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  Od stuleci moda zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka.  Zawsze była 

ona zależna od wielu czynników: stopnia rozwoju przemysłu, poglądów 

politycznych społeczeństwa, czy aktualnie panujących obyczajów. W czasach 

przed globalizacją, po ubiorze można było określić czyjeś pochodzenie i status 

społeczny. Niektóre etapy w dziejach ludzkości odznaczały się w dziedzinie 

mody rewolucyjnymi innowacjami, inne czerpały inspiracje z minionych 

czasów. Każdy okres w sztuce charakteryzował się jednak innymi trendami, 

które mniej lub bardziej odzwierciedlały idee epoki.  

 Nie inaczej było w przypadku romantyzmu. Nurt ten charakteryzował się  

buntem przeciwko oświeceniowemu racjonalizmowi, sztywnym regułom i 

niesprawiedliwym rządom arystokracji.  Romantycy byli indywidualistami, 

przekonanymi o odrębności jednostki ludzkiej, a często także o własnej 

wyższości nad innymi. Stawiali emocje, własne przeżycia i doświadczenia 

duchowe wyżej niż naukę i rozum. Metodą poznania świata stała się sztuka, a 

wyobraźnię uznawano za jedną z najwyższych wartości. Ludzie tęsknili za 

wolnością i podróżami. Fascynowano się kulturą Wschodu, tajemniczością 

średniowiecza, folklorem i siłą natury. Świat bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej łączył się we wspólnym celu – pokonaniu arystokratycznej tyranii i 

obaleniu sztywnych, oświeceniowych reguł postrzegania rzeczywistości. 

Jednocześnie na znaczeniu zyskiwały ruchy niepodległościowe, powstał także 

kult ludowości – odkrywano zapomnianą historię własnych narodów, sięgano do 

podań i wierzeń ludowych. 

W latach podbojów napoleońskich Europa była zdominowana wpływami 

Francji, przez co inne państwa przejmowały jej kulturę, a co za tym idzie – 

modę. Dziedzina ta była ważnym aspektem codziennego życia romantyków, a 

ich strój odzwierciedlał ich poglądy i ideały. W porównaniu do poprzednich 

epok, ubiór romantyczny był prostszy i bardziej stonowany. Nie przyniósł on 

szczególnie zadziwiających nowości, jednak część jego wylansowanych 

elementów niespodziewanie na zawsze zmieniła oblicze światowej mody i 

pozostaje w niej do dziś. Często ludzie nawet nie myślą nad tym, skąd wzięły się 

pewne oczywistości codziennego ubioru, od wielu lat obecne na całym świecie. 

Po dogłębnej analizie źródeł mogę stwierdzić, że wiele z nich ma swoje początki 

w romantyzmie. Osoby żyjące w tamtych czasach raczej nie zastanawiały się, 

czy właśnie tworzą uniwersalne podstawy stylu przyszłych pokoleń. Mimo to 

niektóre elementy mody romantycznej na długo zapisały się w kulturze i dziś są 

fundamentami współczesnego podejścia do ubioru. 
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Rewolucja francuska w 1789 r. wywołała ogromne zmiany w życiu 

obywateli.  Skończył się okres monarchii absolutnej i feudalizmu. Zwolennicy 

rewolucji głosili pełną wolność jednostki, ich mottem stało się hasło „Wolność, 

Równość, Braterstwo”. Buntowano się przeciwko sztywnym zasadom epoki 

oświecenia i regułom pogłębiającym różnice klasowe. Jedną z pierwszych 

uchwał wydanych przez rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe  było zniesienie 

wszelkich dotąd obowiązujących przywilejów i ograniczeń stanowych w 

dziedzinie mody. Dowodzi to, jaką wagę polityczną przypisywano  ubiorom1. 

Odtąd już nie tylko szlachta mogła nosić np. bogato zdobione suknie, złotą 

biżuterię czy strojne dodatki. 

Od setek lat wyznacznikiem mody było środowisko arystokracji, dworów 

królewskich i monarchów. Królowe, księżniczki, nawet królewskie metresy 

ożywiały bądź zabijały trendy, a ich charaktery, aspekty ich życiorysów czy 

decyzje polityczne miały potężny wpływ na zachodzące zmiany. Arystokratki 

kreowały modę, a reszta próbowała za nimi nadążyć i dotrzymać im kroku2. 

Jednak po zmianie przepisów moda uległa demokratyzacji. Wypadki 

rewolucyjne zniosły znienawidzone ubiory szlacheckie: krynoliny, białe peruki, 

jedwabne, haftowane fraki i krótkie spodnie3. W okresie ciągłych walk i 

problemów politycznych, nie było jednak czasu na żadne nowinki w kwestii 

strojów – moda chwilowo stanęła w miejscu. Dominowały proste ubiory 

mieszczańskie. Po nadejściu rządów Napoleona sytuacja w kraju uległa 

odprężeniu, a co za tym idzie – ponownie zaczęto interesować się kulturą, 

sztuką oraz modą. Ludnością zawładnęła potrzeba zapomnienia i zakosztowania 

radości życia. Cesarz Francji mianował burżuazję nową szlachtą. Nowi 

arystokraci otrzymali wysokie tytuły i ogromne majątki, skonfiskowane wyższej 

klasie podczas rewolucji. Rzucali pieniędzmi, aby podkreślić swą stopę życiową 

i świeżo otrzymane tytuły. Ale przeważnie brakowało im wyrobienia 

estetycznego, utożsamiali więc bogactwo z pięknem, a rewolucja znosząc 

ograniczenia cechowe ułatwiła rzemieślnikom nieposiadającym kwalifikacji 

drogę do wytwórczości4. Ubiór stał się dla nowobogackich sposobem na 

zamanifestowanie swojej nowej pozycji społecznej. Upojona wolnością 

jednostka, wyniesiona do rangi obywatela, szukała w ubiorze sposobu 

                                                           
1 E. Szyller, Historia Ubiorów, Warszawa 1960, s. 215 
2 K. Żebrowska, Modowe rewolucje, Kraków 2019, s. 221 
3 E. Szyller, Historyczny rozwój form odzieży, Warszawa 1974, s. 94 
4 E. Szyller, Historyczny rozwój form odzieży, s. 99 
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wyrażenia własnej osobowości, a zarazem ucieczki od codziennych problemów5 

Mimo to aktualnie panująca moda i tak była dużo prostsza niż ta sprzed 

rewolucji. W pierwszych latach cesarstwa wzorowano się na ubiorach 

starożytnych, zwłaszcza u pań królowała więc biel, i proste, wręcz 

minimalistyczne kroje. Działo się to jeszcze przed rozkwitem romantyzmu. Po 

jego nadejściu stopniowo poszerzano i „udziwniano” kobiecą sylwetkę, jednak i 

tak stroje te były praktyczniejsze i szyte z większym umiarem, niż w czasach 

poprzedzających rewolucję, a w związku z tym – ogólniej dostępne. 

Panowanie Napoleona nie trwało jednak długo. Po jego abdykacji na tron 

przywrócono dynastię Burbonów, nastąpił także Kongres Wiedeński, na którym 

ustalono nową mapę Europy. Przekreślono wszystkie zmiany, jakich dokonała 

rewolucja, raz jeszcze zwyciężyła reakcja feudalna, wprowadzono legitymizm, 

ruchy wolnościowe i zjednoczeniowe zostały zahamowane, a nowe granice 

ustalano sztucznie przez łączenie w całość obcych sobie narodowości6. Mimo 

prześladowań powstały i rozwijały się we wszystkich prawie krajach Europy 

liczne tajne związki, łączące ludzi o szlachetnych porywach dla wspólnej 

nieprzejednanej walki z absolutyzmem7. W następnych latach idee romantyczne 

przeżywały swój szczyt i największą popularność. Mimo powrotu dawnych 

monarchów i arystokracji, burżuazja utrzymała swoje dominujące stanowisko w 

życiu gospodarczym i kulturalnym.  Wprowadzony niedawno kapitalizm 

otwierał przed młodym i prężnym mieszczaństwem szerokie pole działania w 

tych dziedzinach. Mieszczaństwo górowało żywotnością nad zdegenerowaną, 

choć chwilowo znów zwycięską, arystokracją feudalną, toteż w okresie między 

wojnami napoleońskimi a Wiosną Ludów ono nadawało ton życiu8. Sfery 

dworskie i arystokracja w większej części Europy nie stały już na pierwszym 

miejscu (jednym z niewielu wyjątków był Wiedeń), nie mogły już więc 

narzucać odgórnie gustów i trendów. Dojście do władzy średniej burżuazji 

stopniowo wprowadziło kulturową dominację drobnomieszczańskiego stylu 

życia. Taki stan rzeczy w mniejszym lub w większym stopniu utrzymuje się na 

świecie do dziś. Klasowość mody obecnie praktycznie przestała istnieć: 

arystokracja nie dyktuje już ogólnych zasad dobrego stylu, jednak stroje 

wyższych sfer mogą być łatwo odtworzone także za pomocą tańszych 

zamienników, przez co są dostępne dla wszystkich. Zwłaszcza w dobie 

                                                           
5 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, przeł. P. Wrzosek, 
Warszawa 2009, s. 313 
6 B. Osińska, Sztuka i czas, Warszawa 1984, s. 22 
7 E. Szyller, Historia ubiorów, s. 236 
8 E. Szyller, Historia ubiorów, s.238 
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internetu, kiedy każdy może stać się influencerem i inspirować swoimi strojami 

całe rzesze ludzi, od szarych obywateli po celebrytów. Trendy codziennie 

tworzą się na ulicach miast, a nie na odciętych od świata dworach. Modą można 

wyrażać swój charakter, niezależnie od pozycji społecznej i stopnia zamożności. 

Analizując powyższe rozważania można dojść do wniosku, że gdyby nie 

rewolucja francuska oraz bunt romantyków przeciwko dominacji sztywnych 

zasad arystokracji, nie byłoby dzisiejszej powszechnej dostępności mody dla 

przeciętnego człowieka. 

Francja zawsze zajmowała dominująca pozycję w świecie mody, a 

francuskie trendy w mniejszym lub większym stopniu przyjmowały się w całej 

Europie. Ze względu na panującą na początku XIX wieku sytuację polityczną, 

państwo Napoleona wykorzystywało swoją pozycję do propagowania mody w 

podbitych przez siebie krajach europejskich. Przykładowo, gdy po upadku 

cesarstwa do tej pory lekkie i proste suknie zaczęły przybierać bardziej dostojne, 

zabudowane formy, zmianę w ubiorze damskim można było zaobserwować w 

całej Europie. Sami Francuzi większość pomysłów zapożyczali jednak z mody 

angielskiej. Ubiór w Anglii był prostszy i swobodniejszy, a taki właśnie styl 

spopularyzowano po rewolucji. W swojej książce La France Lady Morgan 

pisała: „Wszystko, co angielskie, jest teraz w Paryżu cenione i uważane za 

romantyczne. Mamy więc romantycznych krawców, modystki, cukierników, a 

nawet lekarzy i aptekarzy”9. Popularny w Anglii dandyzm święcił triumfy we 

Francji i innych państwach, a Anglicy stali się wzorami dżentelmenów. Podczas 

gdy mężczyźni swoim stylem zdominowali Europę, tradycyjny angielski strój 

kobiecy praktycznie przestał istnieć. Moda damska w tym kraju zaczęła czerpać 

inspiracje z mody francuskiej i w niewielkim tylko stopniu zachowała narodowy 

charakter10. Angielki, ulegając paryskim wpływom, na początku XIX wieku 

zaczęły nosić suknie nawiązujące do stylów antycznych. Do tej pory każde 

państwo, a głównie jego warstwa szlachecka, posiadało własne, unikatowe stroje 

(w Polsce były to np. żupan i kontusz). Za sprawą politycznej dominacji 

cesarstwa Napoleona i powszechnej anglomanii różnice w strojach europejskich 

stopniowo ulegały zatarciu. Zjawiska te mogły mieć wpływ na modę w 

ośrodkach wielkomiejskich, nie dotyczyły jednak prowincji; wśród ludu czy 

nawet prowincjonalnego drobnego mieszczaństwa umacniała się dominacja 

stroju narodowego11, co doskonale oddawało romantyczną fascynację folklorem 

                                                           
9 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 333 
10 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s.328 
11 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 311 
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i przeszłością narodu. Napływające z zagranicy tendencje musiały też 

dostosowywać się do lokalnych potrzeb i gustów. Mimo to można stwierdzić, że 

w początkach XIX wieku moda europejska w pewnym stopniu uległa 

zjednoliceniu, a konkretne style nie były już kojarzone z jednym państwem, a 

raczej z wyznawanymi aktualnie ideami. Obecnie da się zaobserwować 

globalizację mody – te same trendy obowiązują na całym świecie, docierają 

nawet w najdalsze zakątki Ziemi, które jeszcze niedawno zdołały ukrywać się 

przed zachodnią cywilizacją. Można to postrzegać jako pozytywne zjawisko, ale 

i jako negatywne. Nie da się jednak ukryć faktu, że w dużej części doprowadziła 

do tego czerpiąca z doświadczeń różnych państw moda romantyzmu. 

Pozostając w temacie anglomanii w czasach romantyzmu, nie sposób 

pominąć zjawisko społeczne zwane dandyzmem. Ten wylansowany przez 

Anglików styl nie tylko ubioru, ale i życia, stał się prawdziwym europejskim 

fenomenem.  Według definicji dandyzm to wyszukana, niekiedy przesadna, 

elegancja w sposobie bycia. Charakteryzował się szczegółową dbałością o strój i 

nienaganne maniery, kurtuazją, oryginalnością zarówno w wyglądzie, jak i 

zachowaniu. Dandyzm był w środowiskach artystycznych XIX wieku wyrazem 

buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości12. U ówczesnych doskonałych 

dandysów spleen nierozerwalnie łączył się z elegancją. Można powiedzieć, że 

dandyzm był w modzie tym, czym romantyzm w sztuce13. Słynny francuski 

pisarz Chateaubriand, opisując w 1822 roku eleganta tamtych czasów, 

podkreślał, że „musiał na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie człowieka 

nieszczęśliwego i chorego […] mieć w sobie coś niedbałego, ani to brodaty, ani 

ogolony, zarośnięty jakby niepostrzeżenie, z zapomnienia w chwilach rozpaczy, 

z potarganymi wiatrem włosami, spojrzeniem głębokim, subtelnym, 

rozbieganym lub fatalnym, z wargami zaciśniętymi w pogardzie dla ludzkiego 

rodzaju, sercem znużonym, byronowskim, pogrążonym w niesmaku i tajemnicy 

bytu…”14. Te założenia idealnie zgrywały się z cechami bohatera 

romantycznego, który miał być indywidualistą i buntownikiem o bogatym życiu 

duchowym, przeświadczonym o własnej wyższości i skłóconym ze światem. 

Dandyzm cieszył się wielką popularnością we Francji, głównie wśród młodych 

paryskich dżentelmenów. Pochodził jednak z Anglii, gdzie zapoczątkował go 

Beau Brummell. 

George Bryan Brummell urodził się w 1778 roku w Londynie. Kiedy w 

wieku niecałych dwudziestu lat dołączył do otoczenia księcia Jerzego, wywarł 

na książęcej świcie ogromne wrażenie swoją wrodzoną elegancją, dużym 

rozumieniem znaczenia strojów i niespotykanym wtedy zamiłowaniem do 

                                                           
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dandyzm 
13 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 334 
14 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 334 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtuazja


7 
 

higieny. W połowie lat dziewięćdziesiątych XVIII w. stał się prawdopodobnie 

pierwszym celebrytą, będąc znanym z tego, że jest znany, ministrem mody i 

smaku, narzucając dyktat mody15. Dystyngowana elegancja i pełen pasji umiar 

w ubiorze czyniły Brummella londyńskim arbitrem elegancji przez ponad 

piętnaście lat16. Beau niezmiennie ubierał się w podobne stroje, prostsze niż 

ubiory z poprzedniego wieku. Jego podejście do mody zyskało wielu 

zwolenników i naśladowców, głównie w Paryżu, ale od tej pory to właśnie 

Anglia była utożsamiana z perfekcjonizmem i wyszukaną prostotą, godną 

prawdziwych dżentelmenów. 

Dandysi nosili ciemne fraki, jaśniejsze kamizelki oraz obcisłe spodnie 

zapinane na guziki kilka centymetrów nad kostką. Wybierali wysokie 

sznurowane buty lub pantofle, a na głowy zakładali cylindry. Obowiązkowym 

elementem modnego stroju była biała koszula z wysokim kołnierzem, którego 

końce zachodziły na policzki. Najważniejszym męskim dodatkiem stała się 

wiązana na szyi chustka, z czasem zastępowana przez krawat. Wiązanie krawata 

uznawano nie tylko za bardzo ważną umiejętność, ale i za sztukę.  

Za sprawą dandysów moda męska uległa uproszczeniu, przestała 

zostawiać dużo miejsca na modowe eksperymenty. Mogło to też być 

konsekwencją wojen napoleońskich, ponieważ wielu mężczyzn przyzwyczaiło 

się do chodzenia na co dzień głównie w jednakowych mundurach. Strój męski 

stał się elegancki, ale powściągliwy, daleki od ekscentryczności. O ile stroje 

kobiece przez lata zmieniały się na wszelkie możliwe sposoby, o tyle 

podstawowym eleganckim ubiorem męskim  już na zawsze stały się spodnie, 

koszula, pantofle plus okrycie wierzchnie. Zniknęły trzewiki na obcasie, spodnie 

culotte czy peleryny. Należy podkreślić, że Brummell i współcześni mu dandysi 

wprowadzili do ubioru męskiego ten chłodny i poprawny rys w czasach, gdy 

ubiór damski właśnie zaczynał się z niego wyzwalać17. Wszędzie w Europie 

moda była od tej pory kojarzona niemal wyłącznie ze strojem kobiecym; ubiór 

męski, tak bogaty i różnorodny przed rewolucją, szybko stał się zdecydowanie 

spokojniejszy18. Panowie przestali tak mocno podążać za trendami, ponieważ 

mieli już gotową, szykowną, ale sprawdzoną bazę, która nigdy nie wyszłaby z 

mody. Gdyby nie Beau Brummell i dandysi, prawdopodobnie nie mielibyśmy 

dzisiaj garniturów. Pozostaje tylko zastanawiać się, co byłoby obecnie 

                                                           
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Beau_Brummell 
16 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 350 
17 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 350 
18 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s.311 
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synonimem klasycznego „męskiego stroju”, jeśli romantyczni dżentelmeni 

ubieraliby się inaczej. 

Dandysi wprowadzili jeszcze jedną trwałą zmianę do garderoby panów. 

Strój w żywych odcieniach przez wieki utożsamiano z luksusem – zwłaszcza w 

czasach, gdy tego typu kolory były trudne do otrzymania i jako takie 

zarezerwowane jedynie dla najbogatszych19. Niektóre barwy przeznaczone były 

jedynie dla najbogatszych, aby na pierwszy rzut oka podkreślić różnice klasowe 

i majątkowe. Z tych powodów mężczyźni z wyższych sfer chętnie 

przywdziewali ubrania w mocno nasyconych kolorach: wystarczy popatrzeć na 

portrety np. Stanisława Augusta Poniatowskiego by się o tym przekonać. Nie 

wymyślono wtedy jeszcze podziału na barwy „męskie” i „kobiece”, dlatego 

mężczyźni czasem nosili różowe szaty, co można zaobserwować m.in. na 

portrecie Richarda Newmana Hardinga z 1771 roku, autorstwa George’a 

Romneya. Jeszcze w XIX wieku wszystkie dzieci ubierano na biało, ponieważ 

ubranka w takim kolorze były najłatwiej dostępne. Poza tym można je było 

przekazywać każdemu kolejnemu dziecku w rodzinie, niezależnie od płci. Róż 

jednak kojarzył się z męskością, gdyż postrzegano go jako rozbieloną wersję 

czerwieni – symbolu waleczności i zdecydowania. Za sprawą dandysów 

„męska” paleta kolorystyczna uległa dużemu zawężeniu. Guru ówczesnego 

stylu, Beau Brummell, wybierał ciemne barwy, ponieważ takie uważał za 

najbardziej szykowne. Noszone przez niego fraki były zwykle granatowe lub 

brązowe, kamizelki płowe, a spodnie, buty i kapelusz czarne. Koszula 

niezmiennie pozostawała biała. Jedyny element stroju, który chętnie 

modyfikowano, to chusta lub krawat. Eksperymentowano jednak raczej z ich 

wiązaniem, a w mniejszym stopniu z kolorami i wzorami. Najważniejszą 

wizualną zaletą męskiego stroju miał być nienaganny krój, a nie wyjątkowa 

barwa. Można więc zaobserwować, że dandysi nie tylko ujednolicili i uprościli 

elegancki strój męski; pozbawili go także jaskrawych kolorów. Obecnie buty na 

obcasie czy różowe ubrania zupełnie nie kojarzą się z mężczyznami, mimo, że w 

czasach przed romantyzmem było zupełnie inaczej. Oficjalna moda męska już 

na zawsze stała się monotonna, przestała stwarzać duże pole do popisania się 

swoją oryginalnością, mimo, że nie można odmówić jej szyku i wytworności. 

Nie będzie więc chyba przesadą, jeśli nazwę Brummella ojcem współczesnego 

garnituru: zestawu złożonego z czarnej marynarki, długich spodni tego samego 

koloru oraz białej koszuli z kołnierzykiem, koniecznie przewiązanej krawatem. 

                                                           
19 K. Żebrowska, Modowe rewolucje, s. 143 
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Na tle monotonnej mody męskiej według oficjalnych żurnali w końcu lat 

dwudziestych pojawił się we Francji odcień mody romantycznej, która miała 

swą oryginalnością być protestem wobec poprawności banalnej mody 

mieszczańskiej20. Paryscy artyści byli biedniejsi, ale kreatywniejsi i bardziej 

oryginalni od wysoko postawionych dandysów. Młodzież, zgrupowana 

zwłaszcza wokół Wiktora Hugo dawała w swych wystąpieniach i oryginalnych 

ubiorach wyraz swych upodobań artystycznych i literackich, akcentowała też 

swą niechęć i pogardę dla bogatego mieszczaństwa. W ubiorze romantycznym 

odbiły się różne upodobania artystów i literatów ze środowiska francuskiego, 

jak zainteresowanie średniowieczem, jego poezją i modą, francuskim i włoskim 

strojem renesansowym oraz narodowym strojem węgierskim z jego bogatym 

szamerunkiem huzarskim. Stosując powierzchowną i kapryśną kompilację 

różnych szczegółów, która tylko w małej części przeniknęła do rycin 

żurnalowych, wyszukiwano do romantycznych ubiorów takie motywy, które 

zgadzały się w sylwecie i proporcjach z tendencjami aktualnej mody21. Mało 

zasobni poeci i malarze trzymali się z konieczności aktualnej mody żurnalowej, 

wprowadzając tylko tanie, drobne szczegóły, jak szamerowane zapięcia przy 

frakach i zakrywanie białego kołnierza i przodu koszuli w zupełności czarną 

chustką, jak to widać w autoportrecie Eugene Delacroix22. Nieco bogatsi artyści 

mogli sobie pozwolić na większe zmiany w ubiorze, zwłaszcza kiedy spotykali 

się we własnym towarzystwie. Podobno na premierze sztuki Wiktora Hugo 

Hemani wielbiciele autora, literaci i malarze, wystąpili w czerwonych 

kamizelkach, które były wymodelowane sztywno jak renesansowe wamsy z 

czasów mody Henryka III, a w realizacji ówczesnych krawców były zapinane z 

tyłu. Do całości ubioru należały spodnie bladozielone z naszytą na szwach 

czarną aksamitną taśmą, czarny frak z aksamitnym czarnym kołnierzem i 

wyłożeniem oraz luźna popielata zarzutka z podszewką z zielonej satyny23. 

Niezwykła popularność powieści inspirowanych średniowieczem, takich jak 

Ivanhoe Waltera Scotta czy Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo, 

silnie oddziaływała na modę. Z czasem naśladownictwo strojów historycznych 

pojawiło się także w ubiorach burżuazji. Przemianom w ubiorze damskim 

sprzyjało rosnące zainteresowanie literaturą i historią, a także samą modą 

barokową, rokokową i gotycką, co zaowocowało rozpowszechnieniem się form 

                                                           
20 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, Wrocław—Warszawa—Kraków 1968, s. 716 
21 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 719 
22 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 720 
23 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 719 
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cięższych, obszerniejszych i dostojniejszych, zwłaszcza wśród bogaczy24. 

Niektóre panie nosiły nawet elżbietańskie kryzy albo ferronieres, czyli 

naśladujący renesansową biżuterię łańcuszek opasający czoło, z kamieniem 

szlachetnym pośrodku. Największe pole do popisu pozostawiały bale 

kostiumowe, często o tematyce inspirowanej powieściami Wiktora Hugo czy 

Aleksandra Dumas. Przed zapowiedzianym balem kostiumowym damy 

francuskie przeprowadzały, zwłaszcza na terenie Paryża, specjalne kwerendy, 

obarczając bibliotekarzy i pracowników kolekcji dzieł sztuki wyszukiwaniem 

efektownych strojów historycznych dla siebie i partnerów, tańczących w 

kadrylach historycznych. Wyszukane motywy dostosowywano do modnej 

sylwety sukni i męskiego fraka, zachowując także modną fryzurę i obuwie25. W 

amatorskich kompozycjach historycznych ubiorów przeznaczonych na bale 

kostiumowe, nie można raczej doszukiwać się oryginalnych krojów czy wzorów 

z minionych epok, a raczej ich dopasowanego do obecnych realiów 

naśladownictwa. 

Pozostając przy słynnej maksymie Oscara Wilde’a „Życie imituje sztukę”, 

w kontekście romantyzmu nie sposób nie wspomnieć o „Cierpieniu młodego 

Wertera”, powieści Johanna Wolfganga von Goethego. Utwór ten umocnił wzór 

idealnego bohatera romantycznego i zapoczątkował ukształtowanie się 

swoistego stylu życia. Wiele osób, które przyjęły w życiu postawę werteryczną, 

tak jak główny bohater powieści Goethego, popełniło samobójstwo26. Fani 

Wertera naśladowali jednak nie tylko jego zachowanie, ale i charakterystyczny 

ubiór. Wśród młodych romantyków zapanowała moda na żółte kamizelki i 

niebieskie fraki. Dziewczęta zaś chciały być jak Lotta – ukochana ich idola. Pod 

wpływem poezji romantycznej idealizującej postać kobiecą, modny stał się 

opisywany w dziełach literackich typ urody o delikatnej bladej cerze, szczupłej  

talii, o melancholijnym wejrzeniu podcienionych oczu i drobnych białych 

dłoniach27. W czasach współczesnych chyba nikogo nie dziwi, że młodzi ludzie 

inspirują się strojami ulubionych postaci fikcyjnych. Bohaterowie wielu seriali 

czy filmów urośli do rangi ikon stylu, a ich konkretne ubiory są chętnie 

kopiowane przez widzów. Literatura i popkultura w dużym stopniu wpływają na 

aktualną modę i kreują trendy. Taki stan rzeczy trwa już od romantyzmu, kiedy 

to zbuntowana młodzież zapożyczała elementy garderoby od postaci literackich: 

średniowiecznych bohaterów  lub romantycznych buntowników. 
                                                           
24 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s. 334 
25 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 749 
26 https://pl.wikipedia.org/wiki/Werteryzm 
27 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 747 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Moda omawianej przeze mnie epoki czerpała inspiracje nie tylko ze 

średniowiecza czy literatury, ale i z Bliskiego Wschodu. Romantycy 

fascynowali się wschodnią kulturą, tradycją, religią i krajobrazami. 

Zamiłowania te odzwierciedlały ich potrzebę podróżowania, przeżywania 

przygód i kontaktu z dziką naturą. Z kultury Bliskiego Wschodu Europejczycy 

zapożyczyli m. in. Turbany czy orientalne hafty. Największą popularnością 

cieszyły się jednak kaszmirowe szale. Ich nazwa pochodzi od regionu Indii, z 

którego je sprowadzano. Wykonywano je z najdelikatniejszej wełny. 

Odznaczały się bardzo pięknym kolorytem, rysunkiem, były ciepłe, cienkie i 

bardzo miękkie. Początkowo były mocno wydłużone, potem w formie 

kwadratowych chust28. W Europie pojawiły się one około 1800 roku, kiedy 

panowała jeszcze moda na białe suknie inspirowane antycznymi szatami. Szale 

zaczęły wtedy często zastępować płaszcze – były jedynym cieplejszym 

elementem ubioru i mocniejszym akcentem kolorystycznym.  Bardzo zwracano 

uwagę na wdzięczny i elegancki sposób ich noszenia, można było je układać na 

wiele sposobów. Kaszmirowe szale przez kilka dekad w mniejszym lub 

większym stopniu utrzymywały się w modzie. Moment ich największej 

popularności przypada na przełom lat 30. i 40. XIX wieku, kiedy idee 

romantyczne (w tym przypadku orientalizm) najsilniej oddziaływały na ubiór 

europejski. Ten element garderoby został nawet wspomniany w Panu Tadeuszu 

Adama Mickiewicza, gdzie nosi go jedna z bohaterek, Telimena: 

„Stanąwszy nad strumieniem, rzuciła na trawnik 

Z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik29” 

 Szale w podobnej kolorystyce przedstawiono również na obrazie Siostry 

artysty autorstwa Théodore’a Chassériau. Dzieło to przedstawia dwie kobiety 

okrywające ramiona identycznymi czerwonymi, podłużnymi szalami ze złotymi 

lamówkami i egzotycznymi haftami. 

 Z początku takie szale były towarem luksusowym. Wykonywane z 

najszlachetniejszych materiałów, noszone były głównie przez zamożne damy. 

Ze względu na konieczność sprowadzania ich z Azji, powodowały także 

poważny odpływ złota za granicę państwa. We Francji rząd starał się 

zahamować ich import, ale nawet Napoleon, który dyktował prawa całej 

Europie, był bezsilny wobec panującej mody. Założenie fabryki w Lyonie 

                                                           
28 E. Szyller, Historia ubiorów, s. 222 
29 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1950, s. 93 



12 
 

wytwarzającej szale ściśle wobec wzorów indyjskich, zahamowało ich import. 

Bardzo też wtedy staniały30. Nieco później wyrób udanych imitacji kaszmiru 

podjęły ośrodki tkackie w Wiedniu, Berlinie, Bazylei i Zurychu31. Kraje 

europejskie szybko zareagowały na sytuację, aby móc pozostawiać pieniądze na 

własnym rynku. Obecnie import odzieży na masową skalę jest powszechnie 

przyjętym zjawiskiem, jednak dawniej mógł on doprowadzić do poważnych 

problemów finansowych sprowadzającego dane produkty państwa. Przenikanie 

się trendów lokalnych z obcymi, odzieży wschodniej i zachodniej 

rozpowszechniło się właśnie w romantyzmie. Można śmiało stwierdzić, że 

romantyczna pogoń za kulturą orientalną pośrednio doprowadziła do 

globalizacji rynku modowego. 

 Z poprzedniego argumentu da się wyciągnąć jeszcze jeden, odmienny, ale 

bardzo ważny wniosek: moda to nie tylko aktualnie panujące trendy i chęć 

wyrażenia siebie za pomocą ubioru. To także ogromna gałąź światowego 

przemysłu, przynosząca inwestorom wielkie zyski. Początki rozwoju tej 

dziedziny produkcji przypadają właśnie w okresie, gdy w literaturze i sztuce 

królował romantyzm. 

 Na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie w szybkim tempie zaszło 

wiele zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych, które później 

ogólnie nazwano rewolucją przemysłową. Mimo, że w latach rozkwitu 

romantyzmu wynaleziono dziesiątki przełomowych sprzętów, wszystkie te 

dokonania nie miały żadnego bezpośredniego wpływu na oblicze kultury, na 

tematy i problemy w sztuce. Sztuka należała do sfery ducha, a wynalazki do 

powszechnej, banalnej codzienności. Nie widziano związków między jednym i 

drugim. Tak więc Europa, mimo oczywistego postępu technologicznego, 

pozostała nieczuła na nowe wartości32. Nawet pomimo ich ignorancji romantycy 

i tak byli świadkami postępującej industrializacji. W czasach ich życia i 

twórczości wynaleziono przecież tak przełomowe rzeczy jak m.in. maszynę 

parową, lokomotywy, mechaniczne krosna oraz prototyp maszyny do szycia. 

Doprowadziło to do mechanizacji zakładów tkackich i krawieckich, co nie 

mogło się odbyć bez zaangażowania wielkiego kapitału. Burżuazja inwestowała 

w szybko rozwijającą się gałąź przemysłu, a banki odgrywały coraz większą 

rolę w rozmaitych przedsięwzięciach, głównie kredytowych. Postęp 

industrializacji i rozwój handlu, budowa kolei żelaznej i usprawnienie 

                                                           
30 E. Szyller, Historia ubiorów, s. 232 
31 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia Ubiorów, s. 735 
32 B. Osińska, Sztuka i czas, s. 23 
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transportu, a także pojawienie się taniej prasy, a wraz z nią nowoczesnej 

reklamy i ogłoszeń, wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu produkcji i 

poprawy jakości odzieży. Rozwijały się nowe formy handlu, jak domy 

sprzedaży wysyłkowej czy, na mniejszą skalę, sprzedaż obwoźna gotowych 

produktów prowadzona przez komiwojażerów33. Największą rolę na światowym 

rynku odzieżowym odgrywały Anglia i Francja, ze względu na mnogość swoich 

kolonii, co ułatwiało import surowców (np. jedwabiu czy bawełny) i eksport 

uszytych już ubrań. Nowa mentalność społeczeństwa, postęp przemysłowy, 

innowacje techniczne, koncentracja kapitałów, usprawnienie wymiany 

handlowej – wszystko to przyczyniło się w pierwszej połowie stulecia do 

pewnej demokratyzacji ubioru34. Doprowadziło to do upowszechnienia się 

konfekcji – odzieży produkowanej na masową skalę. Takie ubrania były tańsze i 

łatwiej dostępne, w założeniu miały być stylowe, ale przede wszystkim 

praktyczne. Spowodowało to niestety ogólnoświatową uniformizację strojów, 

ubiory zaczęły tracić swoją unikalność. Obecnie ulice zapełnione są jednakowo 

lub podobnie wyglądającymi osobami. Nawet jeśli ktoś wygląda oryginalnie, 

jego ubrania i tak zapewne pochodzą z tej samej kolekcji, co odzież wszystkich 

innych ludzi. Powód jest prosty – masowa produkcja konfekcji. Taka sytuacja 

ma swoje wady, jak i zalety. Do tych pierwszych zdecydowanie należą 

niszczenie środowiska naturalnego, wyzyskiwanie pracowników w krajach 

trzeciego świata, ogromne nadwyżki produkcyjne czy obniżenie jakości odzieży. 

Z drugiej strony moda stała się dostępna dla każdego, niezależnie od jego 

miejsca zamieszkania czy sytuacji finansowej. W tej pracy nie zamierzam 

jednak oceniać, czy uprzemysłowienie tej dziedziny życia miało sens. Podkreślę 

jedynie fakt, że romantyków zdecydowanie można nazwać świadkami 

początków globalnego rynku mody, nawet pomimo tego, że sami sprzeciwiali 

się kapitalizmowi i materialnemu stylowi życia. 

 W czasach przypadających na epokę romantyzmu dokonano wielu zmian 

w dziedzinie mody. Wynikały one z postępu technicznego, przemian 

społecznych, globalizacji rynku modowego i coraz silniejszych oddziaływań 

kultury, historii i sztuki na ubiór. Przede wszystkim powstały jednak na skutek 

buntu romantyków przeciwko sztywnym regułom oświecenia. Przyjęte przez 

ówczesnych ludzi rozwiązania odpowiadały jednocześnie na ich pragnienia i 

potrzeby. Podjęte przez nich decyzje wydawały się dla nich oczywiste, w 

perspektywie wielu lat okazały się jednak rewolucyjne i oddziałują na podejście 

                                                           
33 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s.331 
34 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, s.332 
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do ubioru do dziś. Zniesiono klasowość mody, a najnowsze trendy stały się 

dostępne dla każdego, bez względu na zasobność portfela. Ubiór uległ 

globalizacji i uniformizacji – na całym świecie wyglądał podobnie. 

Doprowadziło to jednak do zaniku stroju narodowego. Odzież męska stała się 

jednolita, zarówno pod względem fasonów, jak i kolorów. Jaskrawe barwy 

przestały być kojarzone z bogactwem i męstwem, a coraz większą popularność 

zyskiwała prosta elegancja. Pomimo tego wszystkiego moda pozostała 

dziedziną, w której można było wyrażać siebie. Inspiracje czerpano z wszelkich 

możliwych stron: obcych kultur, literatury, sztuki i historii. Przede wszystkim 

jednak, dzięki postępującej industrializacji, rynek modowy stał się jednym z 

największych i najszybciej rozwijających się na świecie. Nie trzeba się wysilać, 

żeby dostrzec wszystkie te cechy w modzie XXI wieku. Osoby wyznające idee 

romantyczne nie zawsze same tworzyły czy popierały te rozwiązania, jednak nie 

da się zaprzeczyć, że to właśnie oni mogli obserwować narodziny 

współczesnego podejścia do mody. Obecny świat daje ludziom więcej 

możliwości na zabawę stylem, niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jak w 

romantyzmie, za pomocą mody można wyrazić swój bunt przeciwko systemowi, 

surowym zasadom obyczajowym czy panującym stereotypom. Warto pamiętać, 

że to romantycy oraz ludzie żyjący w ich czasach wprowadzili do codziennego 

stroju wiele elementów, które współcześnie uznaje się za uniwersalne podstawy 

ubioru. Byli oni nie tylko świadkami początków nowoczesności, ale i ich 

współtwórcami. 
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