus Republic in Minsk, inventory no. зж–; E. Kamieniecka, Nieznany portret – dzie-

ło malarza polskiego z wieku , “Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, , , 

p. ; J. Tylicki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –, vol. , pp. –; J.K. Ostrowski, Portret, 

pp. –.

12. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz 
Radziwiłł, ca. 1636(?), The 
National Art Museum of 
the Republic of Belarus in 
Minsk, inventory no. ЗЖ–109. 
Photo by Joanna Kazu-
bowska
→ see p. 64
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15

his not very long life, and the resulting paintings allow us to trace the changing 

canons of fashion, while scholars see them as a field of interesting insights into 

the role of clothing as an important tool in creating one’s own image.

It was Elena Kamieniecka who attributed the portrait to Strobel.⁸⁹ The re-

searcher referred to the outfit presented in the picture, and on the basis of the char-

acteristic elements thereof, she dated the painting to the beginning of the s.⁹⁰ 

Jacek Tylicki, in turn, included the image among the group of the artist’s un-

confirmed works, and dated it to  or . In the context of the clothes that 

the prince is wearing, the researcher confined his commentary to a few rather 

laconic remarks.⁹¹

In the portrait in question, Radziwiłł appears in a vermillion silk ensemble 

consisting of a caftan, a hose, and a coat. The fabric of this garment is richly 

covered with a parallel, herringbone pattern of silver thread. Between the stripes 

of the pattern, silver sequins are densely sewn on the red background. The model 

wears a rigid pourpoint, half-buttoned with small, round silver buttons and fin-

ished with a simple, slightly convex basque, without showing the shirt underneath. 

The high waist is surrounded by a narrow band made of fabric covered with 

a silvery, wavy pattern and sequins, fastened with a silver haberdashery button 

(see: Fig. ). The sleeves are only cut with single cracks, revealing a plain white 

shirt underneath (see: Fig. ). A deep red cloak is loosely thrown over the mag-

nate’s left shoulder. The wide collar, falling over the shoulders, is decorated with 

openwork bobbin lace, showing the red of the caftan, and featuring floral motifs 

arranged around the vases (see: Fig. ). Stiff cuffs, decorated with a small frill 

at the wrists and widening upwards, are also decorated with bobbin lace with 

the same decorative motifs as on the collar, albeit laid more densely (see: Fig. ). 

Shown almost to the knee line, the pants are loose, wide at the hips and slightly 

tapering downwards.⁹²

Elena Kamieniecka carried out an analysis of the outfit described above. She 

noted that the Wams worn by Radziwiłł, with a high waistline, was a characteristic 

element of French fashion at the beginning of the s. Moreover, she determined 

that the prince’s spreading collar, such as the ones found also on the portraits 

of representatives of the Commonwealth’s elite from around  to around , 

was decorated with Brabant lace.⁹³ The scholar treated the aforementioned fea-

tures as arguments for the portrait’s dating.

Apart from Kamieniecka, Anna Sieradzka also commented on the magnate’s 

attire in more detail, devoting a whole section of her book to Radziwiłł’s clothing 

 Eugeniusz Iwanoyko completely omitted the mentioned work in his monograph, see: E. Iwan-

oyko, Bartłomiej Strobel; compare: E. Kamieniecka, Nieznany portret, p. .

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, p. . Elena Kamieniecka’s observations on the magnate’s 

outfit and the fabric from which it was made will be important during the costume’s analy-

sis later in the text. The results of the research by Anna Sieradzka as well as by Małgorzata 

Możdżyńska-Nawotka will also be referred, see: A. Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka 

pomocnicza historii, Warszawa , pp. –; M. Możdżyńska-Nawotka, Geopolityka mody, 

pp. –.

 Jacek Tylicki mentioned Radziwiłł’s outfit as follows: “Bright colors of the Wams – vermilion 

with contrasting, rich, silvery embroidery”, “precisely rendered ornaments of the outfit”, J. Ty-

licki, Bartłomiej Strobel, vol. , pp. –, vol. , pp. –.

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, p. ; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, pp. –.

13. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz Ra-
dziwiłł (detail), ca. 1636(?), 
The National Art Museum 
of the Republic of Belarus 
in Minsk, inventory no. 
ЗЖ–109. Photo by Joanna 
Kazubowska
→ see p. 65

14. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz Ra-
dziwiłł (detail), ca. 1636(?), 
The National Art Museum 
of the Republic of Belarus 
in Minsk, inventory no. 
ЗЖ–109. Photo by Joanna 
Kazubowska
→ see p. 65

15. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz Ra-
dziwiłł (detail), ca. 1636(?), 
The National Art Museum 
of the Republic of Belarus 
in Minsk, inventory no. 
ЗЖ–109. Photo by Joanna 
Kazubowska
→ see p. 65
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preferences, recognized on the basis of his portrait iconography.⁹⁴ The researcher 

discussed four portraits, two of which depict the prince in western clothes: a por-

trait by David Bailly (formerly attributed to Wybrand de Geest) from the early 

s (perhaps ?), kept at the National Museum in Wrocław, and the discussed 

portrait by Strobel, dating to the second half of that decade, most likely from 

–. In the next two paintings, created after the middle of seventeenth 

century, Radziwiłł had himself portrayed in the Polish national costume. We are 

referring to the portrait of the prince as the Lithuanian field hetman, by Daniel 

Schulz, dating to , currently in the National Art Museum of Belarus in Minsk, 

and to another portrait of the magnate as the great Lithuanian hetman, which 

is part of the Wawel Royal Castle collection, painted one year before the model’s 

death () by an unknown Polish painter. Based on these four paintings, Sie-

radzka demonstrated the magnate’s changing taste in fashion, which – in her 

opinion – had been linked to historical and moral factors as well as changes in 

his private life and political career.⁹⁵ At the same time, the author maintained 

that the prince “was perfectly capable to build his image with his clothes – be it 

a fashionable European, or a traditional Sarmatian nobleman.” These, especially 

the latter, allowed him to be seen as a patron of large numbers of Lithuanian 

nobility, who were traditionally clients of the House of Radziwiłł.⁹⁶

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka also carried out a detailed analysis of Janusz 

Radziwiłł’s costume on the portrait by Strobel, based on a broad comparative 

material. Like Sieradzka, she referred to the image of Bailly, and based on these 

two paintings she showed the changes taking place in fashion over just a few 

years. She also pointed to a very similar portrait of John Balasyse by Gilbert 

Jackson from  (at the National Portrait Gallery in London), and compared 

the costume details in the portraits of Zasławski-Ostrogski and Radziwiłł.⁹⁷

Both researchers, relying on the observation of the details of the dress, dated 

the image of the Lithuanian chamberlain by Strobel to the period after the mid-

s, because at that time minor but significant changes were introduced in 

European man’s fashion. These details can be observed when comparing the por-

trait by Strobel to the portrait by Bailly. Możdżyńska-Nawotka offered a probable 

date of execution of the latter work as  or .⁹⁸ In the portrait by Bailly, 

the young Radziwiłł presents himself in a silvery-golden silk outfit (see: Fig. ).⁹⁹ 

It consists of a long pourpoint, ending in a pointed basque, with a high waist and 

loose, slightly folded trousers, reaching to the knees, supported by drawstrings. 

The caftan, down to the waistline, and the sleeves are decorated with vertical slits 

 Anna Sieradzka published her comments in a textbook on clothing, which should be treated 

as a handbook on the methodology of costumology research, see: A. Sieradzka, Kostiumologia 

polska, pp. –; compare: J.K. Ostrowski, Portret, pp. –.

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, pp. –.

 Ibidem, p. .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, p. ; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, pp. –. 

Jacek Tylicki dated the painting rather broadly, some time between  and , see: J. Tylicki, 

Bartłomiej Strobel, vol. , p. . Also Jan K. Ostrowski remarked on the dating on the portrait, 

see: J.K. Ostrowski, Portret, p. .

 D. Bailly, Portret księ cia Janusza Radziwiłła, , The National Museum in Wrocław, <https///

commons.wikimedia.org/wiki/File/Bailly_Janusz_RadziwiCC.jpg> (accessed on 

..).

16. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz Ra-
dziwiłł (detail), ca. 1636(?), 
The National Art Museum 
of the Republic of Belarus 
in Minsk, inventory no. 
ЗЖ–109. Photo by Joanna 
Kazubowska
→ see p. 65

17. David Bailly, Portrait 
of Prince Janusz Radziwiłł, 
1632, The National Museum 
in Wrocław. Photo after: 
<https://tinyurl.com/
27k4fchb>
→ see p. 67
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18

19

20

to show the white shirt being worn underneath. The broad, shoulder-length collar 

and cuffs are made of needle lace. White stockings are decorated with ribbons and 

lace at the connection with the hose. Among the accessories, we note fine white 

gloves, and black high-heeled boots decorated with large, lace rosettes.¹⁰⁰

When comparing the two portraits of Radziwiłł, which were created within 

the time-span of about four years, the most striking aspect is the change in the pro-

portions of the male figure obtained by heightening the waistline, lengthening 

the basque, and replacing the pointed end with a straight one. With time, the caftan 

was no longer decorated with dense vertical slits, and only one opening was left 

on the sleeve. The collar became more spread, and it fell over the shoulders.¹⁰¹

The garment in Strobel’s portrait is almost identical in cut to that worn by 

John Belasyse in the National Portrait Gallery in London, portrayed by Gilbert 

Jackson in .¹⁰² The Englishman’s caftan, however, has a slightly pointed end 

at the waistline, and an open basque. Also similar is the pourpoint on the portrait 

of an unknown officer by Jan Antonisz van Ravesteyn at The Weiss Gallery in 

London, painted in , i.e. at the time of introducing the above-mentioned 

changes into Western European fashion.¹⁰³

Looking for analogies among the historical costumes and accessories preserved 

to this day, we should point to an ensemble in the collection of the Victoria and 

Albert Museum in London, made in England, consisting of a caftan, trousers, and 

a coat, and dated to – (see: Fig. ).¹⁰⁴ In the case of this ensemble, the simi-

larities to Radziwiłł’s outfit are noticeable both in the cut and in the fabric itself, 

which bears a zigzag pattern. The caftan of the Polish magnate is also almost identical 

in form to the English doublet from the second half of the s, also belonging to 

the London Victoria and Albert Museum collection (see: Fig. ).¹⁰⁵ When it comes 

to lace details, a slightly similar pattern of bobbin lace decorating a large collar can 

be found in the collection of the National Museum in Warsaw (see: Fig. ).¹⁰⁶ Also, 

in the collection of the Rijksmuseum in Amsterdam there are several examples 

of decorative cuffs, which the cuffs in Strobel’s work very much resemble.¹⁰⁷

 A. Sieradzka, Kostiumologia polska, pp. –; M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, 

p. .

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. ; A. Drążkowska, Historia obuwia, 

pp. –.

 M. Moż dż yń ska-Nawotka, Geopolityka mody, p. .

 J.A. van Ravesteyn, Portret nieznanego oficera, ; until recently in the collection of The Weiss 

Gallery in London; present location unknown. Information on the work and illustrative mate-

rial obtained courtesy of The Weiss Gallery.

 Man’s ensemble, ca. –, Victoria & Albert Museum in London, inventory no. . 

to –; information according to the web catalogue of the Victoria & Albert Museum,

see: <http://collections.vam.ac.uk/item/O/mans-ensemble-unknown/> (accessed on 

..).

 Doublet, –, Victoria & Albert Museum in London, inventory no. –; information 

according to the web catalogue of the Victoria & Albert Museum, see: <http://collections.vam

.ac.uk/item/O/doublet-unknown/> (accessed on ..).

 Fragment of a bobbin lace, linen thread, Flanders, ca. –, The National Museum in War-

saw, inventory no.   MNW; information according to the web catalogue of the National 

Museum in Warsaw, see: <http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=&show_

nav=true&full_screen=true#> (accessed on ..).

 Cuff, ca. , Rijksmuseum in Amsterdam, inventory no. –––A; information ac-

cording to the web catalogue of the Rijksmuseum, see: <http://hdl.handle.net//RM

.COLLECT.> (accessed on ..).

18. Man’s ensemble, ca. 
1635–1645, Victoria & Al-
bert Museum in London, 
inventory no. T.58 to B–1910. 
Photo after: <https://tinyurl
.com/9c3cwdc>
→ see p. 67

19. Doublet, 1635–1640, 
Victoria & Albert Museum in 
London, inventory no. 177–
–1900. Photo after: < https://
tinyurl.com/tyr45mu9>
→ see p. 68

20. Fragment of a bobbin 
lace, linen thread, Flanders, 
ca. 1630–1650, The Natio-
nal Museum in Warsaw, 
inventory no. SZT 1544 
MNW. Photo after: <https://
cyfrowe.mnw.art.pl/pl/
katalog/460895>
→ see p. 69
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It is worth paying attention to the fabric from which the fashionable garment 

was sewn. It already attracted the interest of Elena Kamieniecka, who described 

it as follows: “silk fabric interwoven with silver thread with a geometric pattern, 

probably of Italian origin, was fashionable not only in France, but also found in 

the Polish-Lithuanian Commonwealth. The herringbone pattern, reminiscent 

of Italian fabrics with the motif of rhombuses, triangles, and trapeziums […], 

can be dated to the first half of the seventeenth century.”¹⁰⁸ The pattern on 

the fabric has so far been referred to in the literature as embroidery (see: Fig. ). 

Jacek Żukowski and Anna Sieradzka identified it as such. According to Lisa 

Monnas, however, the silver ornament could have been made with a silver rib-

bon applique. This was a very expensive decorative procedure.¹⁰⁹ It may also 

be surmised that the fabric was embellished with galloon (often mistaken for 

ribbons) in the form of a plain or patterned woven trimming made partially 

or entirely of metallic, metallized, silk, or cotton threads.¹¹⁰ Gallons were often 

used to decorate garments and to hem liturgical vestments: chasubles, dalma-

tics, and capes.

In order to be able to properly understand the work of Strobel, it is worth 

taking a closer look at the prince portrayed therein, who belonged to the strict 

political elite of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Janusz  Radziwiłł, 

Vilnius Voivode and Grand Hetman of Lithuania, born on  December , 

was the son of Krzysztof Radziwiłł and Anna Kiszczanka.¹¹¹ As his biographer 

Edward Kołtubaj wrote, “He was famous for his handsomeness, beauty, and at-

tachment to the court of Władysław . During his stay abroad, at the courts 

of various princes, he adopted foreign customs and at first wore the foreign garb 

that the king himself was seen to use; later, however, he returned to his native 

dress.”¹¹² Most probably from his youth, he had been made aware of the important 

role of costume as a testimony of social status, and therefore the prince attached 

great importance to these matters. During the three years that he spent study-

ing in the Jesuit gymnasium in Słuck, where he was sent in  (despite being 

a Calvinist), he exchanged letters with his father, asking him to send cloth for 

the outer garment, and silk fabric for the lining, and complaining that he lacked 

the appropriate clothing and his dignity had suffered as a result.¹¹³

Like most young magnates, Janusz Radziwiłł was sent by his father to study 

abroad, where he set out in  under the care of Aleksander Przywkowski and 

Olbracht Dębowski. During the grand tour, he visited the Netherlands, England, 

and France, performing the honourable function of a diplomat representing 

King Władysław .¹¹⁴ It is worthwhile to bring up an extremely interesting 

source, written by Krzysztof Radziwiłł, namely: Informacyja, według której syn 

 E. Kamieniecka, Nieznany portret, pp. –.

 Comments made during e-mail correspondence.

 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, p. .

 T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. , Wrocław–Warszawa–

–Kraków–Gdańsk–Łódź , p. .

 E. Kołtubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno–Witebsk , p. .

 W. Czapliń ski, J. Długosz, Ż ycie codzienne, pp. –; J. Żukowski, Książę Janusz Radziwiłł: 

między koronkami a ferezją, <https://www.wilanow-palac.pl/ksiaze_janusz_radziwill_ miedzy_

koronkami_a_ferezja.html > (accessed on ..).

 K. Radziwiłł, Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i w cudzej ziemi (–

–), in: Ojcowskie synom przestrogi, pp. –; T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, p. .
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mój książę Janusz Radziwiłł i słudzy przy nim będący tak w drodze, jako na miejscu 

postępować sobie mają. Dana w Wilnie dnia  Septembra Anno  [Information, 

according to which my son Prince Janusz Radziwiłł and his servants should act 

during the journey and when they arrive. Given in Vilnius on  September, Anno 

].¹¹⁵ The parental instructions included advice for the young magnate and 

instructions for his companions and guardians. Among those instructions, we 

can find clues regarding the costume: “Do Berlina jechać w polskich ubiorach 

i lubo z wielu miar życzyłbym, aby sprawowanie szat cudzoziemskich do Lipska 

odłożono, wszakże jeśliby pan Kan […] inaczej radził, tedy synowi memu z tym, 

którzy się o niego najbliżej ocierać będą, podróżne i powszednie szaty sprawić, 

a dalsze strojenie do Lipska odłożyć. W sprawowaniu szat miarę zachować, żeby 

był szyk i blask, bez przepychu i popisywania się, oraz bez niechlujstwa. Nad 

trzy pary szat nigdy więcej synowi nie sprawować, to jest jedna para powsze-

dnia, a dwie odświętne, gdyż i wzrost za laty, i stroje odmianę biorą. […] Zrazu 

przypatrzyć się z jakim pożytkiem w życiu i strojach książęta tameczni narabiają 

i przystosować się do ich zwyczajów. Haftowanych habitów nie sprawować syno-

wi, bo kiedy tego będzie czas, tedy tu w domu swoi robotnicy sprostać temu będą 

mogli. […] Ponieważ polskich szat ma nazbyt, tedy na miejsce przyjechawszy, 

jedne albo dwie parze szat co ochędoższych zostawić mu dla używania, a ostatek 

na niemczyznę przerobić, jako na poszewki płaszczów, na kabaty, albo rękawy 

pacholętom i na co inszego przyda się” [Wear Polish attire when going to Berlin, 

and it is my sincere wish that you postpone the commissioning of foreign clothes 

until Leipzig, however, were Mr. Kan […] to advise otherwise, then I would wish 

for my son and those closest about him to have their traveling and everyday gar-

ments made, and any further dressmaking should be delayed until the arrival in 

Leipzig. In the dressing of the robes, maintain balanced measure, so as to be chic 

and splendid, and yet without excess or boastfulness, but also without sloppiness. 

There is no need for my son to have more than three ensembles of garments 

at any time, that is, one set for daily use, and two festive ones, both because his 

growth in years, and the way of dress is changing. […] At first observe the us-

age that these princes make of life and dress, and then adapt to their custom. 

Do not commission embroidered habits for my son, as when there is time for 

those, our own workers here at home will be able to make them […] Since he 

has Polish robes even in excess, then, when he arrives, let him will keep one or 

two ensembles of the nicest robes for his perusal, and let the rest be adjusted 

to the German fashion, as coat linings, jackets, or sleeves for the boys, and for 

whatever else they may be useful].¹¹⁶

Krzysztof Radziwiłł also ordered his son to send him from the journey “kon-

terfekt zupełnie wymalowawszy w stroju, który będzie mu najprzy stojniejszy” 

[his painted likeness, complete in the dress that shall be most handsomely 

fitting].¹¹⁷ And so he did. During his foreign travels, in – the young 

prince stayed in Leiden, where he met David Bailly, a painter who specialized 

in portraits of professors and students of the local university.¹¹⁸ In the artist’s 

 K. Radziwiłł, Informacyja, pp. –.

 Ibidem, pp. , .

 Ibidem, p. .

 Ibidem.
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21studio, in , the aforementioned portrait of the young Radziwiłł was cre-

ated, presenting him in a French-Dutch outfit that was fashionable in the early 

s.

After his return to Lithuania at the end of October , Radziwiłł did 

not break with his preferences for Western European dress for some time. 

This is evidenced by his image as the Lithuanian chamberlain (this dignity 

was awarded to him by King Władysław  Waza in February , during 

Radziwiłł’s stay in London), attributed to Bartłomiej Strobel, and dated – 

partly on the basis of the costume he is wearing – to the years –. 

Commissioning the portrait was undoubtedly related to the newly received 

dignity, the symbol of which – in the form of a large key – rests on the table 

next to the person portrayed (see: Fig. ).¹¹⁹ The Lithuanian chamberlain-

ship was the first dignity in the prince’s public career; therefore, his taking up 

the position was an important event, emphasized by an appropriate, extremely 

opulent dress.

One can assume a cautious hypothesis that the outfit visible in the Nesvizh 

portrait of the newly nominated Lithuanian chamberlain could have been 

ordered in London (which, we should emphasize, remained under the influ-

ence of French fashion) approximately two or three years after the magnate’s 

return to Poland, perhaps just before his betrothal to Katarzyna Potocka. The 

several-year distance between the painting of Radziwiłł’s portraits by Bailly 

and by Strobel explains the differences in the shape of the model’s clothes, 

which reflected the development of the fashion created at the time in England. 

Radziwiłł must have been up-to-the-minute in these matters, and probably 

he also had an appropriate staff to assist him: advisors and sales representa-

tives. Expensive and sophisticated outfit, according to the latest fashion, per-

fectly emphasized the social standing of its owner. The choice of the author 

of the portrait would not have been coincidental either. Employing Strobel 

could have been informed by the desire to relate to the portrait of Prince Wła-

dysław Dominik Zasławski-Ostrogski, painted just a little earlier (), which 

was probably known and widely commented on in court circles in the Crown 

of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. At that time 

in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Bartłomiej Strobel was essentially 

the only – or one of the few painters who were able to cope with the ambi-

tious task of portraying the Lithuanian magnate. The Silesian master, who 

undoubt edly had spent time in Prague, and probably also in the Netherlands, 

was perfectly familiar with the novelties of fashion, understood its importance 

for the prestige, and was able to convey its characteristic features on canvas 

with formidable precision. By portraying Radziwiłł in avant-garde attire, he 

not only realized the ambitious plans of his client, but also showed extraor-

dinary mastery, consolidating his fame as the best portraitist in the Polish 

Commonwealth during the era of Władysław  Waza.

The two portrayed aristocrats, both Zasławski-Ostrogski and Radziwiłł, treat-

ed opulent foreign attire as a distinguishing mark of their social standing and, 

at the same time, of their privacy, standing in stark opposition to the traditional 

Polish model of the magnate portrait, depicting a hieratic figure of a politician, 

 J.K. Ostrowski, Portret, pp. , .

21. Bartłomiej Strobel, 
Portrait of Prince Janusz Ra-
dziwiłł (detail), ca. 1636(?), 
The National Art Museum 
of the Republic of Belarus 
in Minsk, inventory no. 
ЗЖ–109. Photo by Joanna 
Kazubowska
→ see p. 70
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leader, pillar of a powerful family, or a diplomat. Perhaps both of the best portraits 

by Strobel were created in connection with the planned marriages of the por-

trayed men, which cautiously suggests that the paintings might have had their 

female counterparts.

Conclusions

The example of the portraits here discussed illustrates the fact that both Stro-

bel himself and his models were perfectly familiar with the current fashion in 

Western Europe, and also that they reacted to any changes introduced therein. 

Furthermore, it was an instantaneous reaction, which we observe when comparing 

the costumes of the magnates with items stored in museums (mainly in England 

and Germany), in which cases the time of creation is precisely defined. Thanks 

to Strobel’s art, we can observe the extremely fast process of adaptation by Polish 

magnates, nobility, and bourgeoisie to the latest trends and changes in European 

fashion. This is an extremely valuable source of information, especially with 

the view to the negligible state of preservation of the original garments or their 

fragments in Polish collections. The painter’s treatment of the details of West ern 

European costumes, rendered with the greatest attention and precision, provides 

a kind of document, confirming the artistic tastes of the inhabitants of the Polish-

-Lithuanian Commonwealth under the reign of the Waza dynasty. The direc-

tions chosen by Polish customers in the search for fashion novelties included 

France and England. The sons – as there is no information about the daughters – 

of the magnates of the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy 

of Lithuania visited both Paris and London. Prince Janusz Radziwiłł has certainly 

done so, and during his stay in London, he received the news of the royal nomi-

nation to the Lithuanian chamberlainship, which undoubtedly could have influ-

enced his decision to commission an outfit appropriate to this new distinction. 

Dressing “according to foreign fashion” was typical especially for the magnate 

youths, whereas it did not arouse the enthusiasm on the part of the noble clien-

tele, accustomed to traditional, native dress, which corresponded to the image 

of a Sarmatian – popular among the nobility, created as an iconographic model 

of the national myth. Characteristically, that same Janusz Radziwiłł, after he 

had received the nomination for the Lithuanian field hetman, instructed Daniel 

Schulz to paint him in the satin żupan garment, thus renouncing the Western 

fashion, ostentatiously foreign to the Polish and Lithuanian nobility whom he 

was to going to lead in the capacity of a military superior.

From the conducted analysis, it seems certain that Bartłomiej Strobel por-

trayed his models in specific costumes that they actually used. This is evidenced 

by the similarities between the costumes and fragments of textiles found in mu-

seum collections throughout Europe and – less frequently – also in Poland. Such 

a precise rendition of the clothes’ details could not have resulted from the painter’s 

fantasy; an unreal, imaginary outfit would have placed the portrayed dignitary 

in an unfavorable light, more of a figure in disguise than a wealthy magnate. 

The courtly elite of the Polish-Lithuanian Commonwealth, performing numer-

ous clerical functions, often appeared in public, which was widely commented 

on by the opponents and the supporters alike. Participation in court ceremonies 

was a fashion show of sorts, providing the opportunity to show off one’s textile 

acquisitions. Furthermore, following the latest fashion trends was a deliberate, 
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well-thought-out manoeuvre that was tailored to the pursuit of specific goals 

in the policy of self-creation and representation of the portrayed persons. Both 

Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski and Janusz Radziwiłł used the oppor-

tunity to emphasize their modernity and familiarity with the world, expressed 

with the aid of avant-garde apparels that have just entered the canon of fashion 

in England, France, and the Netherlands. Garments from these parts were eagerly 

worn by both Catholics and Protestants.

The social standing of Strobel’s models undoubtedly had a fundamental impact 

on the clothes they wore, which became an ideological carrier of content, visually 

confirming the belonging of the portrayed individual to a specific social stratum. 

Also for this reason, it should be accepted as a fact that the costumes presented in 

the paintings reflect the actual clothes, rather than being the effect of the painter’s 

fantasy. This belief is also shared by Lisa Monnas and Aileen Ribeiro, who claimed 

that the clothes in portraits painted by Strobel reflect the fashion at the time very 

closely. In addition, they specified that this is not an effect of generalization, vis-

ible, for example, in the “romantic” costumes of characters from the paintings 

of Antoon van Dyck (–) who was Strobel’s contemporary, but that these 

are realistically presented clothes, made in accordance with the canons of the latest 

fashion, the changes of which (within but a few years) the painter recorded very 

carefully.¹²⁰ We might say that the measly state of possession of original costumes 

from the period in museum collections (especially those found in Poland) means 

that the perfectly rendered garments in Strobel’s paintings constitute the main 

source of information about fashion in the Polish-Lithuanian Commonwealth 

in the first half of the seventeenth century. •
 The researchers’ observations were clarified during the correspondence by e-mail.

97Two princes and the fashion...




