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OSTATNIE SPLENDORY
UBIÓR NARODOWY 
W XVIII WIEKU
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Ksią dz Ję drzej Kitowicz, 
autor znakomitego 
„Opisu obyczajów za 
panowania Augusta 
III", poś wię cił w swym 
opracowaniu wiele 
miejsca mę skiemu ubio�
rowi narodowemu. Au�
torytatywnie stwierdził, 
iż : „Kontusz, ż upan, 
pas, spodnie czyli portki 
i boty, czapka, to było 
całym ubiorem publicz�
nym Polaka, szlachcica 
i mieszczanina". Istot�
nie, właś nie za panowa�
nia Sasów ukształtowa�
ły się  w Polsce kano�
niczne formy sarmac�
kiej mody, ulegają cej 
tylko nieznacznym mo�
dyfikacjom w cią gu ca�
łego stulecia.

UBIÓR SPODNI — ż upan — zmieniał swą
długoś ć : od się gają cej kostek do ledwie 
zakrywają cej kolana. Urozmaicono tak�
ż e wyglą d jego rę kawów: w  I połowie 
XVIII wieku były one bufiaste u góry 
i zwę ż one od łokcia do dłoni, zaś  
póź niej odznaczały się  umiarkowaną  
szerokoś cią . Na wą skim, stoją cym kołnie�
rzu ż upana pojawił się  w tym czasie wyło-

Nawet zwolennicy francuskich peruk 
i angielskich fraków, respektowali 
w swych strojach, zakładanych na sej�
mowe obrady, kolorystykę zalecang 

do oficjalnego ubioru narodowego.

ż ony nań  niewielki kołnierzyk białej koszuli 
-  spinany był biż uteryjną  spinką , podobnie 
jak wywinię te przy dłoniach, wą skie man�
kiety koszuli. Cały splendor ubioru szla�
checkiego zależ ał jednak od wierzchniego 
kontusza. Jego długoś ć  również  ulegała

zmianom, podobnie jak fason kołnierza, 
który długo pozostawał wą ski, szalowy, by 
w IV ć wierci XVIII wieku zmienić  się  na 
wyłoż ony, stoją cy, otaczają cy szyję . Po�
wszechnie już  noszono przy kontuszach 
rozcinane rę kawy -  wyloty, zwisają ce po 
bokach postaci bą dź  malowniczo odrzuca�
ne na plecy. Najwię kszą  ozdobą  kontusza 
był wią zany w talii pas kontuszowy, tkany

z jedwabiu 
w pasia- 
sto-kwieciste 
wzory, czę �
sto z dodat�
kiem złotych 
lub srebr�
nych nici 
(zwany 
wówczas 
„złotolitym”

lub „srebrnolitym”). Pasy kontuszowe nie 
tylko sprowadzano ze Wschodu, ale takż e 
zaczę ły je od lat czterdziestych XVIII stule�
cia produkować  polskie persjarnie w Słuc- 
ku, Grodnie, Krakowie, podwarszawskich 
Kobyłkach i Lipkowie.

Szlachta w mundurach wojewódzkich, pocz. XIX w., nieokreś lony malarz polski.
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Zupan i kontusz, pas kontuszowy. Portret Wacława 
Rzewuskiego, hetmana wielkiego koronnego, 

1773-1774 malarz nieokreś lony.

Uzupełnieniem narodowego ubioru 
były nadal buty z wysokimi cholewami, 
przeważ nie ż ółte lub czerwone. Uboż si 
szlachcice i mieszczanie, których nie było 
stać  na drogie obuwie z barwnego safia�
nu, musieli się  zadowolić  pospolitymi bu�
tami z taniej, czarnej skóry. Stą d wzię ło się  
ówczesne szydercze powiedzenie: „Poznać  
pana po cholewach”.

Fryzury, zarost i nakrycia głowy Pola�
ków hołdują cych narodowej modzie nadal 
wyraź nie róż niły się  od pudrowanych pe- 
ruczek, gładko wygolonych twarzy 
i sztywnych, składanych kapeluszy, prefe�
rowanych przez zachodnioeuropejskich 
elegantów. Mę ż czyź ni wcią ż  nosili mocno 
podgolone włosy i bujne wą sy. Najpopu�
larniejszym nakryciem głowy stała się  su�
kienna czapka o prostoką tnym denku, 
z barankowym otokiem, zwana konfede- 
ratką  lub rogatywką .

Reprezentacyjny polski ubiór narodowy 
był kosztowny, stosowano w  nim bowiem 
najchę tniej jedwabne, czę sto złotolite tkani�
ny. Toteż  ze wzglę dów ekonomicznych, 
a przede wszystkim patriotycznych (wobec 
coraz wię kszej popularnoś ci mody zacho�
dniej), za czasów ostatniego króla Polski, 
Stanisława Augusta (1764-1795), starano się  
uczynić  go tań szym i bardziej praktycznym. 
W  tym celu sejm uchwalił w  1776 roku 
(a w  roku 1780 znowelizował) ustawę  
o mundurach wojewódzkich, czyli o ubio�
rach dla szlachty reprezentują cej poszcze�
gólne ziemie Rzeczypospolitej. Miały być  
one uszyte wyłą cznie z krajowego sukna, 
a kontusze i ż upany utrzymane w  okreś lo�
nych, kontrastowych barwach. I tak np. po-

słom województwa krakowskiego przynale�
ż ały amarantowe kontusze i białe ż upany; 
województwa płockiego -  kontusze jasno- 
szafirowe i ż upany o słomkowej barwie, 
zaś  posłowie województwa wileń skiego 
przywdziewali granatowe kontusze do kar�
mazynowych ż upanów. Mundury woje�
wódzkie, propagowane m.in. przez obrazy 
-  wzorniki, były przez szlachtę  powszech�
nie aprobowane. Nawet zwolennicy francu�
skich peruk i angielskich fraków respekto�
wali w  swych strojach, zakładanych na sej�
mowe obrady, kolorystykę  zalecaną  do ofi�
cjalnego ubioru narodowego, czego dowo�
dem są  portrety uczestników Sejmu Cztero�
letniego z lat 1788-1792.

Po utracie niepodległoś ci w  1795 roku 
polski mę ski ubiór narodowy stał się  relik�
tem przeszłoś ci i symbolem przywią zania 
do tradycji. Był czę sto przedstawiany w  ma�
larstwie historycznym i opiewany w  poezji, 
zarówno przez znakomitych twórców (Ada�
ma Mickiewicza, Wincentego Pola, Jana Le�
chonia), jak i przez anonimowych autorów. 
Jeden z nich takim oto wierszykiem odda�
wał hołd symbolowi polskoś ci i niepodle�
głoś ci -  ubiorowi narodowemu:

„Gdzie się  podział ten wiek złoty i te 
dawne czasy
Gdzie kontusze celowały i złociste pasy, 
Spinka złota u koszuli, wą s w górę  
skrę cony,
Karabela koło boku i bucik czerwony”.
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Portret Stanisława Kublickiego, posła na Sejm Czteroletni, 
malował J. Peszka, 1790-1791
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