
MODA W CZASACH 
KRASZEWSKIEGO 

Stroje w czasach Kraszewskiego były niezwykle eleganckie. 
Kobiety nosiły szerokie suknie, zwane krynolinami, z mocno 
zawiązywanymi gorsetami. Suknie udrapowane były w wymyślne 
turniury, a na ich uszycie zużywano kilkunastu metrów satyny i tiulu. 
Panowie wdziewali przedłużane dwurzędowe marynarki i fraki a na 
głowę wkładali wysokie cylindry.



DWIE STOLICE 
MODY

Stolicą mody damskiej w XIX wieku był Paryż, natomiast mody 
męskiej Londyn. To właśnie z tych miast pochodziły najnowsze 
trendy, które rozpowszechniły się w całej Europie i koloniach 
europejskich w Azji i Afryce, i zapoczątkowały proces 
globalizacji mody.



MASZYNA DO SZYCIA 
I 

BAWEŁNA
Rozwój mody następował szybko dzięki wynalezieniu i udoskonaleniu 
maszyny do szycia oraz hafciarki. Odkryto również bawełnę, dzięki 
temu potaniała produkcja bielizny i innych materiałów przeznaczonych 
głównie na suknie.



MODA MĘSKA
Mężczyźni wkładali wcięte w pasie, obcisłe surduty i fraki z wąskimi 
ramionami i postawionym kołnierzem. 
Spodnie – pantalony był jaśniejsze od surdutów i fraków. Jako odzieży 
wierzchniej używano płaszczy i peleryn. Zimą popularne były futra.



MODA MĘSKA
Coraz częściej na głowach mężczyzn można było dostrzec cylinder, 
kapelusz lub melonik. Artyści nosili berety. Na szyi wiązano kolorowe, 
jedwabne, muślinowe lub atłasowe krawaty i muszki. Kolorystyka męskich 
strojów uległa stonowaniu. Modne były brązy, granaty i ciemne zielenie, 
jedynie kamizelka była kolorowa lub wzorzysta. 



MODA MĘSKA
W stroju mężczyzn ważne były dodatki - rękawiczki, laseczka lub 
pejczyk, zwany szpicrózgą. Noszono również złote lub platynowe 
szpilki, które wpinano poniżej węzła krawatu i i łańcuszkowe dywizki 
na ubraniu lub przy zegarku. 



MODA DAMSKA
Kobiety nosiły bogato zdobione suknie z długimi rękawami, mocno 
zasznurowane gorsety, które podkreślały talię i biodra. Odkryty dekolt 
zasłaniano szalami z koronki, kaszmirowymi szarfami lub pelerynkami. 
Do konnej jazdy zakładano obcisły i ciemny strój podobny do męskiego. 



MODA DAMSKA
Kobiety nosiły kapelusze w formie kapturków, czepeczków i budek, 
ozdobione kwiatami i piórami. Zawiązywały je pod brodą szerokimi 
wstążkami. Panie nosiły również bransolety, naszyjniki i broszki. 
Włosy układały w misterne loczki. 



MODA DZIECIĘCA
W XIX wieku zaczęto również tworzyć modę dziecięcą. Stroje nie były już 
dokładną kopią ubrań dorosłych. Dziewczynki nosiły krótsze i jaśniejsze 
suknie. Chłopcy wdziewali długie spodnie lub spodnie za kolana, spinane, 
które tworzyły tzw. pumpy. Na głowę dzieci zakładano kapelusiki lub czapki.


