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DO CZYTELNIKA .. 

KIEDY na wzór s.ta\vnego Waltera Szkota wi
dzhny coraz ""iększą liczbę romansów historycz. 
nych, nie już tlómacz.onych, lecz oryginalnycb, 
to.w SWOiiD, to W obcycll językacIl, przez Pola ... 
ków, czaseln przez cudzozlemcó\Y i cudzoziemki 
pisanych; kiedy poezya no\yoczesna rzuca si~ 11 

.Jlpodobaniem i zapaleJn do miejscowych opisów, 
do mniemań, po.\viastek Upo\\:szechnionych 'v 
kraju, do zdarzeń czyli to prawdzhvych, czy 
zmyslonych, re~z rzeezywistemi poczytywanych, 
i przez to usiłuje odrębną cechę nadać swym 
utworom; potrzeba, ażeby zachowany był kolo
ryt miejscowy,. farhy wieku i czasu. Czem za
~h",~yca ów pisarz \vzoro.\vy, którego jako mistrza 
dla siebie obrali 1 oto b~ln zapewne: że pod·o-bień
stu'a jego trafne, obrat,.;y wiaśchve, co do cha
rakteru osób, co do Jniejsca, i co do czasu rzetelne. 
Dla czegoż nasi, kiedy ubitą przez obcych porzu-

- cili kolej, kiedy w-lasną obierają sami i następcom 
, lvskazują drogę, nie tyle przypadają do sIuak1l1 

. a w zbliionych na,vet zkąd inąrllill doskonałości 
dziełach, 'v pracach \\ryższych geninszó\v, w 1)0-

e,.;yi wznioslejszej nawet, hołd odrlaj.ąc styłowi 

lub rymowaniu, znajdujeJuy co nas razi, . czuje.ny 
ze czegoś nie- dostaje ~ - Szczei'ze ,,'yz1lajmy: 



i~ podobno za porzł1Cenieln fran cuzldego \\1 poezyi 
kroju, natoluiast Jnimo wszelkie usiło\vania, po": 
Inimo .ukry\vanie się i złudzenia \yszelkie, prze
bija nie staropolska poważna odzież, lecz nie
miecka da\vna szat~, lub rlziJ{j, pstry i moręgo
'\vaty . płaszcz Szkotó,v. Możemy~ się dziwić, 

Jdedy taka poezya, gdy romans taki nie zachwy
ca~'nas tyle, jak śpie\v znany Szwajcara, hoży 
kralio'\vial{ Polaka~ Lecz sławny nieznajomy (a), 
.. ,-yprzófl nilu się po\vazył n:ziąść się do pióra, 
ziornkó-\v s\vych obyczajeln chwalebnynl, od 
pierwszej mlodOl'ki s'~lej! l{faj wlasny i w dZlełach 
i w śh~(\zeniu posady i lvidokóll" natury starał 
~ię poznać, zbieral wiadolliości 'miejsco\ve po
między ,vyższenli sp oIeczeńs t "'y, pOpJiędzy ludem' 
i różnemi jego k\assami, \v stolicy i na wsi, W; 

równinach i górach, \v obecnym i odległych lvie~ 
kach: które lV podaniach iyją tylko, które jak 
echo grzmotu silnego, po uderzeniu piorunu~ 

długo jeszcze tr,,'ają, i daleko się rozchodzą.
lUy nie za\,'sze tą postępo\valiśmy drogą; nie ka .. 
itlemu z naszych visarzy znajomy książąt i mo
narcbó\v tego kraju przybytel{~ o\va ś\vietna nka
zalość .. hvoru panó"," dawnych, już \vygasla, jut. 
mgłą oddalenia i starożytności pokryta; a nade
wszystl{o niskie strzechy ludu, i wszelki lV nich 

(a) Walter Szkot długo był nieznanym, pomimo ,nabytą jui 

wziętość. 
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Ghycżaj. Gdzie tylko jak w T"'ardo\\'skim, Swi
tcziance, Maryi, I{aniowsldm zalnI<u, llanu Sta
roście, BoratyńskiJll, Esterce Blllharyna, "\v po
wieści dz;iedzic i poddani, i tf~ln podobnycll, \vię
cej pochwycone 'właściwe zarysy> dziela takie 
zajęły bardzićj. 

Z tych -względó"v potrzeb.a zacholvania panlią
tek ojczystych niknących w pomroce ~'jekó,v, 
obudzała nieraz trosklinrość gorlh"'ych osób~ 
Życzenia te wszakże nie były spełnione. Tow·a
rzystwo króle"\vskie warszawskie przyjacioł nauk 
w tymże duchu powzięło myśl, opisania wszelkich 
starożytności polskich. Użytecznością tego za
miaru przejęty, staralelll się ile .sił Jnoich, tę część 
przynajJnnićj, którą bliższego użytku In nimnaln , 
ktorej 'zwyczajów i obyczajów nazwanie dać mo
~na, zebrać i u porządko"\\rać. 

Klosó,v jednol'odnych wiązkę z tfU uhvy obszer-: 
nej rodakom i płci pięknej, dla której to dzieło 
;llie llowinno być obojętneJn, przynoszę. Ubiory 
ważną odnogę stanowią zwyczajó\v krajo\vych. 
~iestosownem ich użyciem grzeszy nie raz: ma
larz, rysownik, rzeźbiarz, a){to(, a nawet pisarz 
dziejów, romansó",' lub rymotwórca. I tu, prze
szłość jest dla przyszłości; cienie to zgasłych ju~ 
przo{}){ÓW naszych, w obłokach ulatujące nad 
nami. Chwytajmy ich zarysy, jeśli chcemy, aże .. 
. ~y wizerunki przez nas kreślone miały podobień-: 
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,st\VO i cechę rodzinną.- Po wstępnej 6gólnej roz-
prawie, tunieszczone opisy szczegóło\ve. Ryeina 
"\vyobraia glówniejsze ~lnialJy ubiorów, koleją 
"deków. 

Bozpierz(~bnione po tylu dziełach i powainych 
i lekkich, historycznych i rymotwórczych wspo
mnienia, nie bez pracy zgromadzać przyszło. 
Częstokroć dla jednego wiersza dość nudną księgę 
przeczytać \\'ypadalo; z rękopismó\v .którem od 
Jn!odości lDej, aż do podeszlego\vieku w zbiorze 
C~ackiego i pulawskilIl \l'artolł'al, co przydatne 
wybierać i przypominać; com ""V dziecinnych la
tach widział jeszcze, COID od rodziców, od kogo .. 
kohviek bądź zas\yszal! to wszystko zgronladzić, 
temu nadać szyk pewien. 

Daleki o{l tego mniemania jestem, ażeby ta 
praca moja zupełną być JniaIa i dos.konaJą, wiele 
jej -zapewne nie dostaje; nie wszystko dotknię· 
tClIł być nlOglo, niejedno potrzebo\vać będzie 

uzupeinienia i poprawy; lecz jal{ikolwiek zapas 
wiadOlDości tych zgromadzony, przydatnym być 
JDOże. Nie jedno już wiadome, przypolnnieniem 
będzie luben) , nie jedno moze się komu nowością 
okażej a \\r tylu miejscach rozrzucone, wjednę 
ie tak powielD całosć zebrane, świetniej się wy
da, i zaba\vi milej. Tego pragnę; to dostateczui! 
trudów lnoicb byłoby nagrodą. 



UBIORY I STROJE 

W POLSZ.CZE UŻYWANE. 

JEŚLI jaki przedmiot staro~yt~ości naszych, to zape
wne ten, do wypracowaniatI'lldny wielce. ~iczne wpra
wdzie do tego są materyały po dZlf'jopisach, rymo
twórcach i wielu innych księgacłJ, to drukowanych, to 
rękopismowych , r.ozrzucone; lecz te nie sięga ją naj
dawniejszych czasów, a samo ich rozpierzchnienie i 0-

hojętność czy lekkość w wysłowieniu to spl'awuje, ze 
D::lpomknieni.f'Ul tylko się być zdają i trudność się po
rnna1.a. Są dawne po martyrologiach, mS'lałach, rytua
łach obrazki, są późnlels-z.e galp.rye familijne, ale w 
pierwszych trudno czasem wyrzec, co krajowe, co ob .. 
ce? drugie z dalszych dopiero są wieków i coraz hardziej 
nikną z przed oczu nas'l.ych: ze nie pęzel Rafała lub 
Tycyana je zaszczyca, lecz Durer jakiś narodowy twar
de zakreślił' rysy, Rembrandt ojc zysty lub przybyły 
do nas bazgracz jaki, posępnemi i niemi,temi farby je 
odmalował'. 

Z drugiej strony mimo ca,tą niedokładność, tak 
obszerne to jest pole i taka w niem zmienność płodów, 
ze chcąc być zupełnym, chcąc uporządkować ogół', 
o 5zczegółach wyrzec z pewnością, gubi się ze tak po~ 

l 
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wienl, strwozony umysł l nie wie czego jąt się na
przód, co zatrzymać, co odrzucić, co gdzie umieścić 
i na czem polegać? Tyle się oiulzuje względ6w do 
zachowania, tyle stosunków, przeobrazeń tyle; tak 
mocno dzia-l'ają na ubiory nasze, ościenne a nawet 
i d'als~e narody, stan fabryk świata całego, handel, 
~zas nawet i tys,iączne okoli-czności: z.e nić tę zawikła
ną rozplątać wc'ale nie łatwo. Wdając się zbytnie w 

~robnostkj, moznaby xięgi popisać, lecz praca ta by
łaby utrudzającą, mozolną, a moze nawet daremną, 
r&bytnia albowiem w tej mierze uczonośi5 odję·łaby nie .. 
wątpliwie przyjemność ws~elką; powierzchownym ró
wnie, jak w kazdem tak i w tern pr7.edsięwzięciu być 
SIę nie godzi. Lecz kiedy tak lubo w kazdym wzglę
dzie zwracać oko na przodków naszych i śledzić ws·t.y ... 
stka, co się ich tyczy, poświęciwszy łf~j pracy nie je
dnę chwilę, owoc jej przynoszę. 

Azehy sobie samemu wskazać drogę, jaką mam 
p-ost-ępować i clytelników moich prowadzić nią sna
dniej, opiszę jakie być mogły ubiory pierwiastkowe, 
czyli jednakowy ich rodzaj dla kraju 'Całego, czy od-

, mienne i w jakidl prowincya-ch dają się postr7;egać? 

'Gdy prostota zaczęl'a niknąć i zasmakowano w naśla
downictwie obcych, okazę: co od kogo przejęlIśmy? 

dalej, jakie hyły ubjory co do róznicy stanów, jako 
to; panujących, księzy, wojskowych, mozniejszycb, 
dworu ich, miernej klassy, n21koniec mie5zczan i ludu . 
. Skreślę .ubiór i strój męzczyzn i kobiet, narodowy 
i przejęty, z poszczególniełłiem jakich u 'zywano ma
teryj, jakie nazwjska bielizny, sukien; ich ozdób, u
hioru głowy, obuwia, sprzętów gotowalnianych? ja .. 
.kich na suknie uzywano kiedy kolorów? Róznicę stro" 
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ju wymienię- ~e względu na wiek osób, same rokn po
ry, co stanovvił'o codzienną odziez, co strojną, a co 
i.ałobną? Sposób noszenia włosów, hl'ody, wąsów; 
ochęd-6stvvo, elegancYą i przepych w ubiorach wytknę: 
jakie były u nas praV\'a zbytkowe i środki zapoDiezeoia 
tern naduzyciom, wsp{)mn~: p1'1.~dam ile kosztowal'y 
W jakich czasach przedmioty uzywąne d'o stroju, co 
się płaciło kiedy od roboty? CZ'1stkowe opisy kaz
dej części ubioru W dalszym ciągu dzie,ła umieszczone 
zostały~ _ 

~ 

Uh~·ory p~·erwf,°astk.0we, czy jednakowy ~OC'" ro-

. dzaj dla calegokraju ~ czy odmieJl.1l"e? i w jakzoclł. -

prowzOncyack dają sz'ę sp.ostrzegadl 

Trzy klassy początkowych strojów badae1.e znaj"
dują, w Europie: z tych pierwszy od Greków i Rzymian 
przejęty, do pl'ZeOb1'3teU\& któ\'eę;()- napływ barbarzyń. 
ców ppzy'}oźył się, i ztąa powstał ubióc Włochów, 
Niemców, Anglików, Francu'l.ów i Hl"7..panów. Dru ... 
gi kszt3·tt ollzle7.y Skand.yna·wów~ tych posiadł'ość skł'a- ' 

dał'a pierwiastkowo sama tylko S7Jwecya., Norwegia 
i Dania, lecz l<iedy z ich plemienia pochodzące Wa
ragi do uspokojenia. Rusi półn.ocnej wezwane, zasiadły 
na tronie Yl. Nowogl'oda, a wkrótce wp~yvv swój, 
kulturf niejaką i pierwszy cywilizacyi stopień l1oz.cią:

gnęły i do po:łudnio,,:.ej, Ru~i i do I..Iitwy moie, od 
nich i strój przejmowaB zaczęto. Trzeci strój nako
niec pochodzi: z .Azyi :w. do ń.skiij ,.. pyszny wytworno.-
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ścią, bogaty, wygodny, okazały, z potrzehą wojenn~, 

zgadzający się; jakim był polski ub-ior. . Tak więc 

na ziemi naszej, jak gdyby w punkeie styc7,nośl!i, d<> 
którego zbiegaj-ą się tr'1,y granil:!e: dwa główne pier
wiastkowo, wszystkie trzy następnie mieliśmy odzi.:
liy rodzaje: prz.odków naszych azyatycki niegdyś w pro

wincyach koronnych; Waragow na B.uśi, w Litwie 
i w Prusiech dawnych; lecz kiedy tę ostatnią ziemię 

przyzwani ku pomocy zagarnęli Krz}'zacy 1 z ni.emi 
pl'zeszed-t ubior kJa.ssy pierwszej. 

Dyade.my wiejskie, l'óznofarhne wstą~,kj, spla~anie 
włosów u kobi~t, a u mę7,czyzn ubiór dlugi, nieco 0-

pi<;ty, włosy przycinane, spadai'lce na czoło, bok 
głowy i z tyłu; jednost3jne są w S7.wecji, u Czudow, 
koło Nowogrodu :'V: na Busi i w I.Jitwie. W sali towa
rzystw~ 1.waneg~ Schwartz-l-Iaupten w Re.wlu byJ'y 
malowidl'a, xiąząt ruskicl] i szwedzkicb bobaterow XI 
wieku pI'zedstawiai~ce; ubiory ich te same niemal. 
"V tym obrazie mianowicie, któl'y bitwę l\.r'zyzakow 
z Litwinami 'okazuje, jak lo legenda na spod1,ie umie .. 
51.C1,ona dowodzi, naczelnik Litwinow podobniez jak 
Ruryk ubTany'. UPr:usal,ó-w dostrzegamy kaftany, kami
zole j czapki inne. Rozmaitości rok 1819 s. 133, Qpi
sując strój ludu, napomkniemy róznice pl'owincyonal
n e', lecz kiedy imie Polaków przez pol'ączenie pod 
jedno ber'Po, na Rusi niegdyś do tej korony nalez,!
cej, w Lit\'\ie i w Prussiech prz.,ernog·l'o; kiedy strój ich 
stał' się uhiorem klass wy~szych 'VIi tych wszystkich PI'O

wiącyach, to co im właści~e a wkrótce kl'ajowi ca·te
mu wspólne, odtąd szczególniej 'l.ajm,ować nas będ1,ie .. 
O ,ubiorze prz.odkÓw nas~ych atoli wspomnieć jeszcz~ 
wypada~ 
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Od S1'awian ród nasz ' wywodzimy, im i pierwia

stkowy strój nasz jesteśmy winni. Czyli ten w czy
stości swej pozosta-l', jaki z sobą przynieśli, czyli po
ł'ączony z sposobem odziewania się pierwotnych tej zie
mi mieszkańcow, pl'óinoby tera7. dociekać, albo same 
tylko domysły przycbochiłoby tworzyć. S~el'oko roz
gał'ęziły się ich osady. 1\.01'0 Adryatylnl dotąd Vegli
anie krój su/mi mają podobny do Kozaków zadniept'. 
skicb: w okręgu Kattaro ~ietylko sam kształt odzie
zy, ale kolor jej nawet granatowy z czerwonym podo
bne Krakowiakow ubiorowi. Im dawnićjs,ze ludy, tym 

umiarkowańsze bywają w zaspokojeniu swych potrzeb, 
skromny ich pokarm i odziez skromna. Sarmac\nie 
znali koszul, powiada Prokop. D-rugosz w opisie S,ło

wian sarmackicu, których zycie początkowo było ko

.-czownicze, a Pl'ostota i męztwo znamieniem charakteru 
ich, twi.erdz.i: ze suknią wo·tochatą nosili, znać futrza
ną, , a później kiedy osi edlj i rolnikami być zaczęli, 

grubą, ręką zon i córek utkaną. Tak więc skóra z 
zabitego zvviec'l,a nieco do miękkości tarciem przy
wied7.Jiona, później samodział z s7.erścl hydlęcej zbi. 
tej, lub uprz<}dzonćj licho) w domu zrobiony i uszyty, 
odzieżą hy,ł jedyną, znieg:o spotlnif', serdak zastępu ... 
jący kosl.u1ę, czyli swita lub su!<mana, opończa, pi
kowana o 4 rogacb czapka, by lepiej ocalnła od ra
'l,ÓW, stanowiły nhior, a l{awa ·ł skóry surowej, ~'yka, 

l ub dr~ewa na -podeszwę ostrugrmego, prz,fpasan y taś
mą nz do ikry, nogi był ochroną. Koszule S'fowianek 
z rękawami fa,}'dziste, spadnły do ]{ ostek, na nich hy
J'y 57,aty dł'ugie do kolnn. C7,epiec, kawa·ł p 'l'ótna 
długi 'lub chusta obwija-}'y gl'owy męzatek; d7.iewczę
ta zaś wl'os tylko długi w warkocze f:pleciony, bez. 
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okrywania czemkolwiek bądź głowy, nos!ły (I). Wo·· 
dzowie i m07,ni okazalszym zwykle odznaczają się u
biorem. U Serwijczykow, Chrohat()w mieszkając'ycłt 

w kl'aJ~owskiem, ·u Letow i Czechow zwano supanarni 
ich królikow (2). 'iV·tadysław Łokietek w przywileju 
danym Jankunowiczowi Miko-tajowi 1299 roku dnia 24 
czerwca, VI{ process zKrzyzakami 1422 wciągniętym, je
szcze Supanow u nas wspomina. Ich suknią .zupany 
być musia·ły; nie tylko sami tę honorową szatę nosi
li,. alp. przodków swych obyczajem udzielali jej tym·, 
którym część jaką władzy powierzali, których łasl~~ 
swą zaszczycali (3). Nie mamy dawnych urzędowych 
podań, wiemy przynajmniej, ze suknie futrem pod
szyte Jagie'ł'ło i syn jego starszy rozdawa·t: ze Ronta
ryni poseł wenecki jadąc do Persyi, gdy bY'~ u l~&
zimierza Jagiellończyka w 1473 w Łęczycy, nazajutrz 

(1) Czerwił1ski rys dziejó,w, kultury ioś",iecenia narodu polskiego, 
od X do XVlI ,,·ieku; w Przemyślu u Jana Goł~biowski('go 1816. 
Tegoż okulica zadniestrska. O dawności ubiol'oW polskich Sta
nisława Jaszowskiego z rozmaitości lwowskich. Surowieck:i'. 

(g) Porftrogenit de adminis. imperio c. 29 p. 87 ~isarz. X. wie
ku, Anna C01nnena Alexiados p. 265 Adam de Brema de situ. D-a.

niae p. 58 Cluonicon lnolłtis seren.i pod rokiem 1109, Dobnera przy
piski na JIajka. 

(3) Zwyczaj ten był powszechny na wschodzie, na południu 
i północy, niemniej u dawnego carogrodzkiego dwOl"u. Cala czyli 
Caloat znaczy u Arabow suknią honorową; z tąd powstała ga la
czyli uroczystość dworu" na kt\1l'cj oawano i biesiadę i odzie z 
Im więcej kogo czczono, tern wi~cćj kładziono nal) suldeł1; tak w 
1055 gdy TOllgrul namiestnikiem pl'oroka, czyli następcą kalifa 
Bagdadu zostawał, siedm sukień jedna po drugić,i,. nall przyoble .. 
czono. 
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po W: nocy kr61, m' envoja dJs Ze matin u·n ha'b it 
·de damas noir, suivant la coutume, pour aUer a la 
oour. Powracając od Ussein~kassana hył tenze W Tral.ze 
-<!1..yli Trokach, i otrzymał sukni~ z adamasz.ku pur
purowego zfutr€m. Poyage du moyen age par Ber
.geron, wydanie 17·35 k 9 1 ~7. "Plebanowi w GarwG
linie, lektorowi swemu, rozkazał Janusz xiąze mazo
wiecki w 1524 azeby 5 łokci adamaszku po 36 gro
szy ówczesnych kupiono.. W metryce koronn1J' ksittga 
2 s. 389. Zygmunt August 1557 roku 2 skarhnym 15 
ł. adamaszku na rok wyznacza. Posłom welikoho knia
ł,estwa Utowskah9 <:zytamy w 24 xiędze metryki lite
wskiej, da wat po adamaszce .(Jdnaj na szatu ze 
skarbu. 

Z tego widzimy, 'ze dw'ór otaczających początko
wo i moznych, ·od wl'adcy udzielone oznaczały zu
pany, później szlachtę. Żupan, pas i opończa jaka, 
-czyli szuba, najdawniejszym więc strojem; a kolor 
~zary , naturalny, hy.ł pierwiastkowym.lan Kochano .. 
'Wski in carmine macal'onioo powiada; , 

Qvorum unU8 S7.t\I'3 vestibat terga capica" 
Praecinctus tłustum .nodoso fi..Łne Z ywotum • . 
Olli summo ingens h-łyskabat vel'tice pleszu!:; 
Et noga drewni;;:m-um calcaoat nuda trzewikum. 

i znowu winnem tenze rymotworca odzywa się miejscu: " 
Szcz-ęśliwe czasy, kiedy gie.rmak szary 
B ył tak pod'Czciv\'y, jak te dzisiejsze 
Jedwabne b~amy, coraz kosztowniejsze. 

Kaspel' MiciSkowski w zbiorze swych rytmów 1622 in 
4: mówi: 

Oby za miękkich jedwab-iow towary, 
Wrócił się ubior pradziadow .sw szary. 
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a Szymon Starowolski w prawym rycerz"u: ojcowie na
si szarą ózlachtą się zwali, iz nie utywali b·l'awatów i 
purpur świetnych, jako terar. zbytki niosą; kontenta
~vali się suknem, które w domu robione aho miaste
czkach pobliskich, a cnotą się święcili -i szczerością, 
bardziej niz teraz z.{'otog·l'owami, nie przesadzali się 
na kołnierze rysie i sobole. 

NaśladowlZz"ctwo obcyclł. 

Od kogo co pr!lejęliśmy 1 

Cudzo~iemskie stcoje wkrótce zaczęły wkradać się 
do Polski, a napr7.ód na dwór pański. Zachowali je
szcze wprawdzie czas dl'ugi pierwiastkowy swój ubior, 
Polac)' rozmaicąc !bo tylko 7, perska., arabska \ C1,erkieska. 
Wac·ław cl.eski, Ludwik węgierski i nam panował', nasz 
Warneńczy k i syn Kazimierza Jag-ieIlOIlczy ka na ob· 
cych zasiedli tronach, otac7,ali ich Polacy i miejsco- • 
wi poddani, tworzrta się pewna " zazyłośc, pobratym
cze związki, oni, od nas, my od nich przyjmowaliśmy 
c~kolwiek z ich odziezy. Tak więc stopniowo rufo
dzieńcow naszych za granicą wychowaniE', odbywane" 
pod.róze, s-tuzby u dW01'ÓW cudzoziemskich, pojmo
wanie obcych księzniczek za ma-łZonki przez królów 
polskich, to sprawi·ty: ześmy rozmaitych nacyi habit 
zaczęli nosić: włoski, hiszpański, fcancuzki. Sam~ na
wet wojny z nieprzyjacio·l'y kraju tOCl.one upowszech
niały wprowadzenie cudzoziemszczyzny. Lubił popi
~ywać się m·łodz.ian pamiqtką w walkach z Turkami, 

• 
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)Voł'ochami, Tatarami, rzeczywiście pozyskaną, lubił 
nią pysznić się inny, chocia~ -czasem i bitwy z niemi 
nie staczał i nie widz1ał ich w polu. Od 1515 roku 
wchodzić zaczyna-ty w ~ zwyczaj suknie krótkie; Zy
gmunt August ubierał się niekiedy z hiszpańska, mo
zniejsi chwytali ubiory 7.agraniczne, mniej znakomici 
chodzili z tatarska, da macka) kal'wacka. Panowanie 
Stefana Batorego miało wp-ływ znaczny na utr'l.yma
nie węgierskiego ubioru; ceniąc bitnego i przywiąza
nego do kraju, który go wynios,t na tron, monar
chę, ubierali się chętnie Polacy w węgierki, bekie
sze. Mimo tak liczne stosunki nie spieszyli się na. 
śladować ubioru sąsiednich N:iemców, a na et wstręt 
jakiś do niego czuli, (1) .1{usym go i nieprzystojnym 
znajdowali, z brunświcka tylko stroili się niektórzy. 

Pamiętnil<i Comrnendoniego te nam w tej mierze 
podają szczegó,ty. Rozmaite ubiory są w Polszcze , 
mówi on, ci w narodowym stroju, inni w węgier
skim, w tatarskim, wielu w włoskim, niektórzy w 
{rancuskim, niektórzy g'fowy mają golonf', inni oh
strzyzone, li wielu są włosy, u tych broda dJ'uga, 11 
tamtych ogolona prócz wąsow. UGiory niebieskie, 
zielone, szkarłatne; drogie _ futra jedwabiami i zlo· 
tern sWlecą. Staro wolski w dziele status regni Poloni
ae descriptio 1632 powiada: Ubiol' w Pols7.cze uie jest 
jeden, ani do stanu osób przywiązany, jak .się komu 

(1) Zamiast nie cudzotoż w bocheńskićm zwyldi mówić: 
Nie eyll. gsechu niecystego , 
Stsez się stroju niemieckiego, 

i , nie jest to późni~~szych dopiero czasow, leel si aroz. ": I a gadka. 

2 
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podoba, tak się ubiera, zagraniczn~ jednak &troje naj-. 
więcej się. rycerskiej szlachcie podohaj~. Wojskowi 
sprawcami. mod ustawicznie zmienllych. Gdyśmy woj
nę mieli nad Dnieprem nosiliśmy suknie szerokie i 
długie, drogiemi futrami soboli albo rysiów podszy· 
te, a kol'paki wysoki~; gdy się zaczęl'a wojna z Tur
kami, ozdobne l'zędy na konie, ściślejsze i krótsze od 
Tatarow i rrurkow przejęliśmy suknie; a jak wybuchnę
ła walka p,'zeciw Szwedom w Prussiech, obszerniejsze 
skórzane spodnie, pl'aszcze i inne ubiory na krój nie
miecki zaczęto nosić: tak przy końcu panowania Zy
gmunta III w przeciągu lat 10, trzy razy nasz strój 
się odmienil'. Polski~ kobiety naśladowały wS7.ystkie 
ubiory europejskie. materyi złotolitych i sukni uzy.· 
wano zagranicznych i to najdrozszych. ' Znajdują się 

tacy, co po 60 par sukien mają i sługi swe 7. równą 

wystawnością ubierają, a największą część 2.biorow na 
ubior swój, zon i sług marnotrawiąJ do ozdoby kara
bel; cz.apek i rz.<idów, dt'ogich kamieni i -pct'(>ł, nie
mniej jak zony do ubiorów slukają. Widzimy często 
,kobietę nie bogatą, lecz w sukni pel'ł'ami i drogiemi 
kamieniami az do pięt ozdobioną. Nieszczęściem je
dnak rzeczpospolita prawa oszczędności nie 'pisze, lu ho 
wiele familij takowym zbytkiem poruynowało się; ka7.
dy mozny szlachcic lub zona jego, l. liczną assystencyą 

dworzan, z. niemniejszym kosztem i zbytkiem ubranych, 
na publiczność pokazuje się, miast nawet bogate oby
watelki je dnę lub dwie assystentki ~wykły luieć przy 
sobie. 

Kiedy męzczyz.ni i to w mal'ej liczbie tylko część 
jaką ubioru cudzoziemskiego, pokrycia gl'owy, obu .. 
wia przyjmowali, z pewnI! obawą, ze tak powiem; 
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kobiety chwyci·ty się tej zarazy bnrd'l.iej na oślep, z 
większem upodobani~m, z większ~ zacj~tością. Nie 
jedna 

zwykła męza prosić, 

By się po cudzoziemsku mog~'a nOSIe. 
Słusznie więc zasmucony i 7:ę;rozą -przejęty Piotr 

Zbilitowski w przyganie wymyślnym stro)?n\ bial'ogło· 
wskim powiada: 

Źadf1p.j Polki tu nie baczę: 
Oto ta siedzi wid~ę z weneckiej dziedziny, 
A ta zasię w tej szacie z biszpańskiej"" krainy, 
To podobno Francuzka, ta zaś ' niderlancki 
UbioC' na sobie nosi, czyli' to flbre.ncki. 
Jedna świetny rąbeczek na ciemię pC'zypięła, 
Druga widzę na głowie ma świetną koronę, 
Biel'etkę z plenem, przy niej foremną zasłonę 
Swojej g,towie zdziała,ta; muszczka kędzierzawa 
Wysoko na łbie stoi, cudzoziemka prawa. 
Trzecia jakieś krezyki na g,tow"ie przypięTa, 
Z rąbku, i kolcem z per'fą ucho tP,~ przetknęła; 
Na szy~ alszbant takze z dyamentow-drogich, 
Jak się S7,y}~ nie urwie od ,tych . kr-e7,OW srogich; " 
U tej z sia,dJ{i foremnej, a u tej z ilamskiego 
U drugiej z rąhku~ tez" wid~ę bardzo cienkiego. 
ledna je na ramionach .sobie poł'ozył'a, 
A druga srebrną obręcz pod nie podłozyła. 
W jaki sję ona kołnie~z ll}iasto krezow stro.i?~ 
Do samego się pasa końce mu spu$ci,ły, 
Aby pięknę jej szyję niektóre widział'y. 
Widzisz, jak się to szerzą na niej te choboty, 
Zda mi się sześć rękaw,ow wisi około niej, 
Perły i drogie szt1;1ki p'rzyszyfo tez do niej. 



.\, 

Drug'1 za si ę tak widzę jakby w dalmatyce, 
Nie wid7.ę tu u iadnej dawnej smuknwicp; 

1 wi<hiS7J ten portugał, jak się na niej koli, 
Kiedy się nachyli wszystkie nogi wid<'lć 

- Któzci na takie druzki lub przydanki (1) radził? 
i znowu dal ej: 

Oto ta w tym birecie, mojać to bratowa, 

A ta z długim rąbeczkiem, twoiać tó s7.wagl'ovva, 
Druga chodzi by Turczyn w wysokim kiwiorze. 
Cói wam po takich wzornch złotem bawtowanycb? 
Na tych !liadkach niemocnych, ,vzorno malowany~~ 

A bo takie c7.worakie rękawy 1'7.eZJne, 

Pasamon y łąkotką w ko·to popisane; 

'rakze hieret, kornufas, rąbeczek zJ'ocisty 

Abo i ten hiszpański k07.I.l,b ogonisty . . 
Ma i męzczyznom za 'Lłe, ze się im to w_szystko podo
h a , ze ubior s~arozytny mniej cenić} j t~k mówi: 

Młodzieniec ba wierę rad zawzdy, 
Pannę .widzi ubraną, wnet jej s~'uzy kazdy; 
A gdyby się stroiJ'a w staropolsk<1 szatę, 
Lub w fałdowanąsuknią"w niekrzeczną ,~obotę; 

Nie uS7/faby wnetśmiecbu, nip mia-ł'aby sl'ugi, 
Nie vvywiodt~y ją W tani'ec, mija-l'by ją, dl'ugi. 

Lec7i zastanówmy sję jeszc7.e nad wp·ł'ywem dals '''ym 
królow lla~zych na stcój narodowy. Zygmunt III pol

. skiej odzieiy nie lubił, syna. pierwvrodnego ~e h 
nad inną przenosi·t, uie raz i gromił i ch·l'ostał'; za te

go więc króla niemieckie suknie do Polski wci-

(I ) Byty to zapewne osoby do assystencyi w czasie wesel, niż· 
szego rzędu jak drużki. 
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snęły się, i s7.wedzkie przyhory naśladować zaczęto. 

Synowie dziedz.ic7.nego tronu wiJlą ojca swt'go po-
7.bawie.ni, a prztłz Polakow ~ycz.liwych obdar7,~ni w·ta
sną ich koroną, zrodzeni na tej ziemi _l sercem do niej 

przylgw~V\szy. Z31'37.<t tę wstrzymali; maJ'zonki ich je

dnak, mianowicie Ludwika 1\IIarya wiele się przyłoz.y'" 
J'ado upowszt!chnienia fl'anctlzczyzny. Jei winien swe 

wychowanie i następne sw~ losy poniekąd Micba-ł Wi
śniowiecki, ubierał się on po francuz/Hl, peł'no mając 
wstązek, z wielu piórami kapelusz, laskę w ręku miasto 

buławy, jak rycerz halowy. Jan III zwycięzca pod 

Choc~mem, obrońca 'Viednia, wzniósf ojczystą s.J'awę, 

powagę ubiorów narodowych pnywróci·ł, a pod nim 
słusznie chlubić się by,to mozna tą odziezą. Po nim 

obraliśmy Sasów: a lubo Augu.st II i III na koronacyi 9ka

zali się w stroju polskim, i tak przynrany wizt>runek 

ich znajdowa-t się w trybunale piotrkowskim i w wiła
nowskiej pcidobny~ jest galeryj, zrzucili wnet odziez 

tę, nie nosili jej więcej, a panowie sposób ubierania 
się króla pn.ejęli, kobiety frY1.ury i stroje francuzkie 

c3,łkowlcie pl'zybra~y. WszaIdę niisi nie tak ochoczo 
naśladowali Sasów i magnatów -swoicb, i w średniej 
klassie pozostał jeszcze ubiór narod.owy. Riedy W Eu

ropie całej strój ańg-ielski czy francuzk.i przemagał, i u 

nas coraz bard1..\cj pn~yjmowany był, moze nie tak przez 
naśladownictwo płoche, jak ze mniej hył: kosztow

ny (I); a Polacy przez wojny szwedzkie i zbytki przy-

(1) Satyry albo przestrogi do naprawy obyczaj6w w Polszcze, 
<.l\\'agnin 212, (}oyed t. 1 s. 401, Rozmaitości 1819 s. ]33. O da
w.nych ubiorach polskich Stan. Jaizowskiego z rozmaitości Iwo"" 

:-;kich. 
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wied7.En i zóstali do ubóstwa i zniszczeni. Za Stani 
sława Poniatowskiego waty·l'y się c,zas niejaki losy kra
ju, to jeszcze jakąś ocalenia wskazywa~'y nadzieję, to 

smutnemi coraz blitej po sobie następującemi przera
zały wypadki. W miarę pogodnych lub piorunnych. 
po.tysków i strój krajowy wzmagał się lub nikńął: jak 
wyskok dogorywającego p'l'omie~ia, to' krz('piący się 
ostatniem usił'owaniem, to blednący j zg'1sł'y. Po roz
biorze Polski ostatecznym stan obywatelski w obcych 
przeistoczony został poddanych; w wojskowych tylko, 
by imię Polaków nową okryli sław~, w legionach by
ła jeszcze iskierka tlejąca bytu i zach.ow.1ła się; j~śłi 
nie cywilna, to wojskowa przynajmniej polska odzie~ 

i chorągiewki polskie. Za cór. kiedy nam Alexander 
dobroczynny przywróci! ojczyznę, w stolicy, \1\'śród 
obrad sejmowych, ba w całym niemal kraju, ledwie 
gdzie ujrzymy Polaka, same jakoby tylko cudzoziem
cy; a dziecię polsl{ie, od matki zapewne z~ granicą 
lub 1?t'7.e7.. Francu'Lki wychowanej prowadzone, ujrza •. 
wszy przypadkie,m jakimś prze~bodzą,cego w stroju 
swych przodków okazałego mętczyznę, nie ojczystym 
r~wnie pyta się matki językiem, kto to? jakiego to 
Juaju mie')zkaniec?- a ta zaledwie sobie przypomni~ć 
zdoływa, ze kiedyś' coś podobnego widziała na por
trecie i zaspokaja dziecinną ciekawość, acz nie ry
ch,to (1). 

Powiedziawszy o cudzoziemszczyznie · w ogóle, 
przejdźmy do szczegółów, oznaczaj~c cośmy od kogo 

(1) Smutne to, lecz rzetelne zdarzenie. Sama to wyznała pomie
niona osoba, ub.olewając nad wychowaniem cudzoziemskiem i zni
kającemi coraz pamiątkami narodowemi. 
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l)l'zejOlowali. od Persów at~'asy, czamary, pasy, perły 
ormuskie i tkankę ozdobną Persem zwaną; z Dama
szku adamaszek, z Inrlyów bajadery, bisior, kartu n ; 
z Chin, kitnj, nankin, kitajkę i krepę. Tureckie lub 
tatarskie przyswoiliśmy: altembasy, baczmagi, bara
kany, haweł'niki, buchalery ,burki, burły, czekmany, 
delie, deJjury, dymy, dywdyki,dzyndzyki do strojów, fał'
szury, forgi, haby czyli chaby, jamurlacby, iarmu
łuki, kaffy, kaftany, kaJamajki , kameI]y, liereje, 
lun.diaki, machramy , melihbaszy, meszty, IDncbairy, 
mucllry, multany, muśliny, mu~ułbasy, papucie, sa. 
firmy, sołtany, szale, szamety , sztementy (1); grec .. 
kie i wołoskie bajborl1ki, koftyry i suknie Greczynki. 
Z Włoch miewaliśmy, a mianowicie z ~renecyi: axami
ty, b.tawaty; bomzyny czyli.bombasiny, brokadye, bro
katelle , cyndeliny , czamlety, facolety, falsaruchy, fe
murał'y, felpy, ferendyny, kapy, kapiceIle, kapiony, 
kassyatki, kazakin y., kazyatki, mantuar:y, medelany 
czyli medzelany, mydło pachni'1ce, nędzę albo szycb, 
verpetuanę tak niewłaściwie nazvyaną, saję, skarpetki, 
szamerlany , szarszedrony; z Hiszpanii sposób nosze
nia bródki i . wąsików, domino, l~orduan, kornufas. 
J~ozub;" z Portugalii portugał; z Francyi adryany, 
angazanry, aJamody, ~mazonki, amelki" ankry, he- ' 
giny, blansz czyli hielidło, blondyny, hluzkiery, bo
ńety, bransoletki, bryze, bukiety, bulliony, burda
lony , butoniery, dezabilki, demisalopki, drogiety, 

(l) Przeuawnionych. i niezrozumialych tu wyraz(,w tlómaczc
nie, znaj(lzie czytelnik w opisach szezegółowych. 



16 U B lOR 

epolety, falbany, fixmenty, flory, fontazie, fręz!e, 

fryze czyli kryze, fL'yzury, furyatki, garnirowanie, 
garnitury, gazy, grodenaple, grodetury, hazuki albo 
azusty, jupki, kamizole, kampany, kanawasy, kofie 
od coeffe, konsyderatki, krepy, krepiny, kllfiety, kwe
f y, lankotki, lazurowanie bielizny, lewitki, liberya, 
loki, lornetki, man~le, ' mankiety, massyfy , mory, 
kolor rnordore, miulety, muszki, neglize, paletki, pan
tofle, papilloty, patki, patynki, perfumy, peruki, 
pikowanie sukień, plisz, polonezki !,lie u nas wymy
ślone, pometki, pretressy, puder, pukle, roby, rob
deszany: robrondy, saki, salopy, sergety, szalony, 
szambrany, szustmany, tuniki, westalki. Nie dość -je
szcze hył'o na tem, pl'zyswoiliśmy sobie holleJlclerskie 

. i brukselskie: kamloty, falendysze, forboty, lundysze 
to jest luńskie sukna, mal'ynal'y I marynatki; od. An
glików ans'l.koty, flanele, ne\soil.ki, spencery, szkoty, 
później su},na, wszelkie baweł'niane, wełniane i ZP. 

stali wyroby .; od Irlandczyków s·l'awne ich kamloty; 
od Niemców: obcasy, halsbandy , balstuchy, berlacze 
(baerlatsche) burty, cypliki, cygryny (seegriin), cyn
derty, falce czyli fałdy, fartuchy, forsztaty, grosbo
ty , grubryny (grobgriin), inderaki albo unterroki, 
kabaty, knaHe, kne,fliki, knaf1aki, loktuchy, mante
le , momszance, nordery ,obercuchy, ormentle czyli 
armmantle, paklaki, pudermantle, hrandebury, ran. 
tuchy albo reintuchy, szorce, szpefliki, sztylpy, szwab- , 
ki, szycht ucby; od SZ\I\'edów ingerniny, szwedki; od 
V ęgrów i Siedmiogrodzianów bekiesze, do.fou~ar:J y, 

magi crki, mentlik i nadL'i1gi; od Rossyan sz-łyki i wi~
kszą część futer. 
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Ub~·or!l co do różn,i"cy stanów, jako to: panują

cych" ks"·ęży, 'lvojskowgch, możnych, dwol'u ~·ck, 

klassy m~·ernej, nakoll",·ec m",·eszczan i ludu. 

PanującJch ubiór ' koronacyjny przy tym obrzędzie 
powinien mieć .miejsce, zwykl'y nie odrózniał ich pra
wie od moznych, szaty ksiązęce atoli bywał'y często
kroć złotem i per·tarni upstrzone, chod7.ili w fu tra ch 
rysich i sobolich, obuwiem icb sulejaty czyli sułaty 
z-ł'otem i drogiemi kamieniami' ozdobne. W szakze wie
lu nad okaza,ty ubiór przek·tadało skromny; tak czy
ni'l' Witold i Jagieł'·J'o w szarym axamicie i barankowych 
szubach lubiący chodzić, ho nie był wydworny. Obo
dziński pandora monarchów polskich 1640 in 4Ło. Dą
brówka zona Mieczysława I, nigdy nit chodzi'l'a wko
ronie, ~ylko wieńcem ozdobiona, i g,towy nie okry\'\'ała 
lliczem, jak poświadcza Dług08Z. Leszek czarny 
przez przychylność do Niemców g·łowę zapuścił', odzie-

_nia tego narodu zaczą·t uzywać. Naruszewiczat. 5 s. 194 
E1Zbieta lubiła się stroić, umierając atoli jedno tylko 
noszenie na gl'owę córce Razlmierza W. legowała. Sy
nów l\..azimierza Jagiellończyka w Sandeczu biorących 
w ychowanie w grubsze sukno ubięrano i kozuszki.Gesta 
Vladislai 117 per I(obierzyckif. 24. '''' 1475 królewna 
polska miała sukni/! czerwoną perł'ami szytą i drogie
mi kamieniami, n-a niej kolet podobniez klejnotami 
sadzony, włosy utrefione, perłami przeplatane, spu. 
szczone, twarz okryta przezroczystą zasłoną, łańcuch 
kosztowny z herbami na szyi. Patrz Schmidta histo
ryCI niemiecką. In wentarz sprz.~tóvv Alexandra J agiel-

3 
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10ńczy1<a }<róla-polskiego przez l<ommiśsar:l.Y spisany, 
w archiwum koronnem pod liczbą 30 znajdujący się, 
te -nam 51.aty keólew5kie wylicza: l Szuba sobolowa, 

adamaszek płowy 'l.e li/lotem. 2 Szuba sobolowa, ta
hin szary. 3 Szuba sobolowa, hat,hls dziki. 4 Kozuch 
sobolowy. 5 S:wba, adamaszek płowy ln'viecisty ze 
7Jłotem. 6 Sl,uba sobolowa z axamit.€m C7,erwonym i 
Z1'otym altembasem. 7 Szuba sobo1owa, u której V\ ich'zch 

czerwony '" atłasu 'IV kwinty 7A'ote. S Szuba czarna 
· kwieci"t3 'l.e złotem, podszyta pąpielicami·. 9 Sl.uba 

'Sobolowa szkarłatno C~lerV\'ona. 10 S7.uba z tabinem 
modrym bobolowa. l L Szuba z axamitu czarnt"go ~ z 
sobolami~ 12 Szuba z at,l'asu br~natnego sobolowa. 

13 Kozuch soboli, do niego srćhrne pozłociste gLJ7.j'. 

l4 Rozuch soboli '1. guzami p9dohnif'z. 15 Dwa l11ar

szczeńce sobo\e. \() ~,.,.ub<l sobo\a, ""len.ch suk,\enny 

p'I'owy. 17 Kozuch z rysiów. 18 ko~uch z popieljc. 
. 19 Futro stare sobolowe. 20 Milra sobola. 21 Dwie 

skóry hobrowe nie wypraw'ile, soból 1. "Ęona kl'ólo
wn tak wjele rucbomości z sob,,! przywiod'n, ze mał • 
. zone,k jkj ' urzędovvem pismem, 'tv' bibliotece Czackjpgo 

azis pu-ta\\/ski.ej :bnajdującem się przY7,nał: ze królowa 
polska zadna tak bogatą poszczycić się nie moze wy
pl~aV\'ą, tyle dostatków 'naby'}'a \IV naszej ziemi, lecz 
wszystko ' uwiozla; n kiedy wyjp.zdzając do W·łoch 

-oświadczył'a, ze królewnom z.ostaWllje po szacie per
ł'Ov.ćj i niektóre klPjnoty, Boratyński jćj 11a to wnet 

odpowied7,ia'1': jeśli ' V Kl\'1. dziewkom swoim co dawać 
raczyła nie wiem, ale w rejestrach podskm'bit>go na
dWOl'nf'go I.Jutomidki'ego jest, iz na ochędóśt\\'o lu'ó. 
leWIell Ichmość na kazdy rok dawano 10000 dukatów, 

a o:sobno na prłóul10 -1700. Niemcewicza [Jami~tników' 
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tom 2. W rejestrze wydatków Zygmunta Augusta 
prze~ Stan. Wlossek utrzymywanych, przez Tytusa 
Działyńskiego mnie udzielonym, znajdujemy: suknie 
niemieckie z bal'an[Hlmi zamorskiemi, sznurkiem czar .. 
nym jedwabnym, obercuo&']', suknie pods~ywane ry
siami, krótkie włoskie, $ "nie hU1.a\'skie sQbolami 
podszywane z 18 petlicami , do tego z stroju z. czarnego 
axamitu ćwitichem obwiedzione, albo czal'nemi pie
skami podszyte i petlice u nich, do-tomy Lluzarsl~ie, 

zupice i portki, sajany, z baweł'nicy kaftany bez rę
kawów armezyuem f podszyte, giermaki weł'niane lub 
podszywane sobolami o 6 petlicach , wielu haftkaoh, 
kitliki na drogę z adamaszku I p.faszczP. od deszczu, 
kapy i capuccia czyli kapiszony do sllkień poclróźnych .. 
Delie z bawt:'ł'nicy, ko,tnier7.e, szuby z kun, bobrewe, (, 
kozuchy, 8salLlvary i spodnie na . ł'owy pods7.ywane 
brzu.szkami wilczemi, pończoc-hy z stametu .szarego po
str..lyganego i czarnego armezynu, obuwie dembiane, 
zamszowe białe, czarne i farbowane, podszywane ba. 
rankami, albo huzarskie z kurdwanu, które gąbką wy-
cierano, ez.arne ostrogi, pasy z armezynu, iał'monki 
sobolami pods~yw ane pod ' cz.apki huzarskie I birety 
wełniane, mitry sobolowe, czapki sukienQe, okrąg,re., 
ni~mieckie i hU1.arsk.ie z a~amltu Ol.arnego z,totem ni-
tkowem i jedwabiem strojne, tudzi ez rękawice. Bi.. ~ 
skup Karnerynu w 1560 przepych Zygmunta Augusta 
w szatach wystawia, porządek jego s'l..atny clo 8000() 
talarów ceni. Hugieri w 1568 w 3 tomie pamię-tnik0W 
Niemcewicza powiada: Król w m'l'odości miał upodo1-
hanie w stroju wymyślnym, kosztownym, rozmaitych 
kolorów, ź wyczajem Wł~chów i Węgrów, teraz od;ie. 
nie jego p()vvazne, zawsze dłggie i c~arnego koloEu. .. 
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W kwicie Anny królewny Foge lvedl'owi po śmierci Zy
gmunta Augusta wydanym '. rachunki obejmują: sza
ty włoskie, niemieckie, ad~iamskje, dziane rzeczy 

(haftowane), zupany, kopieniaki, kabaty, kolety, de
lie, futra i kozuchy z sobol~ ~ lampartów, rossomaków, 
rysi, wilków, lisów czarnych; sprótki uiemieckie i 
"W'l'oskie, cyngatury, bóty i półbótki, pasy, kaletki, 
hirety, ferety, pontały, trzewiki, czapki, pilśń i sznu

ry do czapek; z bielizny koszule, chustki szerzynki, 
,czepki niewieście, łubki wieńcowe; w Sztukach z,ło

to i srebrogłowy , telety. tahin y, bramy d'otog'l'owo,
we tureckie, axamity ,o{ł'asy, adamaszki, kitajki, ta

fty, mucbajery, kamloty, harasy. -Stefan Batory dnia . 
drugiego świąt wielkanocnycb, na koniu rzadkiej 
dzielności wjddzając z Mogiły do Krakowa, hył w 
ponsowej axamitnef z sobolami szubie. 'Po zgonie 
tego króla szaty jego zostały ocenione na 5351 zł'. 

obrachowano lata słu1.by 11 d'Nor'l.an, i pokaz3,to się 

ze wszyscy razem okazali nalezytość za lat 72, na 

kazdy rok wypadło 74 zł. i tqk im rozdano te szaty: 
kopieniak szar-latny' sobolami pr1.edniemi podszyty, z 
guzikiem jedwabnym jednym i pętlicą złotych 1548; zu. 
pan at·rasowy czerwony przesz.ywany,- kitajką bruna
tną pods'l.yty z guzikami czervvonemi jedvvabnemi ' 40 

zł'.; zupan z czerwonego adamaszku karmaz.Yno,wy, 
wielkim wzorem, kitajką. zieloną podszyty zł. 30; 
zupan brunatny adamaszkowy kitajką mienioną ~ pod ... 
szyty 25 zł., kopieniak czerwony szar',Patny, a.tłasem 
czerwonym do poł'owy puds7.yty d. 60; "delia szara 
turecka pilśni zielonej atł'asem podszyta z·ł. 30, delia 
szar-l'atna z długiem i, wązkiemi rękawami, atłasem czer

wonym podszyta zł. 50; izata czerwona 5zarłatna 
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pó'łkopieniacze, sobolami przedniemi podszyta zł. 800, 
gif'rmak świavl'oszal'y grobrynowy" albo kanawacowy, so
bolami podszyty średniemi 500 zł'.; zupan adamaszko
wy czerwony karmazynowy 1.'1'. 30; delia czerwona 
pó.J'szarłatna z krótkiemi rękawami, adamaszkiem czer
wonym podszyta zł'. 40, pół'kopieniac7..e ę;ranatovve 

sobola~i pods1.yte, z guzikami z ci~gnionego złota 350 
zł.; zupan adamaszkowy 25 zł., delia szarJ'atna z kró
tkiemi rękawami zł. 40; delia z kl'ótkiemi ręl<awa

Oli bez ko,tniel'za, czerwona s zar.J'atna , sobolami pod
szyta 450 1..1'.; delin J'owcza granatowa z wązkiemi kró
tkiemi rękawami 180 zl'.; kopieniak szarłatny czer
wony, a damaszkiem podszyty .50 d.; szuha rysia .. albo 
delja z koł'nierzE'm granatowa, szlamami rysiemi pod
szyta 200 z·l,: kozuch z soboli no,,"y z bobrem 120 d.; 
pół'kopieniacze szarl'atne czerwone, sobolami podszy. 
te z,t. 400; delia szarl'atna staremi wytartemi sobolami 
podszyta 1..1'. 56,kozuch stary pod którym KJM. umarl' 120 
1..'\'.; kopieniak gran~towy nippodszyty , nie dorohiony 
40 z;r'. Kt~ co nadebrał, dopłacał' wedle tego oszaco
wama lnnym. Stal'Sz.emu odźwiernemu w pokoju JKl\'I. 
dano ZUpan czerwony adamas7..ko\"ły, mieniono1 kitaj
ką podszyty, kozach gl'Ono~tDjowy goły; ubrań snać , 

spodni, brunatnych nowych 3 nie sz.acowano. Otóz 
cała garderoba tego króla. Slubny ubiól' Ludwiki 
Maryi oblubienicy Wł'adys1'awa IV. tak nam opisuje 
P. ;Motteville w 3 tomie paOl~ętnjków Nif'mcewicza. 
Spódnica i s aknia śrebrzysta, srebrem hflftowana. Chcin
ł'a w·łożyć Ludwika Marya p·r'as~cz królewski polskj,. 

' cały bia..J'y w płomienie złote, ze ślub prywatny był', 
królowa francuzka uie' widziała p.otrzeh.y takiego u
bioru; została więc panna ml'oda w sukni nieco krÓt .. 
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śzćj i nie dość powazrH€j, bo do p-taszcza lorobiona by
ł'a, Królowa sama uplottl'a koronę z dyamentów j pereł 

wielkiej ceny. Francluka monal'chini ustl'ojona w du
ze pertty w c7.arnej mantylce wiod-l'a do śiubu pilnn',! 
m-todą, biskup wal"'miński miu-t msz.ą, wOJewod .. -Opa
liński imi~niem króla zc,ślubił księzniczkę. Na hal 

królowa polska miata sukn ię czal'ną axamitną, hafto
waną 1,.tot~m. Jan!II w dzień stl'awnego 7..wycię7.twa 

pod Wiedniem mial' kontllsJ'. · sukieiJny niebieski * zu .. 
pan bia-l'y jedwahny, sied;r,iał na dzielnym koniu 7.wa· , 

nym pałasz. Poprzedza-t króla giermek noszący pu .. 
kIerz w ksztal'cie herbownej tarczy (Janiny) i cho
rąr.y, który dla oznaki gdl'.ie się król znajdow::Jl~ pr7.y
mocował' do proporca swego pióca sokoIe.l[ochowoki 
commentarius de bello contra T'urcas apud Viennam 
anno 1683. CC.Illnor daje królowi ~tenC7.as szary gre .. 
dyturowy kontusz. lV pu'l'a wskiij bibliotece jest pię-
kny w całej wie\kosc\ lana Hl 'N"/,E'l'unek Vi bia,l'ym , a. 
tłasowym zupanie, szubie pl1l'pnrovH~j z bogatem spię .. 
eiem. 

Dnchowieństwa strojem bylo; zakónnikó,,'\-: f<a.pita', 

pasek i h'epki, albo. inny dotąd zachowanY1 kazdeml1" 
ich rodt.ajowi wł'aściwy habit, pl'7,epasanie i obuwie;. 
Xię7y świeckich: sutanna, rewerenda, palendean, mu
cety, piuska. W yzsze duchowieństwo polskie i ruskie 
odznacza-ty dy8tynktorja kanonicze i łańcuchy, h.isku
pow krzyze, pierścienie, ruskich zaś kryją.ca ich g't.o. 

wę skofi'a, świetne kolory albo purpura, piękne ame
flory, sakosy. Baranowicz. Jeśli komu, to duchownym 
ganiono wytworność i zbyt~k ' VI ubiorach, tak dzieł
ko: satyry, abo prze'strogi do na'prawy rZl1du j obycza ... 
jów w PolS'zc~e 1650 in [ol. p(jWi~da: 
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Aczsi 53mi prałaci cłęzsi niźli plebani; 
Bo któz ich . -animuszom porówna, kto strojom? 
Sutanna i mant.olet cbwarszczą, trzewik świeży 
Skr1.ypi po norymbe;'sku zrobiony; pancz,osz,ka 

Jedwabna, nuz kabacik ze SkÓl'f'k paclw;ących; 

Zalatuje od niego, jako gn)' h,ś sied'l.iu,t 
W luam\e perfumownika. 

Jan Kochanowski w makaronicznym wierszu, tak 
duchownych snać maluje: . 

Ad talos alter suknlam demisaat imo8 
Sukniam fal'dorum centum nigrique eoZori.o:; 
Haic gvoqoe pleszus erat, seJ eum nutante' bereto 
Texerat, ausoniis qvales przynoszantur ab oris. 

"Voj~Iwwi nasi w dny. uych czasach VIi donlowen1 su

knie i to jeszc.l'.e ni",farhowanem chodzili. Zo,I'nj{:rz 

krajowy dopiel'o 1578 ode braI' l1a swój munchll' sinie
go sukna 4684 1'okci, czerwonpgo 325. J'. Czerwźński 

okolica zadnil!strska. Dowódzcom wszakze lub znako
mitszym rycerzom dawali monarchowie szatę :l.łoto
g'l'owową i ~'ańcuch :l.łoty. Jan ]iochanowski. Jazda 

g.tówną siłę naszą stanowi,ta, ztąd tez rnłothi szaty 

husarskie prawie wspaniałe ku sV\'emu W1,l'ostowi przy
wd7.iali. Po ussal'sku dwojako się ubierano staro i no
wo. Wszaf\:ze i tu gnniono prl,ysac1ę: jeśli U5sar7.em kto 
])ęd7,ie, mówi Górnicki aby onych pr'l,ywięts1.ycb ta k 
ko·l'nier7.ów, jako ostróg (chocia tam w thym nie wiem 

jaki p ~ zyLek najduj<}) 7.anieclul,t, bo mo7.e być kszta-t

towny ussarz hez n·azhyt. Co w koronie ussarski, to 
w Litwie petybol'ski był' ubiol', 3 lekkiej jazdy koz::\c
ki. Skó,'zany Kolet hy·ł sllkni~ jer.d7,iecką, stradyotka 

i karwatli'::ł suknią takiegoz rycerstwa krótką, sajan' 
.zołniel'ską, snać piechoty odziezą. Towarzystwo I na. 
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miestnicy nosili burki dla ochrony od zimna lub s'łoty; 
porucznicy, rotmis.trze, wodzowie delie z zaponą, we
dle mozności kosztowną, częstokroć tak przesunięte 
na bok: ze pierś, bok jeden i plecy kryjąc i fa·łdując 

się wspaniale, rękę zostawiały wolną do piastowania 
buzdyganu albo tez bu-tawy, do w,ładania pa,taszem. 
Wsz3kze i tu posunięto wyszukaność az do 1,bytku i 
Ko<.:hanowski zartobli wie powiada: 

Poradźmy się rady czyjej, 
' Kołnierzli to u delif'j? 
Czy delja u kołnierza, 
N'a grzbiecie cnego rycerza? 

Cudz.oziemskiego autoramentu wojska późno juz 
nasta·ty i z niemiecka by'}'y u 1 rane: c1.echczel'y, rajtuzy 
sZ3rawary ,kurtka, ki wiol', IWi'pak, magierk~, lub 
konfederatka, skromnym 31. do nas1,ych pcawie czasów, 
hyły ubiorem wojskowycb. 

Moznl bogato się 'Lwy1.1e od'[,\ewt\li, inni 'Lnowu 
skromnie bardzo chodzili. Za Chrobrego miewali ho~a
te suknie i futra drogie złot<;>gl'o .wem powleczone, a płeć 
hial'a szaty wymyślne nosih (1). I mniej znakomici 
rycen.e' na szyi zawieilzali cięzkie z·l'ote ·tancuchy, a 
kobiety u dworu wi'eńce z·łote, napierśniki, manele, 
naramienniki. Zł'otog'l'owem i drogiemi ~ kamieniami 

~ tak bywał'y obciązo'ne, ze kiedy sz,ty, podpiera,ty je 
sl'uzące, nie mog,tyby albowiem takiej wagi z-tota u
nieść. Gdy Olbracht i Alexander Jagielończyk pano-

(1) Marcin Gallus. Quippg Boleslai temporibulł, qUl~que mili te Ił et 
quaequae faeminae curialelł, pellibulł pro lin eis vestibus et lmnis 
utebantllr. Nec pelles quantumlibet preciosae, licet norae fuerint, 

. in ejUI curia sine paliło et aurificio portabantur Namsz, t. 2 1.85· 
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wali, przepych w ubiorach a~ do zniewieściał'ości był 

posunięty, odziewano się suknią bławatną długą, rzad· 
ko fałdowaną, bogatą, krojem niegdyś u Partów w Azyi 
uzywanym zrobioną, futra najwyhorniejsze i naidrozsze 
noszono, wJ'osy d'l'ugie nip. jak na męzów przystDI-trefio
ne. Justus Lud. Decius. Po wygrane) bitwie na Tatarach 
pod 'Viśniowcem czyli Łopuszną, 'Polacy zanuciwszy 
suknie dJ'ugie i wą.zkie z wyniosł'emi nad głową koł'. 
nierzami, ,jak świadczy Stryjkowski k. 517, w krót
szych zaczęli się nosić, wło~y d.tugie w warkocze spla
tane zaniech2Jli piastować. Od tej epoki wedlp niektó
rych dziejopisów, Polacy krój sukni od Tatarów prze
jęli.- Jtin Kochanowski tak maluje ubiory in carmine 
macaronico, okazalsze i skromniejsze poszczLgólniając: 

Tertiu,s incluerat multi kapam axamity, 
Żołtum kabatum et caligas, iołtumque coletum; 
:lołtos trzewikos, szpadam, piorumque birety, 
Denique ,łańcuchum, fulva ut sint omni a, złotum. 

Extremo makowa fużt suknica, sine ullo 
Pacta magisterio, si non argenta para 
Haftkarum , et seni penderent margine knafli 
Pondere, quam wielka mage res pret,tosa robota. 

I{romer w dziele de statu Poloniae 1574 mówi: Po. 
lacy sposób zycia, i ubior przybierają rozm?ity. Kazdy 
stan, wiek i ' rodzaj ludzi oddzielny ma krój sukni; ko
biety zarnęzne stroje na ~,l'owach z gazy noszą, dziew- ' 
częta powszechnie z odkr) temi głowami, przepa.ski ze 
zł'ota, pereł, jedwabnej materyi luh kwiatów, a teraz 
oko,to 1570 czapek jedwabnych z futrem, tak jak rnęzczy· 
zni uZyV'i'llĆ zaczęli. Jan Krasiński w dziele dcdyko
wanem Henrykowi 'Valezemu 1574 powiada: Naez u
bior narodowy d'ługi, do węgierskiego i dalmackiigo 

. 4 



podo'bny. Narod polski w ubiorach nadzwyczajnie ko
cha się, mozńiejsi bogato się stroją, matel'yi na szaty 
hławatnych lub ikani-c ze złota, futer sobolich i innych 
-drogiohu7.ywnją, napierśniki d'ote lub sre'brne zwylde 
noszą, takowemi haflkami suknie spinają, pasy mają 

zł'ote lub srebrne perłami nasadzane, szable wielki.ej ce
ny, czyli tak zwane karabele perskie w złotych lub sce· 

. hrnych pochwach, których rękojęście kamieniami dro
giemi j dyamentami sadzone. De Thou o przyjęciu 

posłów polskIch do H-€t1J'yka wysłan ych mówiąc, to 
wyraztl: zdziwiło Paryzanów ich szlachetne j dumne 
spojrzenie, powaga, d'l'ugie i -gęste brody, sobolowe 
koł'paki) m~e{! ze ozdobione drogiemi kamieniami, bó
ty z srebrnemi podkówkalllj" l'uki i Kol'czany', długie 

' z<łotolite s.zaty. -- Zamojski gdy pokonawszy arcyxię
cia 1l'la:x:ymiliana 'V\ jd,{lZał do Byczyny, na bia'fym 
był koniu, miał węg:ierkę ciemnonoletowq, rysiami pod
hitą, za nim tt"zymano na węzgłowlu kOil'pak węgier
'Ski z 3 wielkiemi strusiemi piół'ami koloru hial'ego, Ga
:zeta Maxym. w gaze.cie pol. r.. 18.27 Nr. 236. Vanoz-

' zi wys'l'any ,przez Caetaniego do tego mę~:l znako-

mitego , tak o nim powiada: Zalllojski ubiel a się oz ruska, 
płaszcz czyli fere'YJy-a z szkarłatu, dJuga po kostki., 
zupan z adamaszku ,kav-mazynowf'go. Ubior co do ma
teryj odmienia .wedlę roku pory, ale zawsze jednaki, 
hóty PQdkute po polsku, zawste prz.y boku szabla i 
ka'IJdziar (nóz turecki) za pasem. - ·Bis!uJ pi i senato
rowie na sejm:)cll hywali w ferezyach sobolowych, 7,naj~ 
~ujemy w opisie Caetaniego w 2 tom,ie Pamięt: Niem

cewicza. - Zhal'aski odhywają-c poselstwo do (rurek 
l6~2 roku, wje.hHa·ł w pięknej bogatej szubip, ' koł'

Clanem i łukiem przepasany. Polacy na wszelkie prl,Y-
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krości powietrza tak są zahartowani, ~e kampanią 

1663 leząc w śniegach odbyli, powiada ConnoT; sukni~ 
ich zupan do pół goleni dl'ugi, na którym zwierzchnia 
fjzata futrem obł'ozona, używają takze p,l'aszcza z futer 
drogich z ramion zwieszonego. Futra te bywają z sa. 
holi i niekiedy jedno do tysiąoa czer: złł': kosztuje, 
ubozsi noszą futra z lampartow, ry~iow i ostrowidzow. 
Ten7.e Anglik lekarz Inna III. w wydanym przez nięgo 
w 1696 w Londynie opisie Polski mówi dalej: Polacy 
golą głowy, zapus?czają w~sy, postawa ich powazna, 
w ręku mają obuszek, przy boku szablę na skórzanych 
paskach, przy których pochwa na nó~ i kamień w sre
hro oprawny (krzesiwko) bywa zawieszone. 'Głowę i 
szję rano zjmną wodą myć zwykli i do tego nl'łodzie~ 
prl. yuczają; kobiety polskie za Jana III. ws~ystkie na' 
wzór francuzkich nosi-ty SIę. Wspominane wtcncz.as szla-
froki (robe de chambre) wstążki, ~oronki białe i czarne;ł 
kitajki, gazy, grzebienie, peruczki, rękawiczki. Marya 
Kw/,imlra odebrawszy 1302 cz.zł. na suknie dla księżniczki 
T-eofili RadziwiUówny, nie kazała robjć kabatow, jak 
ją pr'oszono, tych bowiem n'ie · widząc osoby tru.dno 
l~gadnąć. Suknia jedna pn.ez mą Spl'aWiOll.a była z'ło. 
ta ceglasta z potrzebami pięknemi, u drugiej dno złote 
w kwiaty białe, potrzeby śliczne równie., tq.ecia złota 
c~ysta z potrzebami, kol'nierz point cfe Paris z manta .. 
mi i do rękawo.w. Garnitury do tych sukień, fest y (a) i 
kwąf - Ct la mocie -sprowadzone z, Paryza. Wspomjnaj~ 

w tych czasach dla kobiet robrony papuziE' w zół'to 

, gorące goździki, dla męzczyzn zupany karmazynpwe" 

(a) Fest y 8nać festony .. 
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perłowe kontusze. Bóty węgierskie bywały z oszyciem 
i kutasami z paciorek róznokolorowych. Za Augusta 
II. najr:nod~iejsze dla kobiet jedwabne, futrem obszyte 
kołpaczki; zbytki i mody francuzkie pomieszały się z 
przepychem azyatyckim, więcej kosztownym jak gusto
wnym. Na gali u Xięzny Ranclerzyny (a) młoda 
jakaś P. Starościna mial'a robron axamitny wiśniowy, 

. na rogówce łokciovyej z kazdej 'strony. Garnirunek 
pierwszy hyJ' z galonu litego, drugi z węzych główek, 
trż'eci z piórek pt,akow zamorskich, czwarty z kwiatow 
misternych paryskich, piąty z fręzli bullionowych, szósty 
z koT<:ardek białych, sió,9my od góry z sZl1urkow w 
gzyg-gzag. Prz.ygryzała wargi ta, która 5 tylko miała 
garnirunkow i nie tak piękne, tych wszyscy wychwalić 
się nie mogli. Na g-łowie znajdował si~ tupet wysóki 
na trzy ćwierci l'okcia, na nim pjóra strusie jeszcze 
wyzej, tak ze w karecie ledvyie się mogł'a zmieścić. Rlej
notow co nie mi~ra na tupecie, na szyi, na bawecie, 
na' wszystkich palcach, a zausznice jakby gruszki 2 
hł'yszczał'y od kamieni drogic11. Na wachlarzn haftowa
ne cał'e polowanie Augusta lU. pod :Marymontem. Nie 
m~g,ła siedzieć ta dama, wszędzie jej hył'o ciasno, dla 
tego wyszł'a od stoJu w pół wieczerzy: U pasa mia~'a 
zegarek arcy osobliwy w klamrze szczeroz'łotej. Ze
garek ten wygrywał' kuranty, nie jednę to nowiciuszkę 
zdziwii'o: bo I to nowalia nie znana jeszcze. Trżewiki 

haftowane srebrnemi blaszkami, na wysokich korkach 
takze haftPwanych, robione w Dreznie. Miał'.) tez z·to
cistą puszk~ ż pachni&łami sprowadzonenli az z Ture. 

(a) 1761 roku. 
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czyzny. K~ryer PJ7 arszawski 1827 Nro 170. Ksiąie 

Czartoryski wojewoda ruski ubierał się po francuzku, 
w mundurze swego pu·łku, w hlonde alonge peruce, 
w kostiumie zmarłego Augusta III. Patrz poJedynek 
Kaza710wy z Branickim w pamitttniku warszawskim 
1822 w Nrze 5. 

Tak więc okazalszy ubiór, ci których al. nadto stać 
hyło na to, wazniejszym tylko zostawując okolic1,no. 
ściom: kiedy monarchów swoich otaczali, zasiadali na 
olJrad.1ch, stawali do boju z nieprzyjacioły; kiedy od .. 
bywali poselstwa lub czynili wjazdy, co przy tych 
zdarzeniach nie raz V\'spomniane. mamy; przepych swój 
i dostatki zlewali, ~e tak powiem, na otac~ających osobę 

ich i na-dwory, składające się z domowników szlachec. 
kiego urodzenia. 

Dworzanie więc i ~'oznicy pokojowi moznych, ci po 
"' łosku, ci po usarsku, ci z magierska od ~łota i sre. 
hra bywali strojni. Barwa u dworu 'Vładysł'awa War
neńczyk~ jedna była czarna, druga czerwona. Pami~
tniki Janc",a~a tom r. zbioru pisclrzy polskich, wyda
nia Gał~zow8kiego s. III. 'V skai'bcu Zygmunta Au
gusta l)yJ'a pyszna barwa dla 20 pokojov'i'ycb z ,l'ańcl1-

chem z1'otym dla kaźdego, 800 duk. wartującym. W 1475 
orszak najwspanialszy ,królów j panów otacza'}', suknie 
dworzan okl'ązone były perł'aml, lub kamieniami dro-

I giemi wyszyte, powiada ~chmidt w historji niemiec
kidj, wspominając o Polsce. Nosili hl'awaty, z.]'otogło-
wy i fl1tra kosztowne. ~ 

Nędza nie pan, co w suknie i lisie 
Sl'ugi nosi, ~więc zawsze kuny i rysie 
Na powszednie pod jedwab kupuje. 
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odzywa się Klonowicz w wUf.ku Judasza. M ozniE:'isi 
otoczeni bywali assystencj,! szlacht.y w jeden krój i ko': . 

lor sukni pr7.ybranej. Barwę Piotra MYS7.kowskiego 

sklada ,1'o~40 konn)'ch w aksamicie ze sl'ebrem z skrzy. 

d·)'ami u barków. Patrz Caetaniego parni~tniki 1596. 
Pokujowi za Augusta II na uroczystości struili się W 

}wnlusze gredytorowe, kunami podszyte. 

Nawyknąws?y do ~hytków, zapatrując się na nie i 
opuściwszy dwory, s71achta i niZ~ze stany przesad7,a'}'y 

się vv od;"itzy, ztąd sł'usznie Klonowicz narzeka, ze ,i 
na kościelnego córce po-z·l'oci5te widać pasy, a prawy ' 

, rycerz Szymona StarowolslT i~go zali się w te 5J'owa: 

nie mozemy r<neznać w rysiach organisty od senatora~ 

ani w l>ławacie rzemieślnika o(l' szlachcica. ByJ'o wszak

ze wielu, którzy rozsądne pomiarkowanie w tej mie
rze 7.:t1chov'i'nć umieli. 

MieszcwnTe z wprowadzeniem teutońskiego czyli 

magdeburskiego prawa do nas pr1.)bywaj~cy, i i~zyk i 
obyczaje i odz.iez cudzoziemską ZJchoV\' Olli dość dł\] go, 
i ztąd podohno nadewszystko wstręt ku nim szlachty. 

Późnitj pl'zelstac?-ali się 'w Polaków i 57.atę narodoV\'ą 

przybierali. Majętni, opływający w dostatki lllbili wszy. 

stko, co oznac7,ać moze pl'zepycb, ~wł'aszcza dra kobiet 

s\'\'oicb. Dowodem ni,ech będ7.ie, ze Bart·l'omiej Groicki 

w d7,i~ł'acb o prawnictwie mip.jskie':t za Zygmunta III 
pi'sanych, mówiąc ogieradzie (wyprawie czyli rzeczach 

do ubioru) wspomina: cętkowe zapinania, pn~ki oko

wane z jedwabiu tkane, ręczniki, miednice, kołnier7,e, 

wieńce, zwi~rciadl'a, 1 g']'y. Nie dosyć mieć szatę po 

poJsku mówi on, ale po niemiecku, po węgiersku, po 

hiszpańsku; takze jnne stroje główne, szyjne, ręczne, 

jako s'1: cepliki, oswiki l tkanki, bramki, c'zepki mo-
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rawskie, staroświeckie, chomIe, kędziorki, celpy z 
knaflami, toczenice, ł'u bki, wif:ńce rozmaite, forboty 
perłowe, złote zauszki, hierety z ponta.łmi, czapki 
od słońca, mycki, ścieI'ki, rąbki, serpanki, jedwabni. 
ki, latawcr.y ki, rantuchy., 5woieqe, potyczki, podwi-

. ce, przednice per,towe, },ołniel'7.e 'l. prz.ednicami, koł

nien.e opadl'e, obójczyki, ko,łnierze do obójcz;yków, 
kruszki, cł'egelle, za pony , kl'zyzJ I<i, zalZbanty roz
maitym strojem, koszulki roz1iczne, gurgole , czeh liki, 
szorce, fartuchy, opasania dziwne, obrączki rozmai
te: sz.ersze, węisze I gołe, drugie z łańcuszka mi, łań. 
cuszki ku opasaniu, wa(;ki, mipszki pedowe al. do zie

mi, mande., ł'ańcuszki, pierścionki, korale, pa Cłt' r7. e , 
fócelety, hryzyki rozmaite, xiązki ze srebrem, letniki, 
szubl~i r~zmaitym strojem, ptłasz-cze i kozki wymienia, 
dodaj~c: a ktoby te stroje móg,ł wyliczyć? Zkąd tez 

widzimy, ize męzowie tymi strojmi ~ohie i potomstwu 
-5\" emu wiele z·lego czyni~, siebie uDolĄ, gdy na te u
biory z-onom, aho ' oj co IJ'I ie dzie'9\' kom swoim Wlelkie 
nakłady czynią i t. d. Tytuły prawa majdeburskieg.o 
w Krakowie u Cezarego 1'629 in 4to Te·nze mówiąc o 
spadkach, ja1\:0 do giecacly n-alf;z'1ce przydaje: skrzynie 
skrz,ynki ma(łe, zI'oto na niciach, węzg,l'owia, poclus7,ki, 
przf'ścierad,l'a, rzecl.y łaziebne, len, pierścienie któ· 
Tych za mę.za .u7.y~' a·l'a, wieńce, księgi na których się 
niewiasty ·mod·'1,. Jure mąnidp. art. 23 et 57. .spe-:. 
Sax. lib . .l art~ 2,t. 

Pel'ł'ow-e kontusze, kr.aprotowe zupany, p.asy htę lub 
jecl wabne pr.ly,najmniej za Augusl a II nlljLl podobańszym 
:by,l'y mi'€s7.czan ubior-em ,a kobi'ety ich strojne w ka
naki, świecid 'b n[1 szyi, prży uszach i nad ezo,łeczkiem, 

Ilowa.zniejsz.e .zaś matrony ubiel'a-ty się w ~u.bki, zi11l~ 
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i latem w lisy i kuny. Gdy ich zgnęhili starostowie 
po mniejszych ,zw,raszca miasteczkach, juz ledwie jaka 
pomiędzy kl!liotkiem a mieszczanjnem zachodziła ró
znica: kapota licha, pas i kapuza, a zony jego szu
ha, cały stanowi,ta ubior i okaza,łość. 

I ch,topek przed laty w lepszym bywał' stanie, zwota
SZC1.a kiedy czas jaki~ wolen brr od nieprzyjacielskiej 
napaści, kiedy go wzbogacał handel jeśli n"ie w,tasny, 
to przynajmniej dworski lub kupiecki. Jego dłonią ze
hrane 1 jego ręk~ spławione bywało zboze do Gdańska, 
Królewca, Rygi, Lipa~y, albo na czarne morze, za 
co brał obfite myto i uzyć go dla siebie, dla swoicll 
hył w stanie. Sł'usznie więc Klonowicz w swym IIiśie . 
odzywa się: 

W net h~dziesz u swych w sukmanie swej nowej, 
Kara7.yowej. 

W szeroki~j krajce pięknej, prze]{obiał'ej, 

Z nowym pl''l.;ysiek\em Vi maę;\el'ce 'l.uchwa,tćj, 

Czupryna krzeczy , biaJ.'a szarawara , I 

Kto idzie? wara. 
A Zochnie daruj gdański pas puklasty, 
Na odświetny ksztah muchajer ceglasty; 
Niechaj tabinu, niechaj jadamaszku, 

. Cnotliwy Staszku! 
Ci którzy nad w'l'asną zagrodę i przyległe miastecż

ka nic więcej nie imają, kmiecie da,wuy zacbowali 0-

hyczaj, i starozytny moze pierwszych tej ziemi osadn i
ków ubior. Bia,ra odziez by,ta na Rusi białej, czarna 
w czarnej, czerwona w czerwonej, od tego zapewne i 
DZlzwania tych części kraju powsta·ty. Starowolski' 
Prowincyonalne wreszcie róznice odzieźy, przy opisie 
kazdego z tych miejsc poszczególnione ; "tu powiemy 



33 

tylko w ogóle,. ze odzietą rnęzczyzn odwieczną: gier

mak, gurmana, kindiak , kohrys, korman, ·łoktucha, 

serdak, a dotąd zachowan)im strojem: gunia, lnianka, 

parcianka, samodziaJ', sierak, siermięga, sukmana to 

szaraczkoV'l'a, to innf'go koloru; kohip.cym ubiorem: 
ciasnoella, czecheł', inderak, katanka, kiecka, spodnica, 

od stroju szuba. Zdobią nadto ich głowę, czepce, na
miet\ł i, a dzjewcz~t chustki, wstęgi, J{osa spleciona 

i kwiaty: szyh i pierś stroją, korale, paciorki i krzy-
, zyk, palce po groszu lub po trojaku pierścienie; stan 
obwija p'l'achta} czyli sierpanka na rantuchy. Obuwif'm 

ludu: chodaki, j{apcie, kurpie, ·łapcie c~yli postoł'y, 

do których l10ga obwinięta w onuczki, rzadko gd7.ie i 
kiedy skól'znie czyl~ hóty. Kozucb w pągwice i na. 
szywania przyhl~any, czapka i rękawice wieśniakow od 
zimna chronią, latem sł'omiany kapelusz od skwaru ~ 

a koszula i spodnie odziez:~ wtenczas jedyną.. 

Uhior i strój mężczyzn'; kphz·et narodowy"" prze
jęty. Jakich u,ż,ywano materyi~ jakie nazwiska 
bielizny, s'ltlu:ell, ~·cl" o,zdob, ubióru głowy, obuwia, 

jakie!" na suknie używaltO Rolorów ~ 

Dla męzczyzn do ubranja się najpospolitszem Eyło , 
sukno, tego następujące dostrzegamy gatunki: alsikie

cza, hreldeszt, c1.eskie, dubińskie" falendysz, flamskie 
czyli flamandskie, gierlia c1.yli gierlickie, haby albo 
chaby, hamburskie, hańskie sukno, karazya, k~r~asze, 

kiel'nowe, kier czyli kir, ko'}'strzyszowskie, kondelo

wate , sukno, l~ordelat, kapica, kromlis, kutnerowane 
5 

• - I 
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i niekutnerowane ,lundysz albo luńskie, mazowieckie;~ 

. misneńskie sukna, norder , p~klak, paryskie, proste 
suknó, sajeta, samodzia'l', siebierka, swichodzińskie 
sukno, szyfrucht, szyptucb, ttterfin, wicentyńskie, 

wigo6., rukno włoskie '. wrocł'awskie. Prócz tego inne 
jeszcze materye jako to: arusy, aksamity, baje, hara
kany, barchany, h rl'awaty, burły, ciemiec, cymi-ec, les~ 
czyli zamsz, cynkatura , cwillich, granat, pótgr::macie, 
grubryn, pórł grubrynn, jarmuh1k., karmazyn, pó,ł. 
karmazynu, kazimrrek, kuc1.haja, nieso!<or z którego 
pasy robiono, pilsnianka, pó·t.sukienko, purpura, rasa, 
stametit ct, li sitament, szalon , 'szarłat, pó·ł-szal"ł'acie, 

szarszedron i 'wiele innych, które dla niepowtarzania 
się pod strojem 'ko'biet 'umidcimy: 

Do bielizny uzywany aususz, batyst, fIatnskie~płótno, 

galer, gment kment cz.yli bisior, golcz, hollenderskię, 
kolońskie, kuzelne, saskie, szl~skie, a w nim najcel
niejsze głogowskie i wrocławskie płótna, s7,wabski-e 
nakoniec i weba w sztukach i półsetkach. Vi pośle
dnich czasach i 'pEłrkalow białych na bieliznę chwyco
no się; któr.ą koszule dzienne .i nocne, chustki na szyję 
i do nosa, kołnierzyki, poncloch,y, skarpetki, gatki i 
ręczniki stanowią: bielizna bowienl stołowa i do pościeli 
naleząca -osóbno wspomrriana. 

Sukni po'lskich te widzimy rodzaje: brunalnia, cza
mara, c,z'ekmany, czek~anrki, fałszury, gallioty, haz'uki 
czyli azuśty, jednoradki, kaftany, kabaty, kapoty, 
kontusze, kubraki, ' knotki, maryna·ty, marynatki, 
6bercuchy, pó·łkaftany, szarze, SZl.lty, · szlafrokj,tal~atatki, 

welE:nsy, wol'osżki, 'zu'ki, zupany, zupi'ce i zupełnie 
strój narodowy przemagające: fraki, suknie francuskie, 
~rd~tYI spencery i inne -części' ubioru,ja:ko to: choboty~ 



czyli spodnie rzezane, famurały albo femurały, nadragi, 
nogawice , pludry, spodnie i kamizelki. 
Ozdobą i przydatkiem do strojów męzkich były ~ 

halsbandy, halstuchy, glankj~ guzy, haftki, kaplierze, 
kaplierzyki, kity, klaFY, knaile, kofnierza, kraw,aty, 
kruszki, laski, nicow~mie sukien, 'Pasy, -pasamony, pa
ski, Fęt\ice, pętelki, piorka od! których e\egantow 
piorkosami zwano, potrzeby, spinki, sprzączki, po .. 
sb'zyganie, stępowani-e, deka,tyzo.wanie 5ukit'n, sygnety, 
sznury do czapek, do ręk.awow i .t. p. wy'łogi, W'.CI 

pustki, 7.abotki, zeherka.. . 
Opończy chroniących oa zimna lub słoty nodzaje te 

upatrujemy: hrandehury, burki szczekockie. mianowi~ 
cie za Kochawskiego chwalone, czuje albo. cz~jki, ja .. 

murlachy, kopieniaki> mantele, opończe., .. or.mentle j 

pł'aszcze. 

Głowy okryciem: hirety, czapki , _ jamuł'ki czyli 
jarmułk), kapelusze, kapuzy, konfederatki, koszki, 

krymki, ku.czmy, ' lisiurki, patI:yGtki,. szł'yki, zawie~ 
ruchy. . . 

Obuwie męi.kie albo jego gzę~c: stanowiły: abcasy, 
haczmagi, berlacze, boty, chaboty" cizmy, g alo s·z e » 

knafIiki, pantofle, papucie, podeszwy, podkówki" pod •. 
szycie c1,yli przj'szwy, sandały,. sztylpy, trzewIki. 

Na barwę s~ug uzywane:··.ar.usy, cwelichy, drylichy,. 
sukna, szkoty, roblOno z· nich, kitle, kitliki , ferezy.e, 
ubiory baj~uckje, pajuckie.." kozackie" furmańskie, ma,.. 
5ztale~skie, 'liberye lokajękie, zdobiły je galony, burty, 
pasamany. 

Sprzęty gotowalni mę-zkiej, chłopiec do bótów, pra
widła, szuwaks, kruczki do wciągania bótów, rogi do.. 

z.akładania trz.ew~kóV\' ,. szczotki do bótów l sukień ~ 
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szczoteczki i proszki do zębow, grzebienie, szczotki 
do vvłosow, zvvierciadł'o, miednica, nalewka, brzytwy, 
mydło i wSfielkie do golenia się porząd ki, nozyczki 
do obcinania paznogci, woda kolońska, levvandovva, 
albo inne jakie wonności, -puder, pomada, zelazka do 
włosowo 

Zobaczmy ter&z, jakie w róznych wiekach hył'y męz
czyzn ubiory. ' Juześmy wspomnieli najdawniejszy ile 

nas dojść mog~'o strój polski, opisane różnice ubio
row ka~df'go stanu, tu powie się jeszcze nieco w ogól
llości , o sposobie odziewania się mę7,czyim. W 1466 po 
UkOIICZf'niu wojen krl.yzackich wkradł się zbytek do 
Polski przy zclkwitnieniu handlu, mówi Sarnjcld.-':'" 

W drogim starozytności zabytku, w rękopismie POl'Y
cl{'lej niegdyś, a teraz puławskiej biblloteki pod liczbą 
1212, c7.yli w xi~dze obrz<!dkow Et'azma Ciol'ka bis ku .. 
pa płockiego na pargaminie, arl<u5zowej, na 36 i 31 
stronicy jest vvyobra7,ona koronacya Alexandra Ja
giellończyka, w niej te dostrzegaRly stroje mę7.czyzn. 
(Patrz tublicę.) Przed królem siedzącym na tronie 
WŚl'ód kościo ,ta stoją trzej giermkowie w purpurowych 

' szatach Krótkich, , zł'otem hramowanych, ~izsza ClęŚĆ 
odzie7,y w pasy tegoz koloru i bia ,łe, dl'ugie spadające 

włosy, J'ańcuch czyli plecionka z·tota ' na g·łow- je, jiłk 
gdyby wieniec jnki' tworzy, pał'asz - dzif'rZą W ręku. 
Na podstawach osobnych dwaj rycerze w zupf'ł'nćj zbroi, 
kazdy z nich vv jednej ręce hu'l'awę, w drugiej wspania'l'ą 
chorągiew, herbami Polski i Litwy ozdobną piastuje. 
Na kl'ul/gankti wyzszym umieszczona muzyka, przed 
!ła karni w lilórych 'r.nakomitsze nip.V\'iasty siedzą, stoj<1 
celniejsi ur:t.ędnicy. Z~ giermkami jest pulpit i księga, 
przed ni, 2 osób; ; j.edńa z nich marszałek. zapewne 
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koronny z laską w ręką zwiastuje ludowi, ~e król na .. 
maszczony. W zgromadzonej l'7,eszy widać rozmaitość 
i farb i ubiorów; ten z lliszpańska nHszą część stroju 
ma w pasy, płaszcz ~rótki snać z z·fotogłowu w kraty, 
u spodu .któr~go 57,eroka i w~z::;za listwa lliebiesKa, 
z biretu spad.C\ią 113 dół dwa 'Wspan\ałe strusie pióra 
hi a·h> , Wszysey niemal mają n:1kryte g.l'ovv)1! ci w de
liach, ci w opończach, przepasani z kapiszonem na 
głowie, ci w róznego rodzaju pokrycincll. Z ogromną 
halabardą stojący i drugi bez, niej kilka kolorów mają 
w swej odziezy, . pół pantalonów i kamaszów j(O>dneJ, 
pó,t drugiej farby. 'V szęd7.ie odmalowan y piesf'k biały 
z rodzaju szpiców. Jeszcze jeden do wspomnienia tloior 
prawdziwie narodowy z 5S karty tejze księgi • . Na zu
panie fia,tkowym, lamowym, zielony kontusz z d-tllgie
mi zwieszonemi rękawami j. ubior ten krótki, pas bo
gaty, bót kolorowy, szabla u boku, biret na g·l'owie · 

i w ~ył spadające dwa przepyszne pióra strusie: pon-
50we jf'dno, drug'ie bia·l'e. 

·Rf'j powiada~ do konia p~tra sukienka kusa,_ lub sa
jan z. 9 bramow, druga z brarneczką -pięknie ustrzę
pioną, z koszulką listwami nadobnie upsttzoną; bieretek 
z fe:etkami a piór~cz!io za nim, łańcuszek .1. als7.ban
cikiem, a serdeczko 11a nim. W wieku XVI za · Zy
gmuntów dwóch mianowicie uzywali nasi złotych na
pierśników i złotemi hnftkami spinali suknie, zacz,ę'l'y 

się upowszechniać równie z~'ote pasy i karabele. O 
dawności ubiorów polskich Stanisław Jaszows·ki w ro
zmaitościa.ch lwowskich. - My Polacy do cudzoziem-. 

skich ubi.orów zbytnie chciwi jestt>śmy, powiada Gór
nicki. A.by dziesięć krojów na tydzień wymyśli,t, dodaje: 

Rej, t~dy kazdy chwalili Będzie jedna (suknia c'/JY 
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szuba) z długim kol'nierzem az do pasa, druga co koł. 
nierza u niej nie będzie i ńa palec, druga z d,tugiemi 
rękawy a czasem i ze trzema, druga ~o jedno rękawiki 
do J'okcia, druga az do samej ziemi, druga zasIę mało 
niźćj po pas. Ostrogi na pół łokcia, drugie przy pię
tach je ledwo znać. Ba na owy choboty, co się ,w nich 
pośladek jako korzec widzi, co jedno od roboty' wy· 
nidzie, ubrałbx się za to dobrze pierwej szlachcic i 
z czeladzią. - Zwiedzający obce kraje juz i wtenczas 
trafia:l'o się, ze z samemi tylko perfumowanemi ręka
wiczkami i pstre~i kabatki do domu przyjezclzali.-

. W czapeczkach starcy chodzili, azeby siw iznę . zasłonili. 
Górnicki. Nadto wiele farb łączyć w odziezy nagarr
nem znajdowano! Jlwzdy kiedyby kto sobie" z czterech. 
albo z ' pią.ci barw pospo'łu da·t suknią uczynić, a jeśli 
)lktemu i czapkę, i przyszed·l'by tu między nas, prawda 
,>'zeby kazdy sobie pomyślil', c,o to za g1ska ? (( - PL~Zy-
zwoltość ubioru ten ze pisarz doradza, ~lówiąc: kto się 
w Włoszczyznie kocha: niechaj zbytnie krótką sukienkę, 
sajan przed sobą nie zawarty zarzuci, a imie się co 
najuczciwiej , co na}stateczniej chodzić. 

'V 1669 kontusze aksamitne, atł'asowe" z sukna fran
cuzkiego lub falendyszu hyły noszone, to dawnym 
polski m, to tureckim i czerkieskim strojem, zuparty 
idotern haftowane z jedwahnemi łapkami r kołnićrzem" 
przeszywane jedwabiem, robotą. uzarską. Obuwie z s~
fianu naj przedniejszego zwanego Tekin, z czerwonego. 
lub zółtego tureckiego ,i wołoskiego, a szewcy nie
mieccy i francuzcy dostarczali wytworn'ie)szych bótów.. 
i trnewików, czarni zaś z czabanów czyli skór podol
skich, ruskich i sławnych juchtów: bielskich, słuckich" 
mińskich" kowalskich, litewskich i gdańskich., obuwi~ 

robili uzarskie, zagraniczne i proste. 
" 
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Dawniejsi Polacy, mówi X. Kitowicz w r~kopismie 
5woiem, na strój codzienny llzywali z karmazy~owego 
sukna zupanow., do .kt6rycb pod szyią przyszywano 
drobne guziczki srebrne lu? poZ'l'acane z mał'el1?i Vił koń· 

cu osadzonemi rubinkami, ·K.Ontus7,e sukienne z duzemi 
() guzami w kształcie g:rogu, rvvielkości orzecha lasko .. 
'\'Vego; te gnzy bywały srebrne białe, sz.melcowane i 
marcypan0'Y'c, albo pstro podacarle z rubinkami' małe
mi. Nie tak majętni zazywali takich gueów z krwawni. 
ków rohoty kolbus7,0wskiej . i głogowskiej, których 6 
"kosztował'o 2 tynfy,_ -e~Tii 2 zł. 16 gr. Sl.lknia od święta 
łJył' 'kontusz &ukienny rózovvego :koleru, zupan atłaso· 
wy karmazyn()wy DezgU1~ikó\'V, albo z-ół' ty zf,otawego 

koloru. I~ontusze i ź-upany bramowali Polacy sznur. 
kiem jedwabnym takiegoz koloru jak zupan i kontusz, 
~lbo srebrnym i z'}'otym; w kontuszach najwięooj .po
szukiwano -ciemnyoh kolOt'ów. Miesz:czanie pomniej
szych miasteczek nosili zupa.ny ł'yczakowe w,l'togor-ą.c€; 

ze ta materya podobna do at,łasu robiła się z wfokien 
tkonopnych, dla tego mieszczan łyczaka.mz nZlzywan9, ' 
'a szlać'btę ocł k610ru zupan,u karmiQ.zynami. 

Potem nasta'ł'~y kontus1..~ ,a-ks.a.,mi'tne, atłasf>1I1 podbiia
ne, do zupanów bl'awatmych; daMj znowu ' lwntusz.e 
sukienne, dru-gi.em suknem takiego koloru iak zupan 
-podszyte. późf.łićj kontusz-e ~hez podsl,.ewki sukiennej 

koloru pi.eprzowego, z aksamitnym zif>Ionym 7~up-anelll • . 
Znowu koatusze ,i zupany z jednakowego sukna .poja
'Wił'y się z 'gPll'hym sznurem zł'otym ląb s.rebrnym, 

_ z plf>ci'Onkam.i 'takiemiz., nak@nie-c z ,hrzE'gami ,k.Q;1'o 
§{ontusza suto haftowanemi, z wycinanemi w ząbki albo 

\'II łuszczkę rybią br~egami, "jedwabiem koloru takiego 
. jak zupan. obdzierganemi. Nie dł'ug-.o tn'Val'ą ta mooa, 
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zarzucono hafty, dzjergania, galony, taśmy i sznurki, 
ldóre dawano do kontusza i zupana sukienm'go, a na .. 
stały g,1'adkie bez wszelakich potrzeb, lecz rękawy u 

- kontusza i pol'y pods7.yte kitajką, gred y turem lub . 

atl'asem rózowym, choć przy sukiennym zupanie. Kie
dy -zwierzchnia suknia mia·ta zaszyte rękawy zwa·]'a się 
czech7nanem i wtenczas musia,ta być pods7,yta suknem 
takiem, z jakiego by'!' zupan. Gdy suknia zwierzchnia 

miał'a rękawy z wylotami, zwa,}'a się kontuszem, cllO. 
ciaz pods~yta, jak pierwsza. Na zupaby b,l'awatne 

modnisie prz.ywdziewali kaftany krótkie, za pas nieco 

występujące, z tpkiej materyi jak zu pan, to było i 
dla tP-go, zeby się zupan na podbródku, którego nie 
zakrywal' nigdy kontusz, nie usmolil', i dla okazania 
dostatków. By'l'y czekmany zapinane na gU7.iczki dro .. 
bne szmuklerskiej roboty a1. do samej szyi, sukienne, 
z wą'lkim wj'ld'adanym lwłnićrzem aksamitnym; lecz 
mato ich uzywano, chcąc popisywać się i z dobrym 

. zupanem. 
Jakąkolwiek modę' wymyślili panowie, wnet ujrzeli 

ją na szla cącie, a zawsze jPdna k róznić się od niej 
chcieli. Kal,ał pan obsadzić swój kontusz per,l'ami do 
ko,ła, i szlachcic choćhy mu pr7,Ys7.ł'o zonę i córki po
obdzierać z perel', musia·l' takze po pańsk u wyszame .. 

rovvać kontusz, albo przynajmniej ze srćbra nal'obić 

guziczków perrl'om podobn}'ch • . Przypią·t pan do kon

tusza jaką bogat~ z dl'ogich kamieni i dyamentów 
konch't, syn szlachcica n~ajętnf,go na matce, siostrach, . 
ciotkach, stryjf'nkach, vvytaC'gowa-t zausznice, manele, 
pi~l'ścionkj, z których sobie podobn~ w kształcie, ch'Oć 

nie w szacunku zrobi·f. , Piotr Sapieha wojewoda smo

leński, którego ta emulacya najbarąziej mierzi'ła, roz· 
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my~lając jakby się wystroić, tak zeby go z szlachty 
zaden nie naślaoował', kazał' dla .siebie zrobi'Ć ' multa

nowy biały czechman b'l'ękitnym aksamitem podhity, 
i przyszyć gwiazdę orderową do niego. Udała mu się 
na pićrwszych sądach w Poznaniu wyśmienicie ta sztuka, 
on sam jeden w c7.echmanie multanow~m paradowa·I'. 
Lec1. pr1.yjechawszy na drugie sądy, niemal 'V\'s7.ys tkich 
obywateli województwa poznańskiego w czecbm::tnach 
multanowych, choć nie ~upe.]·nie aksamitem podbitych, 
pr7.yuajmniej obl'ozonych nim zastał}'. JeS1.cze się bar
azićj zadziwił', kiedy tegoz roku w Wctrsr.awie pe-l'no 

multanowych czecbmanów obaczy-!'. Darowa·ł swój ku. 
char7.owi i natychmiast czechmany muItanowe z panow, 

na kuchtow, masztalerzow i podstarośc~ch poprzecho .. 

<hity. 
Na początku panowania Augusta nI. ma-lo jeszcze 

hyło panów llzywających stroju zagranicznego, wy
jąwszy Czartol'yskicb, J:Jubomil'skiego wojewodę kra

kowsl>iego i kilku innych, którzy za Augusta II. ·pl'1.e
stroili się w niemiecką suknią. Podczas koronacyi 
August III. i WSZ"jscy panowie polscy, zadnego nie wy
~-ączaj1c, by li w polskiej sukni. Gdy król potem wrócił 
się do swego stroju rodowitego i panowie ~\'rócili się 

00 niemczyzny, nie ty 1ko ci, któr7,y przedtem w nićj 
chodzili, ale i inni coraz gęściej, tak ze ku końcowi 
panowania tego monarchy, ledwie dziesiąta część se

natorów i urzędników koro~nych została przy od-t.iez-y 
polskićj, nareście potowa narodu okl'yła się tą szatl! 
i tHl wS1,)stkicIl zjazdach publicznych prezentolJ\wl'y się 
razem dwa nar~ody: jeden polski, drugi niemiecki. 

l\ł·l'odziez powracają.ca z zagranicy up2tryvvała dla si~hie 
w cudzoziemskim stroju dystynkcyą jakąś, chociaz nie 

6 
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w jednej kompanii mianowicie na sejmikach, tym pol
skim Niemcom faldów przetrzepano, jedynie z przy· 
czyny stroju, na który krzywo patrr-yli d ,l'~go stronnicy 
polskiej sukni. Takowe przypadki chwilowe nie truty 
przeciez 8ma'ku paniczów do Niemczyzny, gdy znowu 
za to w nagrodę bia·l'ej pł'ci względy odbierali. Jezeli 
się do jakićj damy znalazło dwóch konkurentów równego 
maj~tku i talentów, a by'l'o w mocy damy obierać ,sobie 
męz.a, bez wątpienia obratfa Niemca, a Polaka odpra
",Ha. Jezeli rodzice lub opiekunowie go obierali i byli 
za Polakiem, panna ptl'akl1 tła i to mu POt1.'ozono za wa
runek, aby się pl'zebra·t po niemiecku. Dwie pr7.y· 
cz.yny miah płeć piękna do wstrętu ku polskiej odziezy: 
10 ze chodzący po polsku, niewypolerowani za ~ranicą 
w· te umizgi łechcące niewiasty, które modnisie 7,a 
największą gl'7.e-czność obyczaj()w do kraju przywieźli, 
2.ach'owaLi .maniery dawnym sarmatyzmem tr~cćjce. 2° 
Ź~ kto S\~ nosił po \?-Qlsku r musia·t utrzymywać wąsy, 
nie mogąc icb golić hez wystrychnienia się na dudka. 
Nic zaś nie odraza,to p·l:eć jak wąsy, zwł'aszcza gd'y 
miały podostatki-em w strolu CUdl.oziemskim gachów 
he~ wą"ó-w, a da tego' jak nie-wiaf;ty wypudrowanych, 
wyfryzowanych, wygorsowctnych, wypiz.mowanych. lVIi
mo tego powszechnego upodobania znajdowały się 

V\s1.akfe i takie, które za jak~ś w.ale-cznoś~ poczytały 
sobie oddać rękę Pobkowi, ale takicb by,to nie wiele. 

Kontusz, zupan, p~s, spodnie, ooty i czapka, całym 
-ubiorem publicz.nym byt}'y ,Polaka s7.lachcica i miebzcza
nina. Kontusze zimowe podszywano lt>kkiem jakiem 
futl'em: geonostajami, popif>licami, kr'ólikami, pupkami, 
sus'fami, kunami i sobolami, al~o przynajmniej lamo. 
",.ano nIemI, co .juz poświadcza Konnor 1696 roku. 
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Szlacbcic przypasywał kontusz pasem, a mieszcz"anin 
opasywał' się po zupanie , kontusz na ramionach tylko 
zawies'l.ał sznurem grubym, jedwabnym, złotym lub. 
srebrnym, z kutasami na Końcach pod szyją wwią7.a
nem;. Ten kontusz 7. tyłu wydaw3'} się na kształt pa
ludamen~u. Mies7.czanln podobnie u\)t'any mial w. ręku 
laskę czyll tr7.€linę grubą, od ziemi do pasa w')'soką i 
l~rótką skówką mosięzną u do!l'u okowaną, na wierz
chnim zaś jej końcu ga!l'ka srebrna lub kokosowa z 
srebrn1 obrączką, pod którą g;)'łką pr-zeciągllięta była 
przez trzcinę antabka srebrna lub mosięzna ., u antabki 
wisi a']' sznur alho taśma jedvvabpa z kutasami takiemiź, 
srebł'em lub złotem przuahiana, srebrna lub złota 

Przez sie: takowa taśma luh sznur z\"a'1' sie temblakiem. 
G (; 

Trzcina by,ła podpor~, ozdobą i orę7,em cHa mieszczan, 
gdyz pr?y szabli nie godził'o się im chodzić: wyjąwszy 
krakowskich mieszczan i ma~istrat poznański, wileński, 
(tudziez warszaws]~j) wedle s-l'uzących im-pFzywilejów. 
S1.lachcic gdy wychodził z domu pr7ypasy""ał szablę 
do boku, b1'a:1' w rękę obucI], stosownje do odmian 
w kszta·tcie ~'Noim, ni.w,ywau-y l~S'l,C1.e nadziakiem. i 
czekmanem. 

Najdawniejszą za Augusta Hr. modą hył kontusz i 
zu-pan dł'llgi do samej niemal ziemi, w plecach wązko 
przy krojony, od pasa do doł'u fałdzisty, z przodu opię
ty, kol'nierzyk. niziutki u zupana i kontasza. Od szyi 
do pasa z pod kontusza dawał si-ę wjdzi~ć za.pan, rę-· 
k.awy obu sukien wązkie, wyloty 11 kontusza od pachy 
do ,}'okcltl otwarte, któremi widać zapan, poły nieza
łozyste, brzegami ledwie się dosięgają, a ·z·atem i spo", 
dnie do takowego ubioru porządne zawsze być powinny. 
PóJ~i suknie dł'ugie hyły w modzie i czupryna długa 

, t 
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bywa-l'a, Z przodu i z ty'!'u wszędzie równ3, okrągła., 

rzęsista, pÓ't czo~a i pół ucha zajmująca, z pod której 

cały kark wygląda·t. · Około 15 roku tego panowania 

zaczęła ustawać ta moda i we 2 lata zu pe-tnie ustała, 

jako na b,toto niewygodna; wtenczas albowiem sami 

tylko wielcy panowie i p'os-łowie podczas sejmu karć. 

tarni' jeździli, inni chodzili piechotą. Zjawił' się prze

ciwny zupełnie obyczaj. Kontusz i zupan ledwie kry

ły kolano, krój od kołnierza do pasa bucbasty, koł

nierz wyk,tadany wysoki, zachodzący na kark niemal 

cały, rękawy długie do paIcow, fałdujące się na tęku, 
szerokie jak wory z wylotami niewielkiemi, ledwo 

znak zupana ukazującemi, często do góey od ręki, 

.aby jej nie kryty całkiem, pomykania wymagające .. 
Od pasa do do,tu zadnpgo . faJdu ani z przodu, ani 
z tyłu, po,ty na przeozie zakładał'y się az pod same 

pachy; spodni wielkich i buchastycb zawsze uzywaą.o, 
do połowy chole.w OpUs'l.c'Lony('.h. Coz.upryna lf'dwo 
na samym wietzclm głowy świćcił'a się. Pasy jak naj

dłu7,s1,e i najszersze , guzy u·toZO"ile z nich na przp.dzie 

~gromne, końce pasa z ty,tu. Modę tę c;zerkieskq na

zwan.ą powaznit'jsi miarkowali, zachowując nieco z 

pićr~s7.ej i drugiej, zadnej nie t1'1.ymając się . na osl~p. 

Wojewoda wo·l'yński ·Potocki, sędziwy, nię odstępOV\'3-r 

dawnego · oLycr-aju, 'który hyt 1,a Augusta II. nie u~y. 

wa·t pasa, obciskając się samemi tylk.o od szabli paska

mi. Trz~cia moda nastąpił'a ostatnich lat A llgusta lIT. 

wcale pr1.ystojna, ani zbyt kusa, ani zbyt cJ.1'uga, krój 

nie zbyt "opi~ty, ani za nadto fałdzisty, rękawy g-l'aclkie 

sudanne, W) łogi na przedz.ie u kontusza obdłuzne, 

wyloty u r~kawów takiez, dosyć zupana wystawuj'lce 

na widok, który ze się brt;dzii' w tych otworach, wy-
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myślono bluzgiery, to j~st łaty z takićjze materyi, przy
szyte na przedzie. Nastały koszule z kołnierzem wą1.ko 
n-a kołnier7. u zupana wyk,jadanym, tak1.(>1. ko·łnierzyki 

u rękawów koszuli na wierzch zupana wywijane, śPlnka
mi metalIowemi, a u mo7.nych \)edo"emi albo dyamen
towemi zapinane. Rękawy kontus'l.o"We rzadko kiedy 

~awd1.\eWano na ręce, ale je zak'ładano na p\ecy. Żu
pany az do , tego czasu były u korończyków cal'kowite 

2 jednej matecyi z tył'll i na przodkach; Litwini tył 

robili z pJ'ó'tna, choćby do najbogatszego Zl1pan;l.

Poczęli takze Polacy uzywać wtenczas kontuszów ma. 

teryólnych hl'awatnych i kamlotowych, a do czapek 

wierzchów materyalnych, koloru zupanowi albo kon

tuszowi odpowiadającego. Kontusz hl'awatny albo 

kamlotowy juz się nie zwa·f kontuszem, ale kubrakiem, 
a naśladuj<!c pieszczoność kobiecą, w strojach pod b,l'a
watne kubraki nOSl,ono muślino"e hi,d'e 7.upany, czer

woną albo zieloną kitajką podszywane, azeby tf'n ko

lot' lekko przebija-t, mniej zaś maj~tni dawali pod nie 
p'łótno glancowane takich~e kolol-ów. Wspomnićć tu 
jes7.cze nale7.y dym',we hia-te .z,upany, latem od szlachty 
pomniejszej, dworzan i miejskiej dru~yny . uzywane z 

tasif'mec/.ką wązką, jedwabną, w ząbki oKol'o ko~l'nie. 

-rza i na l1r7..edniell} licu od szyi dQ pasa pezeszytą. 

Nawykli do niemieckiego Sl1'0jU I~oJacy przesadzali 

się na galony i hnfty sukien jak najpkazals'l.f:, po wszyst .. 
l"ich Sl.wach da'v\~mo galony albo kolbe,rtyny tak sze
rokie, ze ledwie z pąd nich cokol'v\iek sukna widzićć 

moina by·ło. PotĆrr. nasta·ty hafty bogat.e do zimo

wych su kień, jedwabne do letnich, sprowadz.ano je z. 
Francyi. Haft by·t tak uł'ozony w sztuce, jak i w któ. 

rem do sukni miał' przypadać miejscu. Do mankietów 
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ko,to rąk i do gorsów korónek heabantskich u~ywanE}, 
tych garnitur jeden kosztował do 50 duk. Na wlelk~ 
galę panowie do sukień wszystkie guzikj dawali z sa
mych hryllantów i najdrozszycb kamieni robione, \IV 

inne czasy guzików srebrnych albo zol'otych odlewanych 
na fason szmuklerskiej roboty, albo wcale szmuklerskich. 
Dotąd rlj;kopisrn X. Kitowicza. 

Za Stanis·l'awa Augusta były kontusze i zupany t. wy
pustl~ami, czamarki ze sznurkami, ze berkami i innemi 
potr7.ebami. Vv c7,asie sejmu czh~roletniogo KazimiE:l'z 
Xze Sapieha, Alexandrowicz, Pieniązek słynęli z pię
knego i wspaniałego polskiego stroju.. 'lV początkach 
tego panowania u Francu7.ów był'y kabaty, spodnie Ci 
canons i suknia zwierzchnia z wstęgami, do któeej az 
300 łokci wstązek wychodziło, spodnie fałdowane i 
suknie bramowane jedwabnemi koronkami obszyte. 
Później skromniejsza fc'ancuzka ncJstał~ odziez, fraki 
plusowe i innych ciemnieiszych albo jaśniejszych ko- . 
lorów wedle czyjego upodobania, z stanem wyl,s7.ym 
lub nizszym, dołuZsze i krótsze z p-odszewką jednostajną, 

sukienną albo mat€ryalną, takąz samą lub świetniejszą 
dla odbicia, z guzikami pozłacanemi, pohielanemi, 
stalowemi lub za szktJ'em, na kółka zelazne lub mosię
zne zakładanemi; ze coraz inne do tegoz feaku były 
zaczepiane, większy dostatek i rozmaitość garderoby 
zdawały się oka'l,ywać. Spodnie takiegoz koloru jak 
fcnki, albo ' 7,upe 'łnie odmiennego, krótkie do kolan, 
długie po kostkę do trzewików i pończoch, albo Wśu
wane w hóty pantalonami i sans-culottami zwane, zwłasz
cza liiedy były ściśle opięte. Robiono je z manszestru, 
kazimirku , nankinu albo tl'ykoty wel'nianej czy jedwa
bnej. l{amiźelki bywały rozliczne, aksamitne lub ma-
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teryalne na zimę, z dymy albo piki angielskiej na lato, 
a do białych lub czarnych kamizelek przyszywano u 
g~ry kilka kJapek j kołnierzy, z róźnych od r.1ateryi 
kolorowej w pasy odcinków, jak gdyby tylez jedna 
-lla drugiej kamizelek się nosiło. To było najwyższym 
elpgancyi stopniem. 

Do povva1.niejszego lub dworskiego stroju noszono . 
io, co nazywano suknią francu7.ką. Frak to był z s·l.E~r .. 
'szemi połami j krojem powazniejszym, z najprzedniej
szego sukna, aksamitu gładki~go, strzyżonego lub W 

prązkJ, muszki, kostki, na dnie innem wyrabianego, 
nakoniec hl'awatny latem, z t~kiemiz lub czarnemi 
krótkiemi spodnIami, kamizelką dawnym krojem nie
mieckim, wyciętą w ~rodku, z klapami nieco na spodnie 
opuszczonemi, bogatą, lamową albo haftowaną. Do 
tpgo trzewiki z sprz'17.kami j pończochy jedwabne biał'e, 
zimą czy latE'm. Strój wreszcie zupa·j'nie cZólrny, jak 
gdyby ża.}'oba lZejsza, był takze p'owaznym i wszęd/.ie 

na spo'leczE'ństwa najokazals~e wstę p dnwwt. 
W ostat.nich czasach jf'szcze umiarkowańszy nasta,r 

ubiór: frak 7.wykle granatowy lub C'l.arny, tokiez' S7.a

rawarl,i d·l'ugie na boty w1.ięte, lub inne z sukna, czer
kasu zimą, z dymki biał'ej, z kordu latem. Kamizelka 

_ hiała lub czarna pospolici~: to g·ładka, to w pasy lub 
kwiaty, niekiedy zywszych, martwych albo bladaw) ch 

kolorów z toalinety, aksamitu, materyi, pasia.ste i 
kratowe. 

Surduty róznych kolorów i rozmajtym bywają kro
jem, pospolicie jf'dnak ciemne, niekiedy atoli jasnp, 
a nawet i perłowe. Jeden rząd guzików lub dwa, zbli
:lone, oddalone, gęstsze, rzadsze, większe, mni f'jsze, 

płaskie) okrągławe" zim~ z futrzany m kołnierzem,· 
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watowane i przepikowane, z rózną wedle mody lub 
gustu podszewką. 

Płaszcze skromne, szaraczkowe, jak zo-l'nierskie albo 
furmańskie z rękawami, z jednym, dwoma, albo i 
więcej ko-l'nier7.ami, albo pr1.ynajmniej u ko.J'nierza ty
luz wypustkami, z tak ogromnym u pl'as1,cza bez rę
kawów niekiedy ko,tn\el'Zem, ze drllgim, nlf'co krótszym 
ty lko zdawa-ł się płaszczem' , a nawet odpinany bywa't 
i na mniejs7.e zimno lub s ,l'otę osobno się nosił'. Bar
dziej wszakze elegantski bywał p.taszcz, kolisty gra
natowy lub ciemno 7,ielony, u którego h,szpańskim 

obyczajem zarzucano jedną poł'ę na ramie i drapował 
się wspaniale, albo spuszczony, pod :nyją Splęty k\(jm- . 
rami srp-brnemi w liścia winne, zo,l'ądź lub g'łowę lwią 

albo Mt:duzy mat wyrobionemi, z poł'yskifm tylko g<hie 
niegdzie, lub na samych brzegach i ·fańcus7.lij(~m u 
tychze klamer zac7.epionym. Podszewka ponsowa lub 
purpurowa 7. fe\py, aksamit.u, sukna, htawatu, wy
ld'adana ni~co, tak zeby vvldać było t~ śV\',etn~ odbltkę, 
wszak7.e często i takiego koloru jak p'łaszcz byw:lła luh 
obchodzono się vvcale bez pods1,ewki. Taśmy c1,yli 
sznm;y jt:'Clwabnf> lub z·l'ote, az do spodu zwieszone z ku
tasami, zaję,ty miej:5ce k1amer. Innym razem obci:51'y 
niemal p'l'as7,cz od przodu bywa, ści~gnięty lub spięty 
z ty-l'u w mnogie fwłdy. Kol'nićr7. to futrzany od 1.imna 
cokolwiek chroni, to czarny aksamitny zdobi płaszcze, 
to niczem nie odznacza się od nich, będąc tegoz sa-
mego koloru. -

U1Jt'ory kobiece. 

Pn.ebiE'g.J'szy ile rnozności ubior rnęzki, przejdźmy 
do niewieŚCIego stroju. Materye do przybrania kobiece-
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go nalezące są: adamaszek zwyczajny i włosiany, alhe
run t , altembas, anszkot, armezyn, aksamit prosty i 
przerabiany, bagazya, barchan, harez, haweł'nica, bi .. 
sior, b~'awaty, bomzyn, boradek, burat, hrokadya, 
brokatella, bucbalery, chińszczyzna czy li rnaterya z te
go kraju i krepy chińskie tak doskonałe, cyc, cygryn, 
cyndelin , cyndert, czerkas, czyntakor, drogiet, dyma, 
felpa, ferendyna, flanella, florowate materye, for~ztaty, 
gaza, gierzynek, gramit, grodenapI, grodetur, gru .. 
bryny, jedwabnice, kaffa, ka,tamajka, kambry, kamcby, 
k~mloty, kanawas, kapicela , kapiona, kartun, kinet, 
kitajka, koftyr, 1{raciaste materye, krepy, . kramrasy, 
lamy, linony, machrym , mantyna, medelan czyli me .. . 
dzelan, melihbasz, mora, muchair, mumszanc, muślin, 
musuł'bas, nankin, nędza, palament, paw,toka, perkale, 
perpetuany, persy, pisie, plisie, p~'qcienko proste, z,l'ote 
i srebrlle, pÓ'ł.jed.vabie, pó'l'plisia, popeliny, purpu
ryany zielone, szare, rąbek, racimora, saja, srebrogł'ow, 
szamet czyli stamet, szemka, szkot, szychtuch, tabin, 
tafta, telety, tercyn€lla, trybt, turecczyzna, zł:otogłow. , 
Robią lub robiono z nicb: adryany, amazonki, ba

weJ'niki, błękitnie, dezabilki, demisalopki, domino, 
dzianki, falsaruchy, fixmenty, greczynki; ingerniny, 

_ jupki, kahaty, karako, kawalerki, kazakiny, kaseyatki 
czyli kazyatki, kontusiki, koszulki, półkoszulki, ko
zuby, krakowianki, krymki, kubraczki, letniki, let .. 
niczki, lewitki, manty, półmanty, mantylki,mentle, 
nelsonki, polonezki, portuga,ty, pretressy, roby, rob. 
deszany, robrony, s;.,ki, salopy, smukawice, szarafany, 
szambrany, szamerlany, szame~lukj, szlafroki, sztell
kierki, sołtany, szustmany, szwedki, tuniki, westalki, 

wigano , wolanty, zuzmanty. 
7 
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. Do tE:go przydać jeszcze nalezy ozdoby albo czę'ści 
sukni: angazanty, alszbandy, halstuchy, amelki, antua
larze, aksamitki, bandele, bawety, bayadel'Y, bindy, 
blondyn'y, bluzgiery, bramy, bramki, brylde, hl'os7.cz, 
bryze, hryzyczki, bukiety, bulliony, burdalony, celpy, 
cerf'giele, cętki, chomle, cięgatury, cwikle, dzierganie, 
dzyndz)'ki, epolety, fartuchy, ferety, flory, fontu1.ie 
fręzle, fryzy czyli kl~yZy, fryzury, furyatki, gorsety, 
gors~ci-ki, gro~boty, gurgole , haft, józefki, kaftaniki, 
kamizole, kampany, karkasy, kieszonki, kitki, klamry, 
koł'nierzyki, koloretki, kompazele , konsyderatki, kO,r
nufasy, koronki, krepony, krepiny, kryzy, kuczJ)ćljki, 
Kufiety, l{utasy, kwiaty, labrowanie brzegiem, wyc\na
nie, lankotki, listwy, loki, loczki, lornetki, mankiety, 
miteńki, muchry, mus7.czki, muszki, niesokory, opaski, 
oswiki czyli bramki, oszewki, uzrzedle, pasy, pat'apluje, 
paraso'le, patki, peruc'zki, pikowanie, pióropusze, p 1e
cionki, podszewki, podwi~zki, p{)~wiki, podwł'ośniki 
'Czyli pudermantle, pometki, pończoc11Y, przebindy, 
przepaski, -przy-biory, pukle, pUS1., l'antuch, rękawki, 
rękawiczki; rob6tki,rogó-wki, rupiecie, sergiety, siatki, 
szkarpetki, spodnic-e, sploty, stangierki 'Czyli stengiei'ki, 
stroiki, staniki, ·S'troki, strocz'ki, strusie i inne pióra, 
szadrasy, szamerowani'a; szarfy, szlaki, szlaczki, szlal'ki, 
sznurki, sznurówki, szorc, 'stembnówki, szwahki, ta
Jjiny, tebinki, tapir~H'\'anie, taśmy, tasiemki, teperelle, 
tkanki, tl'esśy, lupety, wadl1arze, warkocze, wat.y,. 
welony, wemiki, w·tóc-zki, worki., wstęgi, vv.ygorsowa
nie, 7,ąbki , zakowki, zalózki, zapoł'ucze, zyczki. Nie
mnićj bogactwy odznaczające się zwykle do njewieśclpgo 
stroju pl'zydatki, jako to: ambry, bajorki, błyskotki, 
bł'yszczad1'a, hryllanty, dętki, grz.ebieni'8, kanaki, 
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]{olbertyny, kolce, kólczyki, kołstki, ł'ańcuchy, łań
cuszki, ~'lłbkj złote do wi.eńców,. manele, mantuary, 
massywy, napierśniló, nauszki albo ~ausznice, ormuskie 
lub kał'akuckie ped'y, paletki, parangeny, perły, pe
re1'ki, pierścienie, pontały, pontaliki, przączki, ser
pank~, śpilki" ' świeeidła, sponki" sŁychy, trzęsidła., 
zankiele, zaponki, zegarki. 

Ubior g/l'owy stanowiły: hawoIety, b~giny, biretki, 
honety, czep/,j, czółJ,a, czuby, kapelusiki, kapotki, 
kapturki, kivviory" koRe, kól'ka czyli podusżki pod kor. 
nety,. kołpaczki, kornety, korneciki, kukle, kukur.yku, 
kwefy, łyczka, negliz.e, pó/łkernecia, p.uzany, toki, 
toczennice', turban y, upięcia na gilowę , zawoje. 

Obuwiem lub jego częścią były:. dubIów ki , kordy. 
bany, ]{orki, mes~ty, rnłllety,. napiętki,. pantofle, pa
tynki ~ skóry, skórki, safiany, szpefl,iki, trze.wiki • 
. Gotewalnianym sprzętem" halsamki , barwic.E, bŁę
kitni'dlo, cłlOchoły, czernidło, fifki, go.towalnia, jad
wiz~i/). łabędziki, larendogra, lustro,. miednlca, mydło, 
papilot, perfumy, płatki barwiczkowe, puder, ręczniki, 
rózana woda, ruż , szczoteczki), tej;;ty., toalety l : tu\)'alnie1 

zeJazka, zwiercici:dł:a. 

. Do bielizny kobiecej nalezal~y: czeche'} , czechło, 
gzł'o, giezłko) chustki, facolety, gierada cl,yli wypra~a, 
koszule, ,b,ielizny lazurowanie, przyramki, pończochy. 
. W XV. wieku dziewczęta chodzi/ty z odkryt'1 g"l'ową, ' 
nosiły z·tote prz.epaski sa-dzone, lub z materyi jedwa
hnej i kwiaty. W malowidle przedsLawiającem koro
nacYą Alexandra ' Jagel10ńczyka widać powazniejsz.e 
matrony w szubach 1,locistycb, szkar,tatnych ,i innego 
]{oloru, gronostajami, sobolami i rozmaitemi futry ob'fu 
zonych, futrzane,. albo 2. bogatej materyi czepce na 
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głowie, spodnice kolorowe, salopy d·l'ugie ~zarne z koł
nierzem , wył'ozonym z futra i takiez czapeczki; u dzie
wic wieńce złote, rozpuszczone włosy spadające w pukle. 
Księga obrządków Erazma Ciołka biskupa płockiego. 
Za obu Zygmuntów, bez dziwnych pstrocin zwłaszcza 
miłościwa pani, iście się nie lada jako ukaze. Patez 
co się skarbu bozego popsuje, odzywa si~ Górnicki 
W D worza'ninie, na owy pozłociste nitki, na owy forboty, 
na owy teperelle, na owy dziwne tkania, tak szyte, 
jako i hawtowane, ze juz i malarze wzorów nie nastar
czą wymyślać. Takze tez owy rozliczne pętlice, strzo
ki, knafle wymyślne, dziwne sznury a u nich kutasy.
Szaty z1'otE'm, dy~menty szytemi" podnoszą się mniej 
rozsądne w pychę spodziwną, wszakze dworna pani jest 
tak dobrze ozdobiona) iź j~j jedwabiu, pereł, kamieni 

_ drogicb kęs jeden nie potrzeba. - Wiódbycb ja zawsze 
na to pana, mówi dalej tenżr!, aby posagom wielkim, 
ochędóstwu białycbgłów od sZ3t, od pereł, ' od ka
mieni, pe.wien kres naznaczyJ'~ jedna bowiem nad dru
gą wysadzając się, majętności sW)1ch mę7,ów gubią, ale 
czase~ za dyamencik, albo leda có takiego ku ochę

dóstwu, sorom druga przeda, by tylko ten był, ktoby 
gi kupić chciał. -.:. Te które majętniejs7.ym nie mogą 
sprostać, ządzy tej , poskromić w sobie nip mogą; wi
dział'em nie jedt1ę, powiada tenże cokolwiek niżej, jak 
sta1'a u kramu pilno na tkanice z,]'ote patrząc. I skrom
niejszy przecie ubior podobać się moze, «drugiego cze
pek z brameczką tak usz)'chtuje , (a) iz nie tylko by 

~ drobne rzeczy pamiętać mia'f, ale zapomni czasem na 

(a) Zajmie-. 
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wieczerzy, co jadł na obiedzie. Niechaj więc bęc1~ie 
przystojny ubior, 3by w nim pierzchliwości (a) zadnej 
nie bY'to; jeśli która wesol'ej twarzy-, cudności zywćj 

. hltdzie, musi juz stosować się ktemu i wesołej, śV'iietnćj 
maści używać. Rej zywot poczciwego człowieka. Chwa
lebnaz to, 17. się kobiety maluią, iz sobie dla -wielkie
go czoła włosy, a dla ozdobienia oka hrwi targaią i 
co innego czynią z wielką bolescią. Sprośna rzecz, 
kiedy dobra pani czegoś tak witle na twarz nakła. 

dzie, jz się zda iakoby by,ta w maszkarze, ani się 
śmie rozśmi,ać, aby się jej na twarzy (farba) nie złu
pa,ta, ani &ię obezrzy, chyba wszystka ·sobą. 

Około 1570 męiatki zaczę·ty prz}'vvdzievvać jedwa
t;ne i futrzane c1.apki i było im do twarzy, bo w 
czemze Polkom nie ładnie? w wi~ku .XVI nastały ma· 
terye cygrynowe, muchajery, z tych robiono szara
fany czarne podszyte kunami, lub innem lekkićm fu
trem, z aksamitu letniki ohłozone kunami i suknie 
myśliczkami zwane. O dawności ubio7'ÓW polskich 
Stanisława J aszowskiego z rozmaitości lwowsk/ch. Nie 
widzi:;ma za Lecha pierś na p6ł odkryta, czytamy w 

satyrach abo przestrogach 1650 in faZ: u zadnej bia·Nj 
.g.łowy; teraz juz wyglądać, . ze j vvsl,ystko odJ<ryją. i 
wstyd zetrą z czoła. Znidą się tedy wszystkie panny 
do pokoju rano dla ubierania (swej pani), tam wl'.dy o 
12 na pó'!' zćgarzu wstanie, niz koszulę weźmie, niz 
pańczoszki, trzeV\'iczki, godzina wycif:cze, potem zaś 
do zwierciadJ'a. Jedne włosy trefią, drugie wie7.e bu
dujo1 na głowie i baszty, trzecie tam opinają i stroją; 

" 

(ił) Przysady, wyszukaności. • 
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ten ołtarz, jako na Boze Cia-ł'o abo grób piątkowy 

Pyta si~ jako ksztahnie? dawaj~ swe vota. Więc gdy 
owo kupujesz klenoty i szkieł'ka dla zony pokąd stawa, 
dasz czasem za kanak, za cobyś i yvieś kupił, potem 
zaś to wszystko w za~ta vv ach dyszeć hęd·zie, a lich wy 
przyrasta, i tak kupiwszy klenot na borg trzykroć. 
p·tacisz. Dziwne tez przy uszach mówi Łqczyński w 

zwierżyńcu,. owę gruszki jedwabne, perłowe, na poru
szenie głow~ ruszyć się gotowe. Za Wiszniowieckiego 
i przez ciąg panowania Jana III. kobiety nosiły czapki 
jedwabne Obs7.yte futrem, powiada ConnoT; w 1680 
zjawi'Py się sznórówki, robdeszany, kawalerki sukienn~ 
lub b-tawatne, chustki tureckie szyte ciągnionem złotem, 
pstre surundży i z czerwonemi krajami dla pospo,litszej 

rzeszy. 
Za Augusta III wedle rękopisma X. ]f.itowicza panny 

senatorskie i szlacbeckiego stanu, tudzicz magistrackie 
i kupieckie córy nosiły głowy 7.. war1~oczami plecionemi, 
roz-puszczonemi, wstązką przepiętemi. Skronie otacza
ł'a prlE>paska muś1inowa 7.. w~F,~~ą nicianą korónką, 

wstązkami rozmaitemi w pukle powiązanemi, opięta. 
Nad czołem na wierzchu głowy przypina,ty , kwiaty' 
ogrodowe: rozmaryn, lewkonią, gwoździki, tulipan, 
a zimową porą włoskie kwiatki albo tez własnych rąk 
roboty jedwabne, naśladujące prawdziwe. Te łHtkiety 
zdobiły bajorkiem srćbrllym i rozmaitemi hlaszkami 

świE€cącemi, l)rzypinał'y do tych bukietów czapeczki i 
kapelusiki maleńkie, wielkości naparstka z materyi je. 
dwabnej, takze ptaszki r07.maite z jedwabiu wyrabiane. 
Potem warkocze okręcały ko,to gotowy, nie pI'zydając 

wstążki do uplecenia, a na ostatku postrzygl'y warko 
cze, krótkie włosy po kark~, tak jak i męzatki raz· 
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puszczając. Ju~ wtenczas strój głowy hył jednakowy, 

'Wszystkim niewiastom, pannom ~ wdowom i męzatkom 
'Wspólny_ 

Kapiki rnnteryalne bogate uzywane hyły od wdów 
i rnęzatek, zosta,I'y jednak od wszystkicb mł'odycb za
rzucone, świecąc się jeszcze niejaki czas na letnich 
bia-łogł'ow. ach, wlekiem obciążonych, wygodę przekl'a
dających nad modę. RzuciJ'y się wszystkie młode panny 
i niepanny do kornetów, k.tórych kształt opisać tru
dno, ponievv37. ten odmieniał' się niemal co miesiąc i 
żaw.isł na rozmaitem skJ'adaniu, fałdowaniu, strz,em pie
niu, wykrawani~, bryzowaniu muś1inu, rąbku, koróni>k 
i wstązek. Najdawniejs7.e ~ornp.ty hy-ly dwoiste, zpho 
farbowane jak opłatki i biał'e. iohy kornet szedł na 

spód, biał'y na wierzch, noszone hył'y dwojako: ..raz 

opuszczone na policzki, zawiązane wstązką pod szyję, 
drugi raz w górę zawinięte. Nie dł'ugo za.niechano 
zó/fte kornety, nie uzywano ich więcćj, j::lk 5 albo 6 
lat, wyjąwsży Radzewską podkomorzynę poznańską, 
która prze1-yła Augusta Ul., u.z.ywając do samej śmierci 
kornetu. źól'tego starym krojem i cal'ego stroju staro
świeckiego. W l.\U1()'''Wą p'orę na kornet uzywa-j'y ko
biety nasze duetu aksamitnego czarnego albo karma-

. zynowego, rózowym atłasem lob kitajl<ą podszytego, 
haweo1'ną pneściełanego i korónką czarną obl'ozonego, 
pod szyją wstęgą ponsową albo zieloną zawiązanego. 
T(';n duet był dwojaki: najpierws7-Y był szczupły, wierzch 
głowy i skronie z uchem pr7.ykrywający; potem ua
sta-ł duet wielki, 52,eroki , okrywający ca,l'ą g-łowę" kark, 
i występujący 1')a twarz na dłoń dobrą; iak iz w tako
wym duecie pod gębą podwiązanym wydawała się twarz, 

jak w -gl'ębokićm pudle l a kiedy vv nim nadto było 

" 
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ciepł'o, to go zawijal'y I{obićty a~ do skroni. Duety 
nie trwały dtuzej nad 10 lat, potem nastały kołpaczki 
aksamit.ne zielone i ponsowe z opuszką sobolą, z koń· 
cem lejkowatym na ramię spadającym, z kutasem z,to
tym lub srebrnym . 
• Po ko.J'paczkach nie d·tugo zarzuconych zjawiła się 

moda kornetów najezonych WYSOliich na drótach; do 
tego przybierały damy na gJ'owę maJ.'e czapeczki płó. 
cienne przeszywane, a później hiałe ogromne; te sztu
cznie V\'~'osami przykrywano, tak ze kornet zdał się na 
goł'ćj głowie siedzieć. Rornety wywozono z Paryza, 
wkrótce. podobne upluano.w "'·3rS'l.3'Wie, zkąd po całym 
rozchodziły się kraju. Najtańszy kornet Warszaws.ki 
kosztowa,ł 20 z·t., najdrozszy 6 duk. Nie mógł się spo. 
dziewać mą.z od zony miłego przywitania, jeśli bez 
korneta z stolicy przyjechat 

Szyniony po kornetach nastały: b)'ł'y to c7.epk\ wy
sokie z pl'ótna szyte, bawełną albo pakuł'ami wypchane, 
głowę dwa razy tak -wysoką jak. była, c1.yniące. Wsa
dziwszy ją na wierzch g.f'owy okrywano do koła wl'o
sami z przodu i z tyłu, gładko w górę wymuskanemi 
j. wypudrowanemi, a któ,'ej nie wystarczały samorodne 
włosy, przybierała do nich inne takiego z koloru. Na 
wierzch szynionu nad czołem przypinały kobiety ma
leńki skrzydlaty k<?rnecik, na drótach upinany; ta mo
da by,ta ostatnia za wy7. pomienionego króla. 
Sukień uzywano rozmaitych: bogatsze osoby spodni

cy z matel·yi tęgich b,tawatnych w kwiaty, samych je
dwabn.ych i litych; mniej majętne z at-lasu, gredyturu, 
kitajki, a ubozsze z kamlotów. Pod wszelkie takowe 
spodnice wdziewa-ty niewiasty drugą atłasową na ba
wełnie przeszywaną) albo k~czhajową. Na wierzch 
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!)rał'y sznurówkę rogiem wielorybim z~kładaną z wy,,' 
ciętym gorsem, ściskając się jak najmocniej dla wy'dar 
nia subtelniejszego stanu; ta ąznurówka by-ta pqwle. 
czona atł'asem lub kitajl<1. Na sznurówkę kł'ad-l'y jupkę 
kl'ótk~, za stan cokolwiek przechodzącą z l'ękawami PQ 
łokieć, z materyi takiej jal~ spodnica , albo tez. i od~ 

mie'nnej, 7. tyłu fałdzistą, z połami przestronnE'mi na 
przed7.1e, krojem takim jak mantolety kł.lnOnicze. Zi,. 

mowe jupki podszywane były futrem, l,etnie kitajką 

albo płótnem glanc9wanem. Następnje te jupki hy4'y 
wcjD{Jne w stan, opięte, na guziki z przoduzapin~ne, 

z rękawami d~ pięści sięgającemi. ' Do rękawów,krót .. 
szych w yzej wspomnianych przypina'ł'y bia·iog'l'owy 
.mankiety wielkie gazowe z korónkaPli, podwójof'1, i nie 
zwa·ły się wtenczas mankietami, lecz angażantami ; dQ 
rękawów zaś d,ługich przyszywały mankietki ma'fe be~ 
Korónek, przy ""ł'a,snem nazwisku zostawIOne. Latem 
nic nie przywdziewano na zadną z tych jup~k; tylko 
chustkę na szyję muślinową, jed~wabną, złot~m i sre~ 
hrem w kwiaty haftowaną, biał'ego, żółtego; zielonegQ 
lub czerwonego koloru, której końce !la krzyz na prze'!' 
d?ie załozóne, szpilkami do jup'ki pn,ypięte, pied wy
pukłą zakrywają, przez cjenk~ i rzadk4 tkaninę dosyQ 
przezroc1.ystości dając. Na plecy w miarę łopat~~ 
spuszczał się jeden koniec, 31bc róg tf1kcwej cbu~tki, 
trojkąt wydający. 

Zi mą na jupki hral'y oamy kontusikt. futrem podszy
wane z d ·l'ugiemi rękawami wiszącend , z wylotami 
szerokiemi do wytknięcia ręki sposobuf>nli, 11 ramiQIl 
obszernie zfał'dowanemi, Jl pięści wązko ścinanemi, 
Te kontusiki zdejmowały z siebie przy<;hodz~c do kogc;>, 
ą paziowie, węgrzynki, i inni słuzebni zostając W zi-

S 
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mnym ~zęst()kroć przysionku, 7.w·taszcza, na halach, 
redutach, i przez ca·ł'ą noc tnm ziębnąc, okrywali się 

niemi. Której nie stać hył'o na kontusik, mllsiah oby
wać się Jupeczką samą-. Kontusik hy·t dł'ugi do pó-t 
udów i trwał' w ruodzie, cbociaz inne futra nastał'y z 
czaseCh Stroj·ty się bogate osoby w jupeczki bez rę

kawów letnie i w zimow.e pod'Szytf' gronostajami, po
pielicami, albo felpąjedw'nbną, kroju takiego byty jak 
jupki bez stanu i 7.wa·ły się kazakinkami. Br::l'l'y na 
spód gorseciki mat'eryalne, opięte, 7. rękawami do pię
ści dł'ugiemi l wąziuchnemi, do grubości ręki stosowa. 
Ilemi. Na takie to ka~akinki w zimne czasy kol'adli 
kontusiki, wyzćj opisane. 

Kabat, który później zosta·ł suknią 511mych panifnf'k 

niedorosł'ych, pl'zedtem wszystliich dam był strojem. 
Tem się rózni·t od inn~ch sukień d·ługich pn,yjętych 
następ'nie., 7.e się sznurow,al' z tyJ'u, a 'inne wszystkie 
z przodu. i ze n'le miu·t fa·fdu w tyle prz,ez ca·l'e plecy 
az do dołu ciągnionego, jak szu~t, robron, sZQmer'luk, 

szlompra, manta i t. p. Od średnich lat Augusta III. 
lla'3t.a.ty pomieniane szaty, mała róznica kroju odmienia-, 

ła ich nazwiska. W ogóle mówiąc, jednostajne to su
knie na cal'ą osobę, .1. stanem wciętym, d·tugie z przodu 

az do kostek u ń-óg, 'I, tył' u daleko d·l'uZsze, tak ze się 
vvlekl'y po ziemi na pó-rtora, albo i na 2 ,łokcie. Zwa'l' 
się ten zbytek sukni ogonem, który paziowie nosili 
w ręku za swemi paniami. Gdy nastały te dJ:ugie su
knie, zjawiły się i ' gorsy wycinane, tak ze. całe plecy 
az po ł'opalki i pó,r piersi nie przyod;"iewano suknią, 
co by·to wldokiem skrumne pl'7.ę,razaj?,cym oko. Za- / 
krywały wpra\\'dzie tę ponętę chilstkami wyzej opisa. 
nemi, albo palatynkami ' stru~iemi; ale to były zakrycia, 

i , 
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.kłó,'e wą'l,kim prze~mykiem r7,uconego cienia wi~cej 
jes7.cze hlasku dod[,wal'y. 

Szyję zdohiła pleć piękna samemi koralanJi, przepla
tając je potem perJ'ami, następnie w modę wesz'l'y perły, 
późnićj ,1'iJńcuszki 1,łote , na ostatku wązka, CZHrna alsa
m/tka, od kt61'ej spad3·r pomiędzy piersi krz)'zyk dya-

, mentowy misternej roboty, portrecik bryłłantami ka
DH>ry7.0Wany, ~lbo drogi svviecący kamień. Jakie hyło 
na szyi noszenie, takie musial'y hyć manele. Pierścion

ków jm więcej na palcach, tenl1epjćj ręka ubrana. Do 
uszu naprzód przypinano zauszniczkj m'aJ'e perłowe lub 

rubinkowe, w złoto oprawnp., potem wittksze z hryl
lantów pra\'\dziwych albo cZeskich kamieni w kształt 
rózy zrobione, prl,etykając je przez ucho za ml'odu 
przekl'óte. N~lOstatek wymyślono zausznice wielkie z 

pereł i bryllantów, jak grona lVjszące, które ze ucho 
przerywały swym cięzarem, nie przez nie, ale za nie 
hywały zakładane. 

Wychodząc z domu na otwarte powietrze, \.obiity 
hra,l'y na g·towę i spuszcza'!'y n~ twarz kwefy czarne 
krepinowe, albo jedwabne w siatkę robione; przez ta.k~ 
zasłonę mogl'a dama wszystko widzieć i być widzianą. 
S·tuzyło to więcej dla oikromnośc·j, zwłaszcza po kościo

-łacb, jak dla uniknitnia ogorzeleni7,ny. Na ręce kładły 
rękawiczki jercbowe po ł'okieć (Hugie, palczaste, albo 
tez bez 4 palców, klapką jedwabną, złotem lub srebrem 
wyszywaną, przykrywane, .o l paluchu na wielki palec, 
krótkim do połowy. Te rękawic'l.ki były w róznycła 
kolorach, często do Koloru sukni stosowne. Drugiego 

jeszcze g:ltunku rękawicze'k u1.ywano, czarnych, na

kształ't siatki albo pończochy dzi~rganych; te z~w~ze 
hyły o l palcu z klapką bez wyszywania, na cztery 

, . 
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inne palce spadającą i takie rękawiczki zwały się mi· 
tynki. Uboisze osoby robiły je z nici białych. 

Dez vvachlarza damy nie pokaza-}'y się na przechadzce 
lub jarłąc, a nawet i w domach, zas,l'ania,ty się nim od 
sł'ońca, ch,todl.iły powiewając nim, osobliwie kiedy 
tańcem lub przechadzką były zmordowane. Wachlarz 
najmodniejszy i najdrozszy był, kiedy miał zeberka 
z kości słoniowej, wycinane, powleczone kitajką ozdo
bioną malowaniem cbińskiem. Podlejs7.e wachlarze były 
z drewna i papieru, z malowidł'em lub drukiem, albo 
wybijaniem róznych kwiatów i figur. 

POńC7,ocby byty ,w modzie zimową porą ",eJ'ł1ian~, 

r07,maicie fąrbowane; u bogatszych kastorowe , 'to jest 
z bobrowej sierści, latem czarne albo innego kołoru 
wł'óc~koV\'e cienkie lub jedwabn"e. Zarzuciły niedługo 
te pończochy kobiety, a chwyciły się jedwabnycb lub 
nicianych cienkich samego białego koloc'u, poniewąz 

" 'W tak\ch piękniej i subtelniej w)1da'Wała się noga. 
U~,ywa,ta pł'eć piękna dawniej podwiązek. ze wstązki, 

potem roboty pasamoniczej, z~'otem tub srebrem prze
rabianych, szerokich, na tasiemkę jedwabną lub wstą7.kę 
zawiązywanych, na ostatku zapina'l'y podwiązki sprzążką; 

. hryllantową albo perł'ową, do garnituru sprzązek u 
- trzewików nalezącą. ~akie podwiązki bywa-ty nie raz 

dworskich łotrzyk6w zdobyczą, którzy pod pozorem 
am01"ÓW, jakoby na niezabudez, nieb~czne panny męza 
pragnące z tJ'chze podwiązek i pierścionków obdzierali, 
,a przedawszy je lub przerobiwszy, oporządzali sobie 
r~ądz1ki lla kon~e, szabelki i ł'adownice. 

T1'7~Y\' iki najdawniejsze by;ry u dam znakomitych 
j~['chowe, malowane w kwiaty, lecz w ' początkach pa
,ll,nv~ai. Augusta lU. juz przechodziła t~ moda do 
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szynkarek i słu~ebnic miejskich, a wyzsze osoby czarny 
zamszowy trzewik ozu-ty z pręgą na 3 palce szeroką od 
wierzchu az do palców) srebrną lub zł'otll, haftowaną; 

mieszczanki zaś i widniaczki g'ładkie, czarne, skórzane 
trzewiki , przywdziały, albo ()pi~\e bóciki z cllOlewami 
pód kolana długiemi, na cienkim klo~ku iak u trze. 
wika. Bót lub trzewik źółty i cnerwony Podlasianki 
nosi,ty i T.Jublinianki, a ruskie cLlłopki bóty męzk\nl 
krojem z podków]{ami, trzewiki rr,adko która miewała, 
zony chyba lub córki popów i młynarzy. ' W ścednica 
latach panowania Augusta III. nastały trzewiki bławat
ne, atłasowe i gr'edyturowe; róiowego koloru; g·ładkie 
hez haftu, nie zawiążywane jak da\\'njej ,wstążKami lub 
tasiemkami, lecz zapinane na sprząikę srebrną, w po
czątkach małą, wązką, która późnićj zwiększona, ca-l'y 
wićrz,ch nogi okl'ywała, umieszczona nie -daleko pal
ców, po k«5re ni€mal trzewik by,r wykrojony, azeby' 
stopa małą się wydawała. Te tl'zewiki tak się za'gęściły 

wkrótce, . ze nie ujr"zał ' nikt mieszczki ani \?okojo\'\'ej 
tylko w bławatnym trzewik,!; a m:ljętne osoby, które 
się przedtćm oh~hodziły 4, parami trzewików skór1.a
nych, mog,!cych się oczyścić lub obmyć z bJ.'ota, po. 

tr:z.ebowa'l'y noV\ćj pary co tydzień, a podszarzany lub 
- . przechodzony trzewik do innych niźszego stanu prze. 

nosil' się z kolei. Szewcy warszawscy na tern korzy
$tali, i , męzowie dla zon, ojcowie dla córek, kawalerowie 
dla dam; trzewiczki od ni-eh sprowadzali tuzinami i 
kop"ami; niepośledni to by'ł i przed ślubpm upominek. 

W środku ,panowania Augusta ~II. na 2 Fl'ancu7.kach 
Bersouville zwanych, ukazały się w ,-,r arszawje salopy, 
śmiano się z nich, ze do płaszcza z kapturem hernar. 
dyńskim podobn.e; lecz wk.rótce prżejmować je zacl.~to 
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i w pó-ł roltu ju~ połowa znakomitszych osób sal-'pami 

się pl~zykl·yh. Pierwsz~ salopy z kitajki były czarnej, 

niczem nie podszyte, potem je podbijano kitajką lub 
ot-l'asem czerwonym, podk,tadano watą jedwabnll a na

wet i futrem rozmaitem; krótkie do kolan początkowo, 

p,'zed-tuzy-ły się az do pięty. Nastały i pó-ł salopki po 
pas z końcami na przedzie d-}'uzszemi i kapturkiem ma

łym. Salopa dobrze okrywa i skrzętnym, o strój nie

dba-1ym, leniwym do ubioru, nagle zdybanym, z tej 

, miary dogodna, ze ją prędko na siebie zarzucić było 
mozna L. tak wreście przyjąć. 

Rogówki nie długo po salopach nastały, małe w po-o 
czątkach, potem u dołu do 3 łokci s1.erokości nabrały. 
Nie mog,ty jej nosić tylko szlachetnego urodzenia damy 

i panny; ile razy mie~zczka się w nie ustroiła, afront 
jćj zrobiono.· Spodnica to byh z płótna na 3 obręczach 
z wielorybich kości obszyta, na jednćj w pas, na dl'u
glej , w kolano, na trzeciej w pó-ł łytki, kształte m do 
wanny obszernej podobna. Damy str0j-ą,ce się brnł'y 

naprzód spodnicę materyalną, letką lub pneszywan~ 
wedle pory c'zasu, na nią. kład-ty rogówkę, a na- to , 

suknią vvieH<ą, jaka była w modzie. \V rogówkach wszę

dr,ie 'było ciasno, dwie . damy koł'o sieb-ie w kar~cie 

gdy siedzia-ty, jedna drugą przykryć musia-ta od rogówki 
skrl'.yd'fem, podobni~z i przy stole jedna drugićj luh 

siedzącemu obok Niemcowi psurta fryzurę, zmyka-fa 1, 

g'łowy per.ukę. W zwadliwych kompaniach rogówki 
słuzyły za forteeę, nie jeden tohórz skoro się rzecz wy
tuczyła do szabel, skrył s'ię pod rogówkę, a gdy dr n
d7.y ł'by sob ie karbowali, nosy, policzki, albo rę,ce 

obcinali, on w dobrem zdrowiu pod rogówką pr1,esie .. 

d7.iał z.awieru?hę J tam go bowiem nikt attakować nie 
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śmia,t, ile kiedy go naluyła jędna, drugie w kąt zbite 

nakształt wałów i szańców rogówkami nie dozV\'alrl'ł'y 

przystępu. Nip trwały wszaJc~e rogówki w częstem 
ll~,ywanju nad 15 lat, z początl<u ~adna dama nie po

kaz::d'a się na widok publiczny bez rogÓVlki, nawet i 
w domu przy gościu, potćm Z3C1.ęły br~ć rogóV\ ki na 

wielką jedynIe pubZik~, na kompani~ i bale; ku osta
tnim IrltQm Augusta III. zarzucone by~'y wJj~wsz.y dni 
galowe u d woru, przeznaczone dla dam senatorskich do 
ca·łowania królewskiej ręki, wtenczas prezentowały się 

w rohach, a zatem n~ rogówkach. 

Roba, czarna to suknia, I,roj(>m dzi~()innym, podo

b 'ale jak i kahat z tyJ'u sznurowóna, mDjąca rękawy po 
. ł'okieć krótkie, od tegoz ~okcia az do ramienia kOl'on

'karni bia,łemi jak najprzednif'jszemi bryzowGlla, z ty'}'u 

ogon' d-l'ugi zamiataj'1cy pokoje. Na tein si~ kończy 

opisanie. X. Kitowicza. 

Za Stanis.J'awa Augusta strc.jem kobićt w początkach 

hy']'y kamizelki wcinane w staniku i szamerowane z sp o

'dnlcl1 do. nich, robrony z mntf'1')'i gładkich l w bukiety, _ 
kontusiki, iupki z kapis1.onami i angazantami do. wiąza
nia w tyle, spodnice mat z sznurkowaniem, falhan~mi 

i ogonem, gorsety z dziurk.~mi obs7.}'wanemi lub dzier

gan~ml, salopy garnirowane lub z korónką, phS7,czyki 
do futra, \\ęgierki z potrzebami, kamiz~Jki szustową , 
juste au corps, robotą bez s7,amerovvanią, manty b,ta-
watne i materyaIne, kabaty sznUl'owane i spodnice 

francuzką robot!}, szustokory błaV\ atne, bramowane 

galonami .dostatnio i zaJ\'l'aQane; Czapniczki popisy

wał'y się z C7.apeczkami bia,łog'łowskiemi okr<;lg-l'awemi, 
niemarszczonemi i marszczonemi; popisywo'l'y ko'}'pacz_ 

k.ami i ko 'łllierzami z gronos,tajów cynkowanych. Do 
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ich wydziału nalezały i rękawiczl\i białogł'owskie cyn
}towane, piękną robotą. Opisanie r,p arszawy. 

Lecz ~ di~ugiej poł'owie rządów tego króla zasz·)'a 
wielka co do ubiorów kobiecych w cahfj Europie zmia

na, od innych i my ją przejęliŚ'llY. Zarzucono wszyst
ko, co dzi waozne, pl'7-ysadne, wymuszone, & zblizyć 
się do pięl,nej natl1ry ośmielono, do wspanlatłych .81a
l'07,ytności wzorów. Zniknę,ty powyzej opisane robrony, 
szusty, rogówki i tern podobne, owe niebotyczne fry
zury, krępowanie cia,ta '/, uszkodzeniem zdrowia nie ral, 
a ho~a d1.iewica lub m~zt\tka młoda okazała się pra
wdziw\e mytologicznem bóstwem, Njmf~ ulotną, nie
bianką, a przynajmnie) nec7,ywiśc.ie p\ękną osobą, jak 
ją s'l.czodra dla niej utworzył,a natura. Powaby swe 
teraz, ile skromność pozwala, snadniej okazać moze. 
Twarz jej nie zeszpeconaśmićsznemi i dziecinnemi przy
datkami, nie zepsuta malowicHem, V\J'os gięty w pier
ścienie lub spleciony zC'ęcznie, lekkim czepkiem albo 
kap~luszem ozdobnym pr'l.ykryty, kibić wydatna, zrę
cznie .ubrana nózka. 1 sędziw$ze nawet osoby na tym 
ubior~e pov.yskały swobodę i przystojność; na uhior~e 
równie zdolny~ cal'ą świćZość m,rodości w uroG7.yrn i 
zachwycającym wd?-ięku wydać, jak pl'1.}l ograniczeniu 
pewnem i zachowaniu miary cał'ą okazałość i powagę. 
C~yli do codziennego rannego lub wiec1,ornego stroju, 
czyli do wyborniejs~p.go na wielkie spół'ecz-eństwa i ba
le, łatwo dał się l.astosować. Nie wchod~ę tu w śzcze
g ÓoI'y, a~eby się nie po.vvtarzać, są one przy kaldem, 
oddzielnem tych ubiorów nazwisku, opisane. Prostota 

i pnyjemność jt'go cechą ~ a lubo większej moze zmien
ności co do niektór'ych przedmiotów, co do kroju, ko. 

, loru szat, materyi uzywanych, wyzszychluh dłuzszycb 
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staników, tego lub owego rodzaju ozdób i garnirowa .. 
nia podlega; zachował się w SW)'R1 rodzaju naturaJnif'j .. 
szy sposób ubierania się az dotąd, ol)y prze.trvvał jak 
najdłuh~j, j smak dobry vv tćj mierze nie skaził' się 

przez nOVl'e jakieś urojenia. Oka nie razi, nie przeciwi 
się w niczem przyzwoitości, krasy nie tłumi, podnosi 
ją raczej i novvym otacza powabem, dogad't.8 i oszcżę. 
dności; bo chociaz s~ jeszcze kosztowne szale, ptalii 
rajskie po 100 dukt pł'acone, ustały wł'aściwie mówj~c 
i~ne zbytki i pr~esadzanie się w mnogości i kosztowno
ści bryllantów, pereł', korónek; a .piękna osoba dowo. 
dzj, ze ruoze być najgustowniej i najwybornićj ubraną, 
bez. wielkiego nakład~. Rzetelność wymaga wszak~e, 
az.ebyśrny powiedzieli: ze nowozytne ubiory mniej są 
trwał'e, nie przechoązą jak dawne, od babek, matek, 
00 córek i wnucze-k, a pł'ocba, ślepo za nowością bie· 
gąca i na te fraszki i drobnostki na pozor tanie, lecz 
mnogością zastraszające, sitbie, męza i dzieci zubozyć 
j całkiem zniszczyć potrafi. 'Vyprawa p~nny młodej 
jeszcze nader jest kosztowną likiem niepojętym wszyst
kiego, dlOć rzeczywistej wdrtości nie ma zadllf!j prawie. 
Plo1:sądek atoli i umiarkowanie tak łatwo połol,Yć mo· 
gą granic_e, za które nie god1.i się przestępować. ,Jedne 
tylko ubiory na głowę w tej ustawiczIJ{~j zmianie, ze 
naśladowane ślepo ~ nie kaźdćj osobie mogą być do 
twarzy. Oby równie większy był' wzgląd czasem na 
ostrość klimatu naszego, na zdrowiE", na stan i mozność 
kazdej osoby; oby znilmęł'o przejmowanie wszystk-iego 
co tylko wymyślą Paryza -lub J.Jori.dynu modnisie, a 
nicby w tej mierze do zyczenia nie zostawało. 
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Tu wspom,nieć jeszcze wypada koIory naj upodobań. 
sze: szary, czyli naturalny sukna widzieliśmy najbardziej 
uzywanym w starozytności wyzszej. Rolor s1.karłatny 
wył~cznym hył rycerskiego stanu, wszaKze gdy kto się 
niecnym splamił czynęm, tlzywać go nie mogł, ani 
jego potomkowie. Do czasów Kazimierza W. nie wolno 
było Zaręhom i Na-l'ęczom sukień szkaFł'atnych nosić, 
z.e nalezeli do zabójstwa Przemysł'awa. Naruszewicza 
t. V. str: 250. Karmazyn i granat kolory Białochro-

. batów moze? sfaJ'y się z czasem barw~ narodową ie taJ, 
rzekę dla męzczyzn, dla kobiet zaś powszechniejszym 
u nas hidy i czarny kolor. Uzywano wszakze innych 
przytem, jako to: cygrynowego, jak morze zielonego, 
saskiego pięknej, zywszej zieloności, verd Je pont, verd 

. de dragon, oliwkowego, 'papuzastego, rozmarynowe
go: iółtogoJ'łcegor cytrynowego, pom'arańczowego, 
słomianego C7.y\l paillowego, 1.łotego, jałowatego, cha. 
mois i cielistego koloru; agatoweg'o, modrego, niebie
skiego, la~urowegO i ciemniejszych w tym rodzaju; 
gryglinowego 1 lila, fijałkovvego, rozynkow~go, pjuso-
wego, orzechowego, pieprzykowatego, piernikowego, 
ezekllładowego; rózowego od bledszych do ciemniej
szych, ponsu i kókliko, purpurowego i morderowego, 
amara.ntu i tysiąca innych odcieni' w miarę mody luh 
upodohaJli~. 

Kamlenie drogie. 

Ni~ mo~na pominąć i kamieni drogich, jako najko
sztowniejszej stroju ozdoby i wyulienić nalezy, jakie 



, nich były uzywańsze. Oto ich poczet: achat czyli 
agat, adamant dyament. Szlifowano go w dyksztyny 
1l1 iązszyste, tafelsztyny u spodu i wierzchu płaskie, Ha 

hokach jeden rząd szlifowanych pól mające, wyrabiano 
w rozety i brylhlllty, pierwsze z obu stron szlifowane 
ostro, drugie spód mając kończysty a wierzch nieco 
pl'aski; odbijają wdzięcznie wszystkie u spodu znajdujące 
się tablic~ki. Parangonami zwano dyamenty grunta .. 
wne i szacowne, wesołe, dziś pięknej 'Wody lub świe
tnego ognia. Kupowano je na karaty, z których kazdy 
równa się 4: ziarnom, czyli granom. Drobne, do ha .. 
meryzowania uzywane, większe im więcej mieściły w 
sobie karatów, tem hardziej pomnazala się ich cena, 
gdy je::izcze sporsze, :soliterami je nazywano. Bób mor. 
ski, rodzaj to kamienia, wedle Pedemontana tłómacze
nia Sleszkowskiego,. pannom które go noszą, wdzię
czność ma 'jednać; ametysty od biskupów uzywane na 
ł)ierśćienie i krzyze; z macicy icb, a raczej jlU8SU czyli 
fełilspatu jaspisowego, ametystowego, szafirowego, ro
biono tabakierki, wazónki lub ozdoby jakie. .Antyki 
albo ich naśla(lowanla, pasty albo massy zdobiły pier
ścienie, ,łańcuchy płci pi~knei, kiórem\ io głowę prze
pasywały, to je zawieszał'y na szyi, to suli.nie II gorsu 
.okrązaJ'y. Balas, gatunek to rubinów bladych albo 
cielistych t beryl czyli akwamaryn, chalcedon l\.arniel1. 
cienJnawy i mglisty, ledwie cokoł wiek przezroczystości 
mający, chryzolit zielono zó'fLy, chryzopas bardziej 
zielony i czeskie kamyki na pozo.r naśladujące bryI. 
la nt y: dość były upowszechnione,. Folg pod ltamienie 
u'l.ywana, chcąc im zywszy nadać kolor. Gagatek, 
granat, hyacynt czerwo.nawo źó,1'tawpgo koloru, jaspis, 
j,alcedon, kocie oko pospolite i czarne modnemi były. 
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Kokitie, czyli z konch naśladowania antyków; acz 
kruche, osadzano w złoto i strojono się niemi. Kar
bunkuł gatunek to rubinów jak węgle rozzarzonycb~ 
1{arniol, krwawnik, krysztat górny, lazur z zł'otemi 

żyłkami, malakit czyli kamień slazowy liczony pomię .. 
dzy l{ruśce miedziane j mozajka rzymska im delikatniej
sza, tćm bardziej po~zukiwana, do klamer, śpileJi, ta
bakierek, a florentska na stoliki, szkatułki; onix, opal 
wydający kolory: purpurowy, błękitny, czerwony, 
zielony, :fio1etowy i t. p. z swego dna mlecznego, po
dł'ug rozmaitego ku świat-tu zwrócenia, perły uryańskie, 
rubiny, sardonixy, kamienie drogie cieliste, serpentyn 
zielonawy, spinele, rubiny biało czerwonawe, szafiry, 
szmaragdy, topazy, turkusy i 7,abińce od jadu chronić 
maj1ce, często spostrzegać się dają. 

Robiono z tych kamieni drogich: łańcuchy, noszenia 
na piersj, manele dziś bransoletki, gamctje gamajniki 
jak medaniony z obrazem lub świętością jaką, krzyzyki, 
ko-ta, pasy, nauszllice " pierścienie, zaponki, zabki, 
papuzki, sobole i ró~ne zwierzątka , _ collier naramien
niki, dyademy, kitki, egrety, bukiety, fontazie, fer
'mo ary, szpilki ,do "d'osów, do gorsów, grzebienie ~ 
5znurki do gorsu lub sukni i haft jćj cały, kutasy i 
ozdoby obuwia, klamry do ksiązek i puillaresów. Dla 
męzczyzn sztuki do czapek - lub ozdoby- kapelusza, 
guzy, guziki, rękojeście do pa-łaszów, nozów turec
kich, szpad i pochwy, zapony, ga,tki do lasek i skóvvkj~ 
gwiazdy orderowe, szlify, . sprzązki; okrązano .niemi \ 
tabakierki, zćgarki, medalIiony, lornetki. Inwenta~łZ 
8prz~tów Alexandra Jagiellończyka, 7<ejestr rzeczy za
branych Gqsiewskiej 1609 roku i t. p. co do przed .. 

miotów dawnie/szych. - Powstały za Stanisława Au-
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, gusta pierścienie talizmanami n.azywane, mające oka-
o zywać godło jakieś wedle nadanego kamieniom w spo
sobie oryentalnym znaczenia, albo z początkowych 
liter nazwiska uzytycą kam\eni, kreśl~ce imie osoby 
miłej. 

Różn~·ce stroJu ze względu na wiek osób, same 
roku, por!!, co stanow~"to codzienną odzież, strojnq, 
do pewnych jedyn't·e ok o/t':CZll o śc,,· zastosfJwanq, 

podróżną, żałobną ~ • 

Ubioru dziecinnego z dawnych c7,asów takie mamy 
sIady. Rej z NagI'owic wspomi.na dla dzieci pstre ko
zU5zki, czerwone mycki; nie radzi wiązać im nazbyt 
z młodu knefliczków, bryzyczków (haftowane to opu
stki czyli gorse, patrz dykcyonarz Li.adego) nie zyczy 
pstrych sukienek, białe nadobne koszulki te im naj
wł'aściwsze. Jan I\.ochanowski W trenie VlI. o ubiorze 
swćj Urszuli tak powiada: 

lu~ letniczek ,pisany, 
I uploteczki wniwecz i paski złocone 

Matczyne nary płonne; 
Giezłeczko tylko dała a ~ichą tkaneczkę, 

. A ojciec ziemi brył'eczkę. 
Rękopism X. Kitowicza' wyraza nam, jako za A ugu

sta III. czapeczka z opaską grubą aksamitną chroniła 
dziecię od guzów. Zasłonki na piersi baweJ'ną wy
pchane, sukienka, futerko, pończoszk~, trzewiczki 
:łlbo i bóciki u majętniejszych; licha odziez. lub zadna 
u ubozszych. Od 5 roku dzie\'\'cz~ta nosH'y sznur~ówki 
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rogiem wielorybim pr~eszywane, spodniczki latem fla 
nellowe, zimą kuczbajovve, kabatek z jedwabnej ma .. 
teryi z ty'l'u sznurowany z gorsem wyciętym, chustką 
jed~abną przykrytym, u dołu fałdzisty, z przodu krót
szy, z tyłu d,J'uzszy. Na kabacik przywdziewano far
tuszek muślinowy lub rąbkowy z bawetem do piersi; 
rękawy kabatłiB po ł'okieć długie, rękawiczki skórzane, 
jedwabne, dziergane lub niciane, do łokcia .nie docho
dzące. Głowa spleciona w warkocze, goł'.a, albo w 
wieniec , kwiaty lub kornecik, ubrana. ~imą duecik 
aksamitny czarny, bawe4'ną wys~'any, at-l'asem, kitajką 

. zieloną, częściej karmazynową podszyty, pończochy 
niciane, wełniane lub jedwabne, trzewiki z skórek ma· 
lowanych w kwiaty, od połowy panowania Augusta III. 
hł'awat.ne. Chłop~ów uhierano w :l.upan bł'awa1ny, kon
tusz sukienny, którego rękawy rozcięte, w tył' na krzyz 
pod pas ~ał't>zol1e, z materyi jasnej zwykle, jedwabnćj 
zrobiony; pqńczochy biał't, trzewiki z czarnf5j skórki 
ciel'tęej, gł'0wa spleciona w warkocz, kapelusz, a zi
mą czapeczka. Szubki dziewczęta i chłopcy jednego 
kroju, futr'em lekkiem podszyte, z rękawami d,ługie. 
mi, przestronnemi nosili; tak ubierano dziecie do lat 
12 albo 13, później taki jak słuszniejsze osoby strój 
przywdziewa li, 

Za Stanisł'cl~a Augu&ta i do naszych czasów mał'e 

dzieci w plerwszym i drugim roku, sama jedynie ko
szulka 7. jaką szlareczką, }ll'zepasana wstązką i czap e
CZkH biał'a haftowana, 7.wykle na dnie rózowem, zdobi; 
późni~j do lat 5 sukienka jedwabna lub kamelorowa, 
]~obiofla na warsztacikach, z szlaczkiem u dołu, krót. 
kiemi rękawkami, albo t akimze krojem perkalikowa, 
merynosowa lub inna, do .tego pończoszki białe, trze-
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wiczki kolorowe, popielaty lub czarny kapelusik z kil .. 
ku piórkami dla chłopców, pasterski z perkalu, baty. 
stu albo floransu rózowo podszyty dla dzi.ew~ząt: w domu 
często siatka jedwabna na głowę, zeby się włosy do. 
brze trzymały; dla ochrony zaś od zimna szlafroc7.ek, 
pła~zczyk lub saloplta. Od 5 lub 7 lat do 10 i 12 
chtłopców strój hollenderski, majtki i stan\czek z rę" 

" kawan~ ', szyja goła; koszulka z gorsem, ubior jak da .. 
wniej "kawaleryi naroddvnfj, a teraz huzarski, u,I'ański 
lub inhr wojskowy, albo wołostka czy węgierka gra. 
natowa, spodnie karmazynowe lub innego koloru &łu .. 
gie; u dziewcząt włoski splecione w l lub 2 kosy, albo 
spadające w pukle, sukienka biatła na dnie kolorowy~ 
z garnirowaniem jakiem lub ()bszy~iem wst4zką, na 
nodze jak gdyby szarawarki strzępione, ręka nad ł'o
.ki~ć goł'a w ręka\'Viczkach, kapelusik cotaz okazalszy, 
czasem fartuszek na sukience z stanikjem i kieszonl~a
mi, albo su ki en ka aksamitna karmazynowa; ponsowa. 
K.edy ju~ "figurkę układać potrzeba, sukienkę hiatłą 
często przewiązują vvstązkami na krzyz, nią piersi i 
plecy p1'1.ewodząe, obwiązując ramiona, azeby je dobrze 
trzymale vv pl'awiał,a się dziewcz'S'nka. 

Ubzor siusz71Jjck, starców. 

Młodzie~ iak 7Jwykle wyszukańszą i bardziej pilnu
jącą się mody w ubiorach hywa; powazniejsze osoby 
mniej do tego skore, ił wiek sędziwy dawnych pospo
licie trzyma się obyczajów, dawnego ubioru. 

Wedle pór roku, ubior. 

Co do pór roku: lekki ubior był letnim, cjęz~zy i 
cieplejszy zimowym. W ' naszym klimacie gdzie mrozy 
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- hywają tęgie, futra konieczną i potrzebną są odzie1ą; 
Vi'iele tez ich uzywali Polacy, nosili je męzczyzni i li.O~ 
hiety. Prócz futer któremi się okrywano, podszywano 
niemi suknie zwierzchnie tak męzkie jak zeńskie, a 
Ilawet przed laty' futrami podbijano spodnice i spodnie. 

Lecz nie dla samego tylko ciepła uzywane by:ty fu. 
tra, s,tuzył'y one do przepychu i okazałości, były su
knią dworską, suknią galową, zarówno zimą jak i la. 
tern przywdziewaną. Na codzień ~hodliliśmy w ha
r-anach, mawiał o ' swej i braci swych młudości Zy
gmunt I, w święta stroiliśmy się w lisy. ,V" opisie 
wesela Stan. Denuoffa wojewody p~ł'ockiego z Zofią; 

Sieniawską kasztelanką krakowską, betman~ W. ko
ronnego .córką, która potem była za Augustem C1,ar-
toryskim wojewodą ruskim, chociaz ślub 30 by,t Lipca 1\ 
pan młody przybył w sutej delij na tureckim koniu, 
u którego rząd na" kilka tysięcy czer. zł. ceniono. 

Futer te dostrzegamy gatunki: baranki tatarskie 
czyli krymsl~ie, węgierskie i bukarskie, białe, czarne, 
siwe i kasztanowate; kiedy ml'ode czyli wyporki, zwano 
je b~erkami. Dalej bielina , czyli futro bielczane albo 
zające białe: cejtuchowe futra z królików, z tych czarne 
był'y najwięcej poszukiwane, a za naszych czasów mo.
dnemi stały się króI)ki sybirskie, między czarnym do&ć 
gęsto włos biały mające; cynkowane albo cętkowane 
futra, gronostaje, krzyzaki, marmurki, niedokunki, 
niedoliski, niedosobole , czyli z młodycb zwierząt tego 
rodzaju futra, niedźwiednie, obrzezkowe futra z dro
hn yeb okrajków I perewistki, piesaki, popielice niegdyś 

bielkami zwane, pupkowe futra, rosomaki, sobole, 
smuszkowe futra, :szlamowe, szopy, rysie, wiewiórki, 
zawojki podolskie. W ostatnich blizszych nas latach, 
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nie widać tylko bielistki, kal'amki, tumaki i sobole dla 
kobiet; baranki, wilki i sobole równiE' dla męzczyzn. 

Ze, wszystkich tu poszczególnionych futer wyrabia-, 
no: czuby, czuchy czyli szuby, delie, delijki, deliu
naki, deliury, delutki, dołomany, kiereje, kozuchy, 
mentliki, torłopy, 'węgierki, wilczury, niedźwiednie. 
Uzywano ich jeszcze na odnowy, kołnierze, opuchy 
czyli wyłogi, palatynki, rękawki. - Rysi b,łam prze-
dni tak nóźkowy, jak.o tez slamowy przedawać mają · 
po zł. 200, powiedziano in vol. leg. III. s. 371, podo
bniez i na inne futra uzyw~ńsze~ i z zagranicy spro
wadzane, oznaczono taxę. Gdy kto nagani wyrok ka
sztelana krakowskiego, (to jest od jego sądu. odwoła 
się wyzćj) gronostajowe da mu futro, sandomierskiemu 
i lubelskiemu ka'sztelanowi popielice lub wiewiórki 
(rnustelinas) sędziom sandomierskiemu i krakowskiemU. 
kunie, podsędkom lisie da futro, naucza nas vol. leg. 
ł. s. 3~. 

X. Kitowicz W rękopismie swem tak powiada o cza
sach Augusta lU. Zimową porą n~jdawnjej uźywano 
wilczur atłasowych, karmazynem pods'l.y'l'łanych, na 
sznur gruby srćbrny lub złoty z kutasami pod szyją 
podwiązanych. W powozach siedząc wdziewali je lla 
rękawy, otulali się niemi, pieszo idąc lub konno jadąc, 
zawieszali 11a sobie za ów sznur na bakier, przykrywszy 
bok i jedno ramie, <\rugie na powietrze vvystawując; 
gdy Jedna strona uziębł'a, obracali wilczurę na drugi 
hok nazięhiony. Wilczury, lubo je powszechnie tak. 
nazywano, nie wszystkie były z wilków, mozniejsi 
nosili je z krzyzaków, marmt;trków, baranków czarnych 
i siwych; te ze mniej miały ciepła obróciwszy je na 
wierzch, podszywano gronostajami. Im bielsze wilki, 

.. 10 
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tem drozsze były, wszalde i z brunatnych, takie jak 

marmurki albo krzyzaki wielką miały cenę i wiltzura 
. podobna kosztowa,ta czasem do 100 duk., sami tylko 

mozlli zdobywać się na to mogli. Ordynu['yina wil

czura kitajem podszyta z wilków krajowych nad 4 do 

-6 duk. nie płaciła się więcej. Z na~zych podolskie, z 

obcych szwedzkie i sybirskie poszukiwano najbardziej. 

Bywały jt=>szcze wilclury 7, bia,l'ych baranków grono~ 

stajami podszytych, ale bardzo rzadko. Wilczury uzy
w:di zarówno Polacy w narodowym i niemieckim stroju, 

wsza1de ostatni woleli częstokroć pł'aszcze sukienne 

poq.sowe ze 7,łotemi guzikami j paZe{ami, czy li rozpo~ 
rami ku wytknięciu rąk s,tuz,ącemi, futrem rozmaitem 

a n::lj~ięcej krzyzak~mi pQdszywane, nosić. 
Zwróci'fa się pot,em uzywania bekieszy moda, odz,iezy 

która później w miejskim tylko stanie i między szlachtą 
uboZszą jedynie pozostał'a. "Bekiesza jest to suknia fu
trem podszyta, krojem kont usza :z.robiona, z zaszywa
nemi rękawami, tak dostatnia, zeby wniść mogła na 

zupan ~ kontusz; są u niej pętlice i sznurki do zawią
zywania. Najpi<ĆrwS7.e bekiesz.e poka7..ał'y się w zół'tym 
kol0rze z siwemi barankami, potl'zeby de nich u pa

nów ze srebra samego, albo jedwabne hłękitn-e ze Sl'f'f

hrem pe7.erabiane; mnićj boga-ci dawali bl'ękitne bez 

srebl'a , . baranki pod spód jakie takie, z OpllS7.ką czyli 

wył'ogami lepsz"emi, siwemi albo czaenemi. Nie by,to 

wkrólce d 'Voraka ani modnisia, któryby zółtej bekieszy 

n ie nosi,r, a to z tego powodu: ze król dV\oro\<\i swemu 

od parady liberyą dawa,t ~óhą, więc panowie okazy

wali się zyczliwymi jakoby panLlj~ce~o sługami, a mniejsi 

zapatrując się na pllnów takiez nosi i; gdy zllrl.ucili je 
tamci i ci podobniez. uczynili. Bekiesz.e atoli dl'ugo 
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uzywane były w rozmaitych kolorach i rótnćm- futrem 
podszywane, dotrwały one az do czasów Poniatowskiego. 

Gdy 1,ół'te bekiesze nikły, kiereje karmazynowe zja

wiły się, wilczem futrem podszywane. . Bez stanu w 
pasie, z rękawami u n\ektóq, ch osób, przy pięści wązko 
ścinaneml, u N,emców od ramienia do końc"a szecokie

nli zarówno. Kiereja nie wycisnę;l'a wszakze bekieszy, 
c1epło lubiący j podrózni odziewali się razem i bekieszą ' 

i kierPJą. !{armazynowa kierf'ja oprócz cjep~'a przy
dawała niejako i bonoru; póki była w modzje, kto 

jej nie mia,r, poczytywany był :?a cbudego pacho,tka. 

To samo znaczyła i opończa, tegoz koloru adamaszkjem, 

albo atłasem błękitnym podszyta, ]<roju takiegoz jak 
i kiereja z przydanym kapturem do nakrywania głowy; 

"-s(h~zyła ona od deszczu i kurzawy w drod'1.e. Mieszc,za

nie małych miasteczek i drobna s7lachta 11 podobali kie
'reje, ze s.łuzy,!,y im do stroju i do pociró~,y, w dzień 
za suknię i opończę, w nocy za pierzynkę • . Kiereja 

hył'a distinctorium tych dwóch stanów niejako, z tą 

róznicą: ze kto w nićj przy szabli, uzn~any był' za 
szlachcica, kto b"1, s7,abli tytko 7, tr'zciną vv ręku, za 
mieszczanina; lecz kiereje takowe drobniejszego ludu 

.nie by·J'y Ji.armazynowe, ani wilkami podszyte, lecz 

zwykle k-uczbają czerwoną, a mniej często zielo~ą luh ' 

bial'ą, pod. wicrzchpm 7, prostego sukna granatoweg o 

lub popielatego. Litwini kj(Jr'eje swe karmazynowe 

podszYVI;ali niedźwiedziami czarnf'mi albo szaremi czyli 

marmlJl'kowemi; od nich pnejęli tę modę i koronni 
obywatele. Nic tak obll'azi to futro jak wilcze, ale nie 
tak ciep·łe, cbóciazby 7, najoKrytszych i mł'odych niedź'

wiacików, bo ni,e ma tyle puchu pod włosem d ·~ugim 

co wilk, i skóra dziurkow;1ta, Ultćm wiatr J"atvviej ją 
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pr:tedyma. " 1{a~mazynowy 'kolor trwał d/łuzej anileli 
źóhy, zgasł jednak . po 10 leciech i rzucono się do 
kierei zielonych, ze się lepiej do wilków stosowały, a 
potem do róznych kolorów. Chociaz barwę odmieniał'y } 
kiereje, nie-zaginęło ich -uzywanie jako najwygodniej .. 
szego futra, czyli to w mieście, czy w drodze. 

Delie pozyskały z czasem większą lic~bę -,nośzących 
je, zwłaszcza ~łodych osób • . Niczem się nie róznią ' 
od kierei, tylko stane'm wciętym w miarę pasa, czego 
nie ma kiereja. Nastały razem i opończe wcinane 
rozmaitego koloru, atłasem błękitnym podbijane; w tej 
sukni godziło się wniść do pokoju, gdy przeciwnie 
w opończy bez stanu chocialby karmazynowej., wniść 
hył'o nieobyczajnie. Takich opończy, jako z przednipgo 
sukna francuzki ego robionych nie nosił lud pospolity, 
mozni tylko a najwięcej dworzanie. Te delie przezwali 
po~em czujami, choć przez tę odpJianę swego nazwiska 
w niczem się nie zmieniły. 

Z ksiąg miejskich do opisu W.arszawy przeg\ądanycb, 
wyczytujemy: ze kuśnierze ówcześni podszyw~l,i kon
tusze i f~rezye rysiami, sobolami, robili cza mary i 
kozuszki męzkie z baranków węgierskich czarnych, 
hiał'ych i' z in~ych futer; celowali czapki, lo'ymki Ze-

.galne i rękawice, a dla kobiet wyk,tadali półcz'nmarki, 
kabaty, załó-zki, rękawiki futrem lisim, smuszkami, 
sobolami, ogonkami, robili szorce bia'l'ogłowskie smu
szkowe z derhą, szwedki, płaszczyki i szustokory. 

W stroju męzkim prócz futer, aksamit, noraer, baja 
słuzy,ty do zimowej odzipzy, u kobiet aksamit podo
hniez u nawet adamaszek, at,tas, krepa, felpa, mora 
do zimowego jedynie stroju nalezały w późniejszych 
nade wszystko czasach; równie jak wszystko, co się watem 

• 
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przek~'ada do chJ'odnawej wiosny lub dokuczającej zi
mnf,m jesieni. Aksamitki, pióra i korónki właściwe, 
hogate hafty do zimo<wej pory; lZejsze korónki, blon
dyn'y, antualarze, kwiaty do ietnićj zastosowane. Taka 

to byJ'a staranność w nadaniu właściwości ubiorom. 

Uó,'-ory do. okoUczIlości. 

Pospo'litsza odziez była codzienną, bogatsza lub ' wy
twornie'jsz.a strojną. Do pewnych fpok czyli okolicz
ności by·ty pewne ubiory, oZI):lczone prawE'm-Iuh zwy
czajami uswręcone. Przepisany by·ł do obrz~du odda
wania hołdu po koronacyi Stanis·ława Augusta ubior 
n:lstępujący, 'który w dyaryuszu sejmu coronation.zs 
1764 znajdujemy. Porządek chorągwi cechowych i 
kompanii kupi'eckich wyno-szących ludzi 3800 był' ta
kowy. 1. Chorągiew piwowarów Niemców rep~ezen ... 
tująca indzynierów, kolor zielony z ponsowym. Za 
niemi polska chorągiew piwowarska ' pod uniformq z 
dobytemi pa·l'aszami. ' 2. Cborągiew rybaków w mun
durze popielatym z czerwonym. 3. Chorągiew rZf>źni· 
ków w munduri'.e kafowym z ponsem. 4. Chorągiew 

.stoJarzów w mundurze niebieskim 1. karmazynowym. 
5. Cborąglew st~lm3chów, ślusarzów i kowalów w mun
durze granatowym z karabinami. 6. Chor:'jgiew ry
marzów po grenady~rsku mundur zielony z ponsowym. 
7. Chorą.giew ręknwiczn!ków reprezentuj'lca strzelców 
w mundurze zielonym, szamerowanym z·l'olem z ka
rabinami. 8. Chorągiew z·totniliów i zf'ga,'mist.n.ów 
repl'ezentujących injanteryą, munnur gr:matowy z bia
~'ym, szamerowany zł'otern. 9. Chorągiew kuśnierzó\y 

reprezentujttca hussaryą polską, kontusze niebieskie, 
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7.U pany i c~apki palie, wysokie z siwym barankiem, 
pl'zyodziani z ramion lampartami. 10. Chorągiew pol
skich krawców i smuklerzów, kontusze popielate z 
sznur1iiem sl'ebrnym, zupany karmazynowe. 11. Cho
rąg'iew krawców niemieckich, suknie zwien,chnie zie
lone, kamzolki ponsowp. szamerOwane 1.łotem. 12. Cho
rągiew szewców polskich suknie zielone :l,e 'Z,totem; ta
kaz chorągiew szewców niemieckich. 13. Chorągiew 
mleczników w zupanach ponsowych, reprezentująca ki
ryśników w zbrojach i sz.yszakacb. 14. Kompania ku
piecka polska zupany nipbi~skie grodeturowe, ' kontusze 
palie z takiem;z wyl'ogami, z sznurkiem srebrnym; 
czapki palie z czarnemi baranl,ami, hóty czerwone, 
w rękach dt,irydy. 15. Kompania kupców po niemiec
ku, mundur gl'anatowy i palie z galonkami srebrnemi, 
kJpeluszem z.strusiem piórem bil'll'em, patrontaszp. palie 
ze srebrem, ostro?;i srebrne, s7.tandar aksamitny JJafto
wany srćbrem. 16. Trzy kompanie kupiE"ckie w szwaj
c<ll'skim stroju; u pierwszćj chorągiew bia'}'a srebrt>m 
szamerowana z bel'bem J. Ii.. Mci nad syreną herhem 
'7farszawy; u drugiej chorągiew niebieska z tak}emiz 
ozdobami; u trzeciej chorągiew paZZie z podobnf'miz 
adornarnentami. Strój zaś tych? kompanij hy,t taki: 
pl'zyJ'bice aksamitne ńiebieskie, szamer~wane srebrem 
z piórami strusiemi białemi, wysoko wyniesionemi i 
pu Z(1 gl'owę spuszczonemi, włosy w tyle IAstązką zwią
zane i w loki rozpuszc7.onf', w koł'o s7.yi kry7.y ~jelkie 
muślinowe 7. hiszpańska, kamizelki nic-bieskie sukienne 
srebrem szamerowane', płaszcr,e palie takze sl'ebrem 
s.7.amerowane, spodnie palie, pończochy hial'e jf'dvvabne, 
cizmy czarne z czerwonemi korkami; w l'ękach halabardy 

z kutasami niebieskiemi srebrem pl'zerabianemi. U oBi· 
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cerów zaś kamizelki niebieskie aksamitne srebrem sza
merowane, płaszcze pa11ie fręzlnmi srebrnemi szame

rowane, na piersiach zaś 51'once bLlftowane złotem z 
cyfrą imienia królewskiego na aksamicie p :- lIsowym i 
z inskrypcyą: pro fide, rege et lege. Kompanie te pro. 
waazi,ł lP. T~pper. Magistrat V'i czarne aksamitne su
knle i w pł'aszcze grodeturowe czarne obs7.erne, po
waznie by'}' ustrojony. Na balu wiell,im na -pokojach 
znmkowych damy w robach, 'kawalerowie Vi sukniach 

bogatycb en gala znajdowali się ubrani. 
Dla kawalerów ,orderu stl'ój bY'l' orderowy, dla płci 

pięknćj do ślubu strój hiaoly;' w W. Gzwartek, piątek 
i sobotę u dworu polskiego czarny, na obcbód ur:oczy .. 

stości 3 Maja bia'}'y z ponsemzvvanym kokliko. (a) 

Uhz·ory podróżne. 

Co do ubiorów podróznych: Miko'I'aj Krzysztof Ba

-clziwił"l' w swej podró1.y do Jerozolimy i Egiptu za Ste
fana Batorego odbytej, mia'}' na sobie r.Jarynatkę ba. 

gazyową , na s',.yi agnus Dei z drzewem krzyza S. 
-oprawny w z·toto idyamenty, krzyzyli. jerozolimski, 

_ ł'ańcus7.-ek z·l'oty .na którym nóz wisiał, J<oronkę do pa .. 

cierzy u pasa z wielkiemi' od pustami od Grzegorza XIII 

daną z trzci.ny mdyjskiej z trupi1 g,tówką z kości sł'o

~iowej, 1 procbownicę z prochem, oraz mieszek -z pie-

(a) Kupiec Clermont przybyły z Paryia, ka~,dą pocztą sprowa
dzał z F'l'ancyi rozmaite artykuły mody w tych kolorach, jako to: 
matel'ye, k\daty, wsti{żld. Jego speklllacya powiodla sitt korzy
stnie, tak ze w ciągu półroku zebrał ogromny majątek i wy\\iI'lzł 
go z Polski. 
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niędzmi na blasze wydatki. Abraham Dunin dworza. 
nin jego ubrany by,t w kabat łosi, bawe,tnę; dobrze 
natkany. 

Później do podrózy uzyvvali ,Polacy zamiast kontu
szów, kurtek zielonych sukiennych, kitajką czerwoną 
podszytych z maleńkiemi na przedzie i ko,to rękawów 
guzicl'lkami szmuklerskiej roboty, do ksztahu nie do 
zapinania s ,tuzącemi, a to latem; zimą nosili takiez 
kurtki barank~mi, rysiami, lisami lub wilkańli podszyte. 
Na 7,up~n. obrl'oczyli szarawary wielkie sukienne, po
pielate albo zielone. Tv był strój podrózny dworskich 
na koniu przed karetą jechać obo wi~zanych I w łado
wnicy i przy szabli. 

Strój czarny z· żałohny-

U dawnych Polaków świetne barwy w stroju byly 
cenione, później dopiero za Zygmunta Augusta, kolor 
czarny wielce uzywanym być zaczął. »Swietno by
wało pierwej, Górnicki w dworzaninie powiada, teraz 
nie wiem czemu, czerń się zagęścił'a, dohrzeby aby i 
ta czerń, załobna maść, znak płaczu zaginę,ta, zwł'asz

cza ku potrzebie; tam wes-oła a świetna barwa tak we 

zbroi, jako pod tarczą bardziej przystoi. Takiez tez 
w turnieju, w gonitwie, w maszkarach, świetne a do .. 
nrze złączone barwy mają w sobie gracią, ale okrom 
tego czasu nie zda mi się, aby się dworzanin miał 
pstrzyć zbytt:'cznie. ( Czal'ny kolor w polskim czy fran
cuzkim stroju za Stani.sława Augusta był powaznylll, 
oszczędnym i do dworu przystęp dającym. 

Kir czarne, kosmatawp. nieco sukno, grubej zał'oby 
sta wał się oznaką.. Noszono ją po rodzicach I dzi~dku 



W l>Or..I~eZB 81 

lub babce, stryjach, wujenkach, męzu lub ~onie; 1: 
po królach swoich noszono. Po śmierci Bolesława l. 
tak załośni by li wszyscy, ze nikt w jasnej barwie nie 
chodził, podobnąz po Kazimierzu W. Zygmuncie Ił i 
innych dobrych monarchach n~m panujących widzimy. 
Jan Zamojski 110 śmierci zony sw..ej Krystyny Radziwił
łówny cały pu,tk ubrał w czernią i zdawali się w niej 
straszni. Męzczyzni w zał'obie, powiada Ogier w po .. 
dróźy swej do Polski 1635 roku, czarne mają ązaty lecz 
'Zwyktego kroju, niewiasty i panny w róznych wcale 
jak zwyczajnie pokazują się wtenczas ubiorach. Ko· 
biety drugiego rzędu z futra podobne do doktor.ów 
Sorbonny czarnem pokryte mają czap~czki. - Dwór 
cały moznych dzieli-! i3ł'obę swych panów, ich nakła. 
dem miał sobie sprawion,. 

Sposób noszen.,,·a . włosów na głowie, fJro~y 

i wqsów. 

Cecbą Sarmatów krótkie z dołu podgalane noszenie 
-włosów. Sławianie wszyscy WyjąWizy północnych, 
mieli zwyczaj golenia głowy. _w średnich wiekach na .. 
wet Ukraińcy, Wołynianie, Bulgary, Mora,vcy i Czechy 
za zniewieściałość i hańbę poczytywali włos długi, mie· 
niąc to być znakiem krótkiego rozumu. Orabowie koło 
Adryatyku golą głowy, jak niegdyś Polacy. Nie po. 
chodzi-to z nakazu papieskiego za czasów Kazimierza 
mnicha golenie głów u nas; bo i ta powieść o mni
cbowstwie Kazimierzowem bajeczn~, a jeśli nauki lu. 
biący Kazimierz przestawa,t z uczonymi zwykle wten .. 
'(:zas mnichami, i naśladował' w czem sposób ich upiera· 
nia się, nie przychodziły na to zapewne papieskie na· 

11 
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kazy, a~eby je cały kraj naśladował, a kiedy porzucono 
stuły noszenie, za cózby raz~m i przymuszonego g-Mw 
golenia podobniez nie zaniecharto. Po niejakim prze

ciągu czasu zmieniło się upodobanie i widzimy: ze Po
lacy zapuszczają wł'osy. Za Olbrachta: 

Z długimi cni P olacy włosami chodzili, 
I tym sposobem naszych "Vol'ochy trapili: (a) 
Zavvięzowali jednycb na drzewie włosami, 
A od tych czas Polacy golą się brzytwami. 

powiada Obodziński w Pandorze monarchów polskich 
1640 źn 4to. Noszono potem czupryny to po szwedzku, 
to po czerkiesku. Włos ogolony 1. wielu miar doga". 
dzał, czystość gł'owy utrzymywał i wysoki~ golenie 
f:ię wcbodzi1'o w modę znowu za Jana III. Rozmaiio
śr;ź 1819 roku s. 133, Czerwiński rys dziejów, kultury 
i oświecenia narodu polskiego od X. do XVII. wieku 
w Przemyślu u Jana Gołflbiowskiego 1816; o dawnych 
ub iorach polskich z 7"ozmaitości lwowskich, Stanisława 
Jaszowskźego. 

Gdy niemi~cki strój nastał', powiada X. Ritof/vicz 
kreślqc obraz wieku , Augusta III., chwytający się go 
nosili głowy fcyzowane, pudrowane, inni zaś starzy 
nade wszystko peruki wielkie, po'ł'owę niem;l twarzy 
~astępujące, z lokam{na plecy spadającemi; młodsi koń
ce peruk albo włosów naturalnycb, ld'adli w worki 
czarne płdskie, kitajkovve, wśród ramion spuszczone. 
Inni głowę strzygli nisko jak Benec1y ktyni, pudrem ją 
posypawszy' ,i to się zwało po szwedzku. Ci którzy no
siliswoje włosy, przykrywali g,J'ovvę kapeluszem, którzy 

(a) \V kł~sce bukowińskhH. 
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mieli peruki nie kł'adli kapeluszów , ale stare jakie pod 
pachą gnietli kapelusisko, wymyślili trójgraniaste mał'e 
kapelusiki spł'aszczone, chapeau bas zwane. Gdy pu
dE2r stał się powszechnym, nie nakrywano głowy, uIdo .. 
ny kapeluszem Ze pod pachy 'Wyjętym, oddawano. ,Nie' 
prz yvvdziewano kapelusza na głowę dla teę;o, bo fry
zura modnie wy trefiona i wypudrowa,na grubo traci,ta .. 
by od li{lpelusza swoje u'łozenie, kapelu,,'z oblepiał'by 

się pudrem, fi przeniesiony pod pacbę, kiedy się wcllo
dzi,ło do czyjego pokoju, plamiłby suknią. Smiesznie " 
się wydawał'o Polakowi ciepłą nakrytemu czapką, wil" -

dzieć Niemca w najtęzszy mróz z goł'ą głową po ulicy 
hiegaj1cegQ w futrz~ cię.zkiem, w wilczru:ze albo niedź· 
wiwni, lecz moda wymówką była i usprawiedliwieniem. 
Z tern wszystkiem kiędy miał mieć audyencyą" sena .. 
cie za Augu,s a III. poseł turecki, panowie W strojll 
nięmieckim brali kapelusze zdatne do nakrycia g-łowy. 

I Gdy Turcy albowiem zawsze z okrytą zawojem gł'ową 
chodzą, Polacy azeby się nie- zdawali przez zbytnie 
dla posła uszanowanie być z odkryterni gl'owami, skoro 
TuC'czyn do Senatu WChOl;hił, jedni -przywdzieli czapk':, 
~rudzy kapelusze. 

Za panowania StanisJ'awa Augusta jeszcze dość d·j'ugo 
tnYa']'y ~ fryzuC'y, zmniejszały się tylko coraz bardziej, 
llad uch eOl hył'o po J. 2. albo i po 3 loczki, inni z przo. 
(hI' strzygli vergette czyli dość krótko i równo włosy, 

tylnie zaś gładko zczesane, to splatano w warcab 
(haarzopf) to. z4'o~ywS !ty w kilkoro przewiązywano 

czarną wstązI ą z fontaziem, I do tego jeszcze stroju 

noszono loczki. Zniknę-ły z czasem zupe'łnie fry ?- ury, 
loki, puder, -włosy obcinano równo z tyłu i nad czo

łem, spuszczano po bokach; elegant y tak strzygr 

I ' 
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głowę, ze całą zawijać było mo~na' na papiloty, przy
piekać, a l'ozczesawszy Dlieć ją w tysiące puklów uł'o
zoną. Nastał sposób noszenia wł'osówa la Titus, Ca. 
racalla, z ich popiersi przejęty, nakoniec az do naszych 
czasów nisko strzyzony tył g'!'owy i boki, czubek tylko 
i ku czołu trochę wyzej czasem, a same końce nad 
uchem niekiedy lekko skręcope. 

O sposobach noszenia brody i wąsów, Rej w ~ywocie 
poczciwego człowieka tak mówi: jedni golą bcody a 
z wąsy chodzą, drudzy strzygą brody po czesku, trzeci 
przystrzygają po hiszpańeku, i okoł'o wąsa zasię je~ 
rózność, bo go drudzy na dó,ł głaszczą, a drudzy 
wzgórę jezą. Jeśli zaś kto brody nic nie ustrzyga i do 
tego znajdują winę: we zbroi powiadają bardzo z nią 
źle. Kazimierz W. długą mia-!' brodę i .trefioną, taką 
właśnie z jaką Romulusa posągi bywają. Broda Zy
gmunta I. tak by~'a obcięta, ze z gł'O Vfą czworogran 
zdawa,ła się tworzyć, Zygmunta Augusta rozdwojona~ 
dwa długie jej końce, środek do pewnego punktu pró. 
zny jakoby, Henryk '\Valezy przyniósł bródkę hiszpań
ską i wąsik, naśladowane i w późniejszych czasach przez _ 
naszę rnłodziez niekiedy. Stefan Batory polski ubior 

przywdzial', wąsy za~rzymawszy, brodę przystr?ygaf 
zwyczajem swt::go kraju. Zygmunt III. wnios,ł podgo
loną brodę i wąsy, które od niego szwedzkiemi zwano. 
W-tadysław zupełnie wąsy zapuszczał, brodę podstrzy
gał. Jan Kazimierz i brodę i wąsy goliJ'. Krasicki. 
Wojownicy i męzowie stanu, az do czasów teg'o króla, 
az dQ Stefa na Czarneckiego z brodami okazałemi i na
turalnemi na rycinach wyobrazeni i w portretach ga
leryi familijnych, elegant y same tylko i tych Górnicki 

wyszydza: chc'lC ukryć wiek podeszły farhuj~ Bohie 
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hrodę, czeszą ją grzebieniami ołowianemi, ~~eby dłu
zćj czarną utrzymać (Jan Kochanowski) albo w cza .. 
pec7.ce cbodzą, azeby siwi7,nę zasl'onili. 

Od najdawniejszych czasów piękne wąsy lubili Po
lacy, upowszechniły się one bard'l.\ej jeszcze za Jana 
III., o których pleśń l{niaźnina pamięt.na; 

Ozdobo twarzy pokrętne wąsy! 
i dalej na pocbwałę tego l{róla: 

Jana trzeciego gdy Wiedeń wsławi']" 
c,tos był povvszechny między Niemkami, 
Oto król polski Co nas wy bavvil' ! 
Jakze mu pięknie z temi wąsami! 

Kiedy nastał obyczaj golenia brody i wąsów, jawiJ'y 
się kiedy niekiedy jak gdy by dla zachowania jej pa-

" miątki bakenbarty i trwają dotąd. Podlegały one taki,e 
rozmaitej zmianie: to większe, to mniejsze, to ku wą
som zostawiane z niemi tworzyJ'y jeden jakoby łańcuch 
okazale twarz przedzielający, to w zaokrąglonym nieco 
sposobie, vvęzsze lub szersze, ad góry na dół spu
szczano. 

Ochędóstwo, elegOt'ltcya, przepych w uln:orack, 
wyrzekallz"a lla zbytk~·. 

Przyzwoitość tv u biorach rozsądek sam doradza, ocbę
dóstwo w -całym stroju jest-koniecznem. »:ęo znajdzie 
drugiego, mówi Górnicki, który- wygoliwszy a wymu
skaw::,zy sobie czuprynę, juz zaniedba i zapomni wszyst
l~i€go inąego. Drugi zasię kifdy sobie uczesze brodę, 
zda się sobie bardzo strojny, a drugi mając bótki g-tadko 
na nodze, nie dba ni ocz więcej. Są tć~ ci, którzy się 
jedno o g,towę starają, aby -hierethek był' , z feret.hy) 
fi pięk ną zaponą y s piórki bardzo rozmaitych. « 
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Z' oC1.ytania- się dawnych 'pisarzy łatwo spostrzE'gać 
się daje, ze w dawnych wiekach rozmaitość wię'ksza i 
wyszuk~,mość zdaje się hyć mocniejszą w ubiorze męz

czyzn, jak kobiet. Wojskowi nadewszystko byli twór
cami mod, naucza nas Starowol.ski, później m,todzie~ 

znakoQ)itsza. Płeć piękna odzyskała swe prawa i uzy

wać ich umie. 

Okaza·łość j przepych w ubiorach lubili zawsze Po
lacy, oto są na to dowody. Lipoman w zdaniu sprawy 

z swego poselstwa 1575 powiada: Szlachta r6r.nych ko

lorów przywdziewa szaty z jedwabiów ze z/łotem i srć
hrem, azywa futer najdrotszycb. Nosz~ się nie!{tórzy 
z w,l'oska, po vv~giersku, a najwięcej w pOW37.nym 
stroju polskim. W l'osy podgoli wają, u butów Dl nją 

podkóliVki, latęm c7.apeczki allci sch~avona, w l,imie 

koJ'paki aksamitne sobolowe z kitami z ~L'ogich kamieni. 

Przepych w s1..ablach i bułatach jest wi~ lIii, noszą je 

za nimi S·tud7,y bogato ubrani; Polacy bowiem lubią 
pompę i oka1.ał'ość.- W podróźy do Polski Ogiera 
1635 1~oku czytamy: Denhoff po niemiecku, inni w sza-

tach polskich chodzą. Mattony polskie noszą na gło
wie ko·]·pi'lczki, na barkach krótkie kuntuaiki, w .ieśniacz

ki obwijajf! g·l'owę i część twarzy pł'óciennemi chustami, 
dziewi ce 7.do hią. czo'·l'o rozmaitemi pdnemi kwiaty, 

mieszc7.ki mają szaty jedwabne lu.b złote. Hetman pod 

ferezją <H'ug'ą, atłasowy biały nosi zupan. Panie w bo

gat. ·ch. ł ań.cuchach i manelach, ka7.da z kobiet miał'a 

. inny Sitój na gł'owie : siatki, ł'ańcuszki drogie, kamie

nie, tak. ze ledwie 7,nać hyło pomięcl7.y niemi vd·osy. 

Suknie mia<l'y tak' d·l'ug ie, ze się wlokły po ziemi, na 
ko,tpaczkach sznurki z perd i kitki, pod brodą cien

kie zawinięcia, któremi przed zimnem zaluywają nos 
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i twarze. Źona Gordona rodem z Gdańska, ~e dwa 

miesiące pobyła w Anglii, pokazała się w stroju an
gielskim, pięknością i ubiorem zachwycała oczy, obna
zyła ramiona i piersi, rozpuściła .potreJione warkocze, 
okrył'a się przezroc7.ystemi prawie szaty, gasi'l'a prze
pycbem Niemki i "Polki. - O :wspaula,tości · ubiorów 
polskich tak mówi Lahoureur w opisaniu podr67.y P. 
Guebriant. Myszkowska margrabina miała g'l'owę ,okry
tą wielką liczpć! pereł' i. dyamentóvv z ogromnym ~'ań
cuchem j podobnemi kukardami. Polacy ubrani '\IV su
l .nie d'ote, sl'ebrne,jedwabne, podbite sobolami, ry
siami, dyamentowe u szat guzy, czapki z marmur'ków 
ze szponami zł'otemi lub z drogich kamieni przy kitach 
hogatych i piórach. Strój panien dworskich P<?lek 
przysłanych królowej był' z materyi wschodnich zło
tych, z pótwęgierkami . nakszta.ft kamizelek podbitych 
soholami. Prócz ł'ańcąchów i kanaków z' dro'gieh ka
mieni, zdobił'y ich głowy SZl1Ul'y perłowe i dyamen
towe. 9śmiu paziów nosilło kolory króla: suknie z aksa
mitu karmazynoweg·o szamerowane srćbrem, płaszcz 

hia'l'y attasem podbity, potem wzięli k~lory królowćf; 
aksamit błękhny z pasamanami zł'otemi, strój ich był 
fr~ncu?ki. Ubiory dworzan Kazanowd(.iego atłasowe 
żół'te, kurtki b~ękltne. Chąstki panów polskich baweł
niane, z haftem tureckim złotym, srebrnym, jedwa
bnym. 

Lecz okazałość tworzy przepych, przepych do zbyt
łtów prowadzi, zbytek i najmoznlt>jsze niśz'Czy domy 
i kraj c3'l'y, i nizsi bowiem zapatrując się na moznycb, 
przesad7.Jlją się w ubiorach, sprostać bogatszym usiłują. 
g ·hiszne więc :na to były narzekania pisarzy naszych, 

a szczegóły z llI<!h wyjęte acz odr~bne i urywkowe po-
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słuią do uzupełnienia tego pr~edmiotu, do rozwinięcia 
dol~ł'adniejszego co się tyczy strojów tak męzkich jak 
i niewieścich. Radzili oni zachować miarę, skromność, 
przeld'adali co wart.ość prawdziwą c7,ł'owieka stanowi, 
nie zawsze, nie od wszystkich byli sł'uchani. 

W postylli Reja jest kazanie na nawiedzenie P. Maryi 
przeciw postawnym hia,tymgl'owom, w' nim te znajduj~ 
się s,lowa: Patrzajze, jako ta Ewangelista pisze, iz szła 
s kwapieniem. Tu s·l'yszysz, iz się nie bawi,ta biegają.c 
po kramikach, kupując zwiercia.dłka, tkaneczki, bra
meczki, hryzyczki, barwiczki i inne rzeczy świata tego, 
nic się nie obzierając, ani strojąc postawek to .. tam to 
sam, na kazdą stronę nic nie patrząc" aby ukazowała 
trzewiczek, a izby nie zmy li,l'a kroku swego l nic się nie 
skubiąc po głowie 1 poprawując forbotków , bryzyków 
albo wianeczków, ąle szła s kwapieniem. A dla te
go -powiada Pan, ii. _ ja przeto kazę odrzeć a ohtysić 
ty marne g'{'owy ich, a poszpecę i kazę odebrać od nicu 
ty wymyślne ubiory ich, tby perły, thy pstre hramki~ , 
thy bryzyki, thy zaponkJ, tby zwierciadłka, te rozliczne -
wonności ich, a dziwne, a dziwne tam--przyprawy wy
liczając. A dam powiada Pan miasto pkowanego pasa 
powraz, miasto roskosznej owej wonności smród, miasto 
faceletka zgrzebi, miasto tkanki perł'owej łysinę; tak i~ 
b~dziecie marnie precz wywiedzione i z miłośniki swemi. 

Rubaszna mowa- kasztelana smoleńskiego lVlieleszki 
1589 roku w parnlętni~ach Niemcewicza, co do ubiorów 
tak brzmi. Za Zygmunta I. w tak bogatych szatach , 
nie obodZliwali, drugi bez nahajec (bez spodni) jak ber
nardyn, a soroczki (koszule) oz do kostek, a czapki 
az do pasa, daj Boze i dzisiaj tak. Ja sam, gdy się tak 
ubiorę I to ma,ł~onka moja nacieszyć się j napatrzyć się 
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na mnie nie moze. Kiedy Niemiec idzie, albo Z-ona 
jego postępuje, jak przez skórę skrzypie i szeleszcze ~ 
a pizmem wonieje. Sł'ugom Lachom dawaj suknie 
z falendyszu ; na tandecie w Kijowie kupił: zegarek za 
3 kopy groszy. Panie Vi bogatych sukniach chodzą" 
nie 7.nano pI"t.edtem tej tam pOl'tugały czy fortu gały, 
a ' czepienie jakoweś rucha się okQło podołka, dworza- . 
nin jak sokoł czubaty. Niechby hiaJ'oszyjId nasze po
stroił'y się Vi dawne zapinania, a w sznurowaniu na zadu 

. nosiły rozporki. Z niemiecka pluder nie uzywać. 
Ty w rysiu, on w soh'olu, ty na czapce złoto, 
On ma i na trzewiku chocia czasem hl'oto; 
U niego obercuchy szersze niz u kogo, 
Od kabata sto z'1'otych, jeszcze to nie drogo. 
A to wszystko bogactwo kto !'ię sławy dobi·ł, 
Lepiej się tym, niźli złotym łańcuchem ozdobił. 

mówi satyr Jana Kochanowskiego i. znowu tenze ry
motwórca w innym wierszu: 

Krawcy szyją telety, szyją złotog,łovvy, 

A z nich zaś brandybury, kabaje '~ kontusze, 
Czabaie i hazuki i nie wiem co ty1ko. 

Gdzie zbytnie w ubiorach gachostwo, tam sJ'uiy mięk
kie i zniewieściaJ'e zycie, i to co Illonowicz w worku 
Judaszowym powiada: do północy gachuje, do południa 
lezy, wstaje o nieszpory, listeczki rymem pisze. :;- Wio. 
teszką zovwlą suknię choć nową, a juz nie beki_eszką, 

mówi tenze dalej - i co patrzą cudzych zoneklwyły
sionych, muskanych i barwionych i kamforowanych.~

Patrzajze jak się stroi ów czury,l'o m·tody, czuprynę 
podntuskuje, kocha się z urody, ostrzy wąsik, uczy się 
mrugać na uczynne panie młode i utrafia kędziory, 

gładzi twarz, - I)ienięznego wj~c pachołka upoją, po .. 
12 
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sadzą podle riiego niepewn~ d"liewoją upstrzoną, przy. 
wieńczoną z wymuskanem czołem, z jaI<ą świetną po
złotką, z wymuskanym chochołem; więo się zda nie-o 
hoga j W onej tkanicy gładszą pod wieczor, niz W dzień 

zda się pijanicy. 

Uhior nasz w jednym roku pięćkroć odmieniamy, 
powiedziano w opisaniu łaźni pińczowskiej, a po utr~· 
cje majątku: 

Pani nieboga juz stateoznie chodzi, 
Nie ma noszenia, ni łańcuchów Elnych, 
Które wazyły kilkaset czerwonych. 

Miaskowski w zbiorze swych rytmów 1622 r.oku wyda
nych I odzywa się: 

Tu bisior, tu koftery, tu włoskie zaponki, 
Sam dalćj pÓiłbatl'asie i czarne oponki. 

I znowu dalej: 

Bo i gładki fraucymer z wyciągnlonem cl.alem 
Stawi na plao, co okiem pograwa wesoł'em. 
A 'nie tak snadź malują; malarze Dyanny, 
Jako się dziś ustroją nasze w Polszcze panny. 
Kto policzy fe rety, manele, ł'ańcu8uki? 
Choć się na to zalęg'l'y - w owym domu dl'uzki. 
Kto szaty haftowane i drót w koło złbty? 
Że ma'!'o snadź od samej sto złotych roboty. 
Nic to, by jedno nie dać, nie rzkąc równy, tani, 

_ Ale kosztem dogonić mi:l'ościwy Pani. 
A ten towar n:ljwięcej w mięsopusty pł'u7.y, 
Gdy sudanny illł"Odzieniec strojny pannie sluzy. 

Czytamy takze w innem u tego:?'. pisarza· miejscu. 
Porzuciła bogate klenoty od z'l'ota, 
PorzucH'a jedwabie, a od szaty d·ługi, 
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Rucha (a) za nią nic niosą, 
I wprzód nie ma sługi. 

Starowolskiego odzywa się prawy rycerz: 
Teraz kiece, sobole, taLinami podszyte. 
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J tenze w refonnacyi obyczajów polskich: Pierwej oj
czy!?ty ub\or co go z wełny domowej zrobiono? hoki 
nasze okrywal', teraz jedwabiów i aksamitów, złoto

g·łowów ., ,tabinów lada u kogo pełno.- Nie po swój 
woli, 'nie po wygodnej ordyńskiej czuprynie, ani po 
krzywych na.piętkach u bótów., nie po kontusie jało
watym, ani po h.erbach, ani po przezwisku na ski ma 

.być poznawan prawchiwy szlachcic. Na początku pa

nowania Zygmunta III. jeden tylko w Krakowie kupiec, 
albo raczej. we wszcystkiej I\oronie, ' bławaty przeqAwał', 

teraz ni~ po gł'ównych tylko, ale i po mniejszych mia
iteczkach kramów bławatnych pehio. Pierwej królowie 
sami w baranich kozuchach i sz.tykach baranich cho
dzili, nie tylko szlaohta polska i mieszczanie, teraz i 
wo,z.nioa nie chce w kozuchu baranim być widziany, 
ale go fere7;yą z wierzcbu okrywa, aby przecie suknią 

. cz,erwoną był od ludu pospolitego rózny: a mieszcza
nin i r/',em\eślnlk kazdy bf!z cz \. pki sobolej na ulicę 

ukazać się nie śmie, juz za lisi ko-łpak wstydając się. 
Za wicie no.wą fazą, opasanie, cz.apkę, łańcuoh , kanak,. 
wstęgi, manele nową robotą, szaty nowym kroj-em, jak 
u której wielkiej pani. Gdy przed lat 40 kit czapljcll 
nasi Polacy u7,ywali i sz1'yków m.armurkowych, tedy 
00 tego te rzeczy by-ły pr1.yszły, ze kity i szł'yki po 
1000 dukt pł'acono i jeszcze okładano. Teraz gdy 

(a) Ogona. 
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, tego poniechano, widziałem kitę w Wenecyi, któr'1 
Polakowi jeqnemu kupiec za 60 duka zaceniwszy, tak 
d-lugo sollicytov.:ał, aby ją od niego kupił, ze mu ją 
nakoniec puścił za 5 duka tylko. A wed,tug czasów onych 
naszych dawnych przed rokoszem, pewnieby za ni~ 
mia'ł w Polszcze najmniej 600 duka Takze marmur'ek 
teraz widziałem oszacowany za z,1'. 40, który onych 
czasów ledwiehy mógł być sprawiony za zł. 500. Dwo
rzanie Zygmunta III. w szubeczce popieliczej, senato~ 
rowie w sobolach chod1.ili sami i "IV FUl'pul'ze, szlacht~ 
szarą nazywali. Z ubiorów upatrując rózllicę powia
dano te:Z: senator to, a to prosty biernat, albo zamsik. 

L~ges sumtuarie, albo uni wersał poborowy na zbyt
ki, utraty i niepotrzebne l\'ystawy w tygod. wileń. t. 

' 6 s. 241 umieszczony, to zawiera: arrnętle kobiece ku. 
nami podszyte, p,łaszczyki z przodkami sobolowemi, 
szaty otworzyste by cucha turecka, obraza na szyi; 
winda ze złotemi koronami az za kolana, trefienie się 
z francl;lzka, pas srebrny, trepele , zankiele, bram, 
bramki z ponta·l'arni, pokoszczona twarz, kraszone br\~,j, 
patynki baftowane, pontał'y na szacie i birecie, ubiory 
po hiszpańsku, włosku, francuzku, przepalańe wódki 
do umywania, koszule z tkaniczkami marszczone, porl
czoszki czerwone. Uzywano dragantu, kanfory, ma
styku do piękrzenia się. Czamlety tureckie dla dzie-. 
wek, przedtem sukno makowe. Korónki pł'ócienne po 
30 zł. łokieć, same je robił'y. Z Hollandyi forboty, ko
rony; p ,tótna szwabskie, rąbki hollendel'skie. Pan w 
łańcuchu złotym, kołnierz darmoleg , wschodek od 
brzucha do gęby z guzów albo drabinka z pętlic, nogi 
w .pontałacb. 
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Dzi e.si~cioro przykazań męzowych Bartosza Paproc-
kiego 1629 in 4to tak brzmi: 

'Viedz, ~e s~'awą poczciwą kaźda zona 
Nie jedwabiem, ni 7,ł'otem ma być przystrojona. 
Zbytnich strojów, pstrocin, byś na się nie brała, 

Tez pierścieni na rliku wiele nie noslła, 
lJ szat zbytnich ogonów abyś nie włóczyła; 
Bo nie z,l'oto, ni szmarag, ni ped'y cię zdobi:t, 
Cnota tylko nie ogon, co, chrzęści za tobą .. 

Aksamitu a dotu kaidy pokł'on daje.-
Około tych pstruszek 

Rędyz będzie patrzyła, gdy nie na fartuszek. 
Gdy by~o dziesięć listew na nim bramowanych, 
Jednych samych krzyzowych, a drugich rzezanych, 
Ogon co za nią chrzęścj,t, wlokąc się na ł'okieć, 
A wsza~~ze nic się nie p'sowal,niósł'go za nią chI'opiec. 

Próba cnot dobrych te.goż Bartosza Pdprockiego iu4to 
Gdy 'sobie twarz wymuszcze paniczek łaskawy 
A magierkę z pióreczkiem sudamnie poprawi; 
To jU?, S\ed1.i, wąs kręci" a oczyma strzyze, 
N a bót sobie, pogląda, oczesuje bryze .•• 

iz ma hót€k świezy, 

Sobie, takze pachołku magierkę przypierzy, 
Tylko patrzy na szar·tat. 

Matel'ye, bl'awaty, które .oni (cudzożitDlCY) zowią 
roba per Polonia: bo tu ni c godnego nie ślą . do nas, 
chyba co tam przedać nie mogą- czytamy w satyrach 
i przestrogach do naprawy r7.ądu i obyczajów w Polsće 
1650 in f. M21teryi od llupców na rejestr brać, przy- o 
daje tenze , orii g,tupie dawaji1 a zapłata w lesie. 
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~ostanie się do nas ' 
I ona ferezya, i lampart i tygrys 
l on soboli giermak , poczekajmy trochę. 

tak mówią zydki. Dalej zyczy ten7.e pisarz satyr:
z tych rzeczy którp. się 

W Polszeze rodzą, rozmaite sobie materye, 
Zasiąg'l'szy rzemieślników z przodu z obcych krajów .. 
Na pr,zyk·ład wełnę mamy, toz niej robić sukna: 

Mamy len, to tez miejmy w domu wszelIde płótna" 
Nie kupując od obcych. 

Przygana wymyślnym strojom hiałogłf>wskim Piotra 
Zbylitowskiego in 4to. W olęć ja co innf>go kupić tobi~ 
za to, a zwłaszcza ł'ańcuch pacierzowy taki mocny, po
wiada mąz odradzaj,ąc zonie · Cudzo~lenl.,kie ,stroje, ona. 
odzywa się na to: 

Nie za·tujcie na suknią- sta zJ'otycb~ 

Alić ona w chobotaoh d~i wnych zaraz eho<łzi. 
Na weselu gdy osiędzie rzędowną po obiedzie ławę,. 
młodzie~ prawi, jakoz ona w tej $zacie będzie tańcowa
ła? aho jako na chy"ym obrocie się rus1,Y? a?ać to.
lekki kozub, czworakie.rękawy, okFył'a g·l'owę przypra
wą tt'oją. Jednoć sallla \IIj' tej izbie musi więc tańcować, 
z dl"ugim ogonf'm trudno więc poskakować; nasz dl'u. 
żba wierę obrócić jej-kS7.tahnie nie będzie umial'. Skoro., 
jeden przestanie, bądź drugi gotów wziąć j-ą w taniec .. 
zgrzejez się w ubiorze takim. Tak z njcb każdy tet 
się pannie stawi, po tańcu chł'odny widtrek sohie czyniąc 
mngierką, i tak i owak z njćj s7.tucznie dworując. 

S,kończmy t~ 'przytoczenia radą, j-aką' daje tenze pł'ci 
niewieściej.. 
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Tobie najsł'usznipjsza w takiej szacie chodzić: głowę 
miewaj piękniE; umuskaną. - A przystojnem zakry
ciem zawsze przyodzianą - kiedy doma statecznym 
czepcem ią okrywaj - a w kuchni i na dvvorze czapkę 
na niej miewaj. - Iioszulkę zwierzchnią, spodnią, bia-l'ą 

trzeba wd"ie\l\'ać.- Fartuch takie chędogi do pasa przy
pinać- Suknia krzecznem uszycip.m na tobie niech bę
dzie- Nie kosztowna a l~kka, abyć J'atwie wszędzie.
Dojrzeć przyszło - A kiedy pojedziesz z męzem na 
wesele- Okryj głowę powaznym rąbkiem, czapką za
się- W dziejze stateczną szubkę z bobrem potćm na się, 

Młodsza mężata jako ma- st'ę stroić dwudzz'e
stoletnia .. 

Nacudniejsza CZaI'na szata - Moze tobie aksamit, It 

cienki atłas płuzyć- Na kaź'dy dzień zmuskane przy
stroj sobie CŁO/l'O - A nadobnym czepeczkiem otocz 
gł'owę w koło- I brwi nie wadl.i tobie gl'adziuchno 

. przymuslwć- A jeśli nie przykro, mofes~ przypiąć kre
zy- Mozesz j do gieZJ'eczlia pl'7,yszyć świetne brezy- 
RsztaJ'ciczek u sukienki opniej tez na sobie - Pamiętaj 

, o pończoszce, o snaznym tł'7..p.V\iku- Kiedy w gościnę 

z m,iJ'zonkiem pojedziesz- Aksamitna szata prostym 
krojem - Nie baw się owym ręka wiskiem troje m- A 
miasto kornE'fasa, biereta piórnf>go- Owej tawty roz.
w lok,tej, uz ywnj da wnego - Stroju, jako 'twa matka na -
g'}'owie nosiJ'a- Przy czepcu z pf'rel' bramkę kosztowną 
przypię·l'a - Bowiem ci to polski strój, ty tez polska 
pani.- Dobrać ter. z bobrem szuba, k tórąć matka d~~'a-
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Gdy~' ona od swej matki takową tez mia ,ła- I:.,ańcuchy 

i -manele tobie się mieć godzi - Bo to nie jes't utrata, 
złoto się przygodzi- Kiedy się tak męzatko po polsku 
ustroisz- Otl'zymasz~ pochwałę-

Młodziuchnej mężatce. 

S·1'uszna abyś chodził'a, jak dzięcio 'I'ek prawy- Bial'a 
albo czerwona sukienka tobie - Szesnaste lato twoje, 
podrzyjze te sl.atki- Któreć matuchna da·ta. . 

Wdow'te letulej przystojny ub/or. 

Nie wyciągaj swych zmarszczków, fani się kokoS7.y
Nie pomyślaj barwiczką twarzy swej rumienić- Strój 
sję zal'obnie a czarny~i p,taty- Scianę, wóz, także i 
grzbiet odziewaj garbaty. 

Srzedniej wdowie. 

Długi płaszcz na wierzch c7.arny, kaz sobie ukroić
I spodnia suknia czarna niech będzie na tobte- Pro .. , 

stej czapki, zawieja czarnego uzywaj - \" óz, ścittnę i 
swe 1'oze za'łobą nakrywaj - A póki rok, sześć niedzieL 
z kresu nie wynidzie - Nip.chaj czarn'a płótnica z cie
bie więc nie znidzie- Po roku juz tez cipIlszej koszulki 
uzywaj- CZ31'nćj przecie- Patrz~ abyś się w jedwabnej ' 
szacie nie stroi,ta - i potem - Bo to wierz nie krzeczy
'W muchajerze , w czamlecie tobie chodzić czy'ście. 

Młodziuchnej wdówce. 

Okryj cienkim rąbeczkiem czarną g·łówkę ~ sohie
Mozesz ty z kanawace sukienkę na ~ię wdziać- Mozes2i 
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ks1.tnh.nym p.taszc1.ykiem l'amiona przyodziać - Nie 
zawadzi )lic tohie mus1.czkę sohie flprawić- I cieniu" 
chnt!m zawic~em twarzyczkę swą zawić- D ' myśl ze 
SIę, 7,t'Ć' w c1.prn; przecię chodzić kazę - Bo ja sobie 
stan "dowi .lliepomału wal.ę. 

Panie/lski uhior. 

S1:ucllaici~z cz}m pl'zystroić g,l'owę ~muskaną - Sl'u· 
chajcie czym o,zdobić twarzyczkę rumianą- Tt'dy nie 
kOJ'nuf.lse.m, ani kęd"l.iorami- Nie wysokim ~ierete~, 
dziwnymi stJ'ojami - Ale kS1.tnł'tną tkaneczkę niech ci 
matka wdJ.leje- Z rózy alho fijo.f'ków wianeczek uwije
Pl'1.ypniesz kl'P~y pod gardło zal'azem do tego- Ąłier· 
nie cudną robotą, choć z J'ąhku flamskipgo - Suu'ienka 
prostym Ju"ojem zawsze nacudniejsza - Przez rękawów 
ksztal'cicek, to tak subtelniejsza - Rychl~j się będziesz 

zdah nil. w onych chobotacb - Francuzkich, lub wy. 
myślnycb hiszpańskich robotach- Która kształtną nro· 

. <lę ma j~szcze do tego - lVlo1e często nie wdziewać 
)Jł'asz~7.~ka l.wit:>rzchnie.go-Potem bńcucb z kIenotem 
UJŚ do tego wdl.iej~sz _ / Jaki która mieć Oloze,- stan 
swój ohracllujt'sz- l manele na ręku najOlnićj nje 7.a· 
wadzą- ~piel'ścjeuie Jla palcacI1, gdy je klórej dadzą-

Do UJsz?/stlu;ej pic,,· ln"ewieśclej. 

W Polszcz~ścje ?,,.od1.ontl! - Cnot polskich, obycza
jów dobrze wyćwiczone -:- 'V polskichci wasze matki 

strojach więc chod/'.il'y- Kiedy za mleczno (M nabia'}) 
pieniądze odljc'zys~ - Lepiej jz to w szkatułę spóln~ 
Z:lraz wrzucis~- lYliasto Stl'ojów, włó~ swój ~biór J{a. 
tarzynie w ' g·I'ow}". 

13 
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Jakle u. nas prawa zbytkowe były i środki 

zapohieżenia nadużyciom zhytkowym. 

Sl'yszeliśmy dotąd głos męzów światłych, pragnąc~ch 

tamę połozyć wygórowanym zbytkom, zobaczmy jeszcze, 
jakich rząd w tej mierze środków uzywał. Przepych· 
w strojach nie tylko się V\ śród sr,}nchty zagnieździ,t, 

-dotl~nął' on i . nizsze stany, powściągn~ć go chciano. 
Uchwała 1613 l'oku in vol. legum IIl. s 183 pod tytu
łem: lex sumptuaria stanowi: aby zaden mieszczanin ani 
plebejus, excepto magistratu, nie śmiał' zazywać sz.at 
jedwabnych i podszewek, tak~e futer kosztownych, 
okl'om ~isich j innych pod\eis7.y~h; takze w safianie, 
aby wden z nich nie cllOd'lił sub poena 14 marcarutn. 
l\.onstJtucya 1620 roku w tymze voluminie s. 371 po
nawia to samo i kal'ę podnosi do 100 ~rzyV'iien. W 
1629 patrz tenże volumen s. 619 w miejsce kary ozna
c7.onej wpr1.ódy uCł1'l\'alono l'OC1.ny PObÓl'; tak więc od 
siebie, ~onyj ązieci i czeladzi, ~d k:lzdćj osoby po zło-

-1emu sld'adać mieli., co t.ap-łaciwszy i kwit mając, wolni 

od tej winy zostają d.o roku. Pofolgować snać chciano_ 
do ~'iększej okazałości nawykł'ym i z-abezpieczyć 0(1 

ustawicznych do odpowiedzi por.iągaIl. · Lecz w 1655 
7,novvu · si·ę większej surowości chwycono vol. l.eg. IV. 
s. 509 czytamy, .ze kOtlstytucye 1613 i 1620 7"-eassu
mo warto , to dok,tadając: ze ktohy się wazył do stroju 

klejnotów lub · jt>dwabiów, albo . z drozszych sukień 

szat uźywać, i te rozumiejąc, co juz gotowe mają, 
tak1e soboli, rysiów, marmur.ków, pupków, pasów 
j~dwabnycb, kaz<ly taki kupiec i mieszczanjn 1000 
grz} wien zap,raci, a- ubozsi 200 grzywien. Roku pall
skił'..go 1683 patrz vol. leg. V. fol. 659 pod tytułem: 



executio ligis sumptuariae', odnowione prawo. 16'55, a 
na wyprzedanie towarów 7.aka7.anych rok czasll kupcom 
dozwolony. W 1764 in vol. leg. VII. s. SI pod tytułem: 
ubespieczenie miast, pomięd7.y inn'e-mi SZCZf>góhlmi :jest 
j fo: ze vvskr7.E's·',ai<1c legp'1n :swnptuariam tychze miast 
v/go;'e constitntionis 1617 11628 (7'.311€Wne' t'u mowa o 

, roku 16\3 i 1620, J)O pod jnnemi Jaty uchwał tego 
rodz,aju nie wid~imy) waruje: aby mieszczanie wyj,ąwszy 

magistraty, szabel, s7.pno. l .innych prawem zakazan'ych 
strojów nie zazywali. Toz samo potwjerdza w ' tymze 
roku vol. leg. VII s. 151 pod ' tytuł'em. warunek miast 
W. Xi~stwa Litewskiego. ,Roku 1776 jak in VIII. vol. 
leg. s. 893 nakoniec powiedziano:: nif'szlacbta z~'ota ., 
srebra, pereł, klejnotów, koronek d'O stroju swego nie 

ma zal.-ywać, ani drogich futer, to jest 'marmurków i 
s-o,bolów. Mieszczanie wyjąwszy magistraty, które Il)ają 
prawo sZ<lhel r sz'pad, excepto p~drózy, . u boku nie 
l'llają nosie. 

Źydzi obstający dziś taR silnie, mimo najzbawien

niejsze rZ1d'u krajowego ząmiary, przy swym ubiorze, 
na-łogach i zwyczajaclJ, ilie dający się wyrwać z swego 
l1podlf'nia, pr7.ed laty sami slę star,ali odiiez~, ped'o-

' bnymi sta wać innym hfj ziemi obywatelom, szlachcie 
mianowicie: oddzielić ich i odl'óznie usił'owano ' wten
czas. 'l'ak in vol. leg. 1. s. 525 pod rokiem 1538 wy~ 
ł'zeczono: Et quoniam Judaei ;elicto vero inoS,tituto, 
projectis signis, per quae a christianis dignoscebantur, 
~estitum christianis per omnia sim ilem sumpserunt, ut 
ż";'ter christian.os dignosci 'Tlon posstnt: statuimus perpe.; , 

luo observandum, ut omnes et singuli ubique in regno., 
nostro Judaei, signa hoc est bil'eta aut cap ello s , seu' 
aliud' capitis tegrnentum coloris glauci I alias źółte ~ 
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ubilibet locorum deferant, viotoribus exceptis, per viam 
enim et itinera licebit illis signa hujusmodi deponere 
aut occultare. Za kazdym razpm uchybienia kat'Y 
ówczesny do ty l. Statut litewski w rozciziale XII. art: 
8 ' powiada: zydowie z ·]'ańcuchami j z klejnotami zło
temi chodzić; tak~e srehra na pasach, na kordach, na 
szablach nosić nie m·ają. W szakze jednak sygnet na 
palcu jeden i pierścień jeden, kazdemu z nich mieć i 
źydó om pierścienip, pas i ubiory wt:dł'ug przemoze
nia swt':'go nosić wolao. . 

Same te przeciw zbytkom w stJ'ojach zapadJe i tu 
przytoc7.one uc\nvały dowodzą nic7.apr7.eczonym spo
sobem: ze kmiotek nasz, mieszczanin i Kl1pipc, a ąawf't 
i zydzi przf'dtćm swobodniejs7.pgo d01,nawali h)'lu, 
większe posiadali dostatk.i, w okaza·l'ości zt>\'\'nętrznej 

szlachcie usi'}owali sprostać. Było moźe '3prawiedliw~ 

rzeczą chcieć pohamować przepych i nie dozwa};:Jć, aze
hy roJnicy j pl'zemys·l'em zajmuj1cy się, V\-lchodl.ąC 
7. swej sfery n\~.jak.o, marnotrawili Cię1.ko zapraco'\'\'any 
majątek. J.Jecz wyznajmy szcl..erze; nie ta jedynit> 'szla
c~etna przyczyna skłanlał'a do tych ustaw prav. ooawc6w 
naszych. Widać ze tpmi prawodawcami hy,ta s7,lachta, 
którą zajmuje przp.dewszystkiem ta myśl wył'ączna i 
w wstępie do pi.erwszćj konstytucyi HH3 roku wyra-
7.ona! chcąc słan s7.lachecki i w t.em mieć rózny a 

plebęis. Z wyzszt>go stanowiska na któr'e się wcisnęli 
przemocą, ł'ącznemi si,]'ami i zręcznością wYI'okując: 

nikogo równym sobie w najmniE>jszej rzeC1.y, v.s1.}'stkich 
nizszymi poczytywać chcieli. Siebie, jako szlachetnie 
urodzonych, posiadających większe bogacI Wił, mCłjąc.ych 
ohszerniejsze i 00 wystawy i do okazal'ości polp, uspra~ 
\\'iedliwionymi niejako znajdowal(, jeśli dOłJUszcl,aj'1 :się 
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zbytków, nie dozwalali ich stanom ni~szym. W·szak~e. 
i sobie kładli niekiedy pewne granice. Tak vol. leg .. 
III. s. 371 pod roki('l11 1620 wyrzeczono: klejnotów za
dnych przedawać nikt nie ma. P~tljce jfdwabne, sre
brne i złote, ten któryby je robił' i pr7.ed.1wat, aby 
pod surową podpadał winę.- Nie chcieli mieć pokus 
mnozących do kupna chętkę: do tego d~zyły i cpny 
rzeC1.y ustanowione, (azeby przez zbytnie kupców lub 
rzp,midJników zd7.ierstwo na upodobanych pl'zedmio

tach nie tak 1'atwo niszczono) i zqpeł'ne zakazy nawet. 
Ohjawia się ta myśl równie in vol. leg. IV. s. 509 pod 
rokiem 16i5, gdzie wyrazono: Źaden kupiec irritamenta 
luxus wwozić nie powinien do państw R7.pltej, mia,. 
nowieie: telptów, 1.ł'otogł'owów i innych zł'oltom tkanych · 
materyi i kazdćj roboty z ciągnionfgo i nitkowego zło
ta, ani s'amego złota i sł'ćbra ciągnionego i towarów zę 
:doLem tUI'eckich i per'skiclJ, klejnotów z dyamentami, 
rubinami i innemi dl'ogiemi k3Dlieniami, ani pereł, ani 
SI'p.bel' złocistych i takich robót, cohy robota drozs1.a. 
hy·ta, niźli walor samego srebra albo kruścu, .także 
pasztów gE'nueńskich, a to sub poena Confisclltionise 
W olno tylko wwo7.ić \ l'l'1.edaw;:tć matprp~ omn.is ge71e • . 
ris jedwalme i sukna oJ1fder~kie nie nrozs~e nad 7.'t. 8 
a najdrozej 1..1'. 10; tak~e znawna zwyc7.ajne szkad'nty, 
pó·l'szkarłacia, pó·1'granaty: te jednak materye Zł'oclste 
które nawieźli, do 2 lat" przedawać wolno, ty łko na 
apparaty kośCielne. Podobniez i 176/1 roku, patrz vol. 
leg. VII. s. 81 ponowiony zakaz nie w\I\'ozenia do parlsłW 
Rzp1tćj irritamentorum luxus. DrlIej w 1776 iak in vol .. 
leg. VIII. na 893 s. uclJwalono: WS7,ystkim obywateloOl 

jakipgokoJ~iek bądź stnnu, nhy do ubioru s·rug w 1j. 
hf>ryi, sukna, paStlfiWnÓW, k~peluszy, czal,ek i zadnei 
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części czyli . ozdoby ubioru ich · sprawować nie waiyli 
się, z inszych sukien ani materyi jak te: które w krajach 
~zpltej Jabrykowane, z'l'oto i srebro na tych libel'yach 
zakazane; wzbronione równie skóry zagraniczne do 
obuwia i t. d. Rygor na szlachtę 1000 grzywien, na 
innych 500 grzywien. Nakoniec w 1780 jak w t y m 7. t:> 

voluminie na 980 s. 7,apad,ta uchw\I,ta, mocą której 
wszystkim stanom i płci. zabrania się korónek, haftów 
na sukniach i sprzętach, galonów" materyi hogatych 
i cokolwiek z ciągnionego srebra lub złota. Do pny
stojnego noszenia się ~ostawiońo: gred y tur , kitajki., 
at,tasy, gazy, muśliny, blondyny, pod l{arą 2000 grzy
wien. Nowych klejnotów wprowad~ać pod konfiskatą 

/ zakazano, równie jak ubierać ljbery~ bogato, uiywa
jąc tylko do nich sukna krajowego i wł'óczki bet. ga
łonów. 

Najskuteczniejszym atoli mo~e sposobem do poV"ścią
gaienia zbytków 'W stro)3ch by·to ustanowienie mun .. 
durów. Ucqvval'a to roku 177(} in volumine legunI VIU. 
s. 893. Wolny wybór kolorów zachowano ~oje,,'ódz
twom. Pochlebia·to to prózności szlachty, jako odzna
~zająca ich zupe-l'nie od innych stanów suknia, jako .. 
~uknia rycerska poniekąd, a lubo w początkowej ucbw~-
le powiedziano, ze z krajowego sukna być m,ają, nie 
słu.chano tego, i wszędzie niemal przydano sobie s7.lify 
ąog.1te z,lote lub srebrne, oba albo jed.no ramie przy
najmniej zdobią-ce. VVidząc to naduzycie, szlify u mun· 
durów wojewódzkich sk;ssowano w 17BO eoku, a tak 
skromny, lecz szlachcie ·tylko właściwy mundur sta·t 

się galową suknią, i najbogatsza inna szata juz jej. w po. -
wadze sprostać nie mogła. 

J ł 
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Ile kosztowały w jakie!" czas at·", przedmioty ' 
do stroju J lle 'l'ohota 1 

Gdy Warneńczyk panował', w "ypisach z archiwum 
koronnego w bibliotece puł'.łwskiej znDjdują,cycb się, 
przy poszczegó\nierilu czynionych darów znajdujemy: 
pro pallio de axamento sabeUinis pellibu8 subducto, 
od Kr7.esława z K urozwęk . wiślickiego kasztelana w 
1440 I'oku wit.ięty, . a Piotrowi ze Szczekocin podkan
clerzemu dany, nec non pro szubis, quas ab eo, pro 
donacione nunciorum Hungariae sumpsimu.s 100 grzy~ 
wien cl.yli 4266 z'r. 20 gr. teraźniejszych. 'regoz roku 
Hinconi de Rogo~/ pro tunica 50 grze zł. 2133 gr. 10.-

I Roku 1441 Janowi z Buczacza staroście trębowelskiemu 
pro pallio axamentico cum auro, quod strawo Stru
miloni dedimus 100 grze pol. -.: Roku 1443,pro szuba 
nigra . auro contexta, qua Elisabeth olim, defunctam 
reginarn Hungariae donavimus 260 jl. hung. Ta szuba 
wzięta od Miko,taja z Cziborza kasz.: inow·todz. Tegoz 
l'oku Miko.f'ajowi Szarlewskiemu za szuh~ aksamitną 
sobolami podszytą darowaną Piotl'owi ze S1.czekocin 
podkan. l~or. 200 grze 8533 .gr. 10. Tylez Mikol'ajowi 
Szarlillskiemu knszt. inowłodz. pro veste sericea p elli .. , 
bus zibelinis 8ubducta. Nicolao Sciborio casl. inovZ. 100 
fl. ungaricales pro dracone aureo et cruce lapidibus 
preciosis adornato. 'iVidać ztąd następujące odziezy 

rochaje: pallia, szuby, tuniki, vestes, na ozdobę smoki 
~łote i kr'i~yzP. . ' 

Roku 1450 dwa bbmy tchÓl'ZÓW na podarek do Rzy
mll pI'l.e? D-l'ugosza wys·łanych kOS1.tOW~"ło 7 dl1k. 

W 1471t Jak Stanisław Jaszowski o dawnych ubio
rach polskich w rozm,aitośclach lwowshich przytacza," 
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~ Lwowie kamlotu sztukę po zi. 4, adamaszku ,"okiE'ć 
l po zJ'otemu; sukna najlepszego po gr. 20, pł'ótna 

franCIl7.kiego po g. 7 dostać było mozna, świadczy Zi
thorowicz. 

Z kwitów zl1pnikowi danych 1476 roku w wrześniu 

naucz:lmy się: ze 2 mitry królowej kosztował'y 2 kopy, I 
sukna florentyńskiego postaw od 28 do 30 Zł}. a łokieć 
po gr. 22 i pó,l', mechlińskieg<1 postaw 7.ł. IS, angiel
skiego 12 do 16 z:t, a 5 pó-l'sZf.nc1.ek za 271 z,]'. kupiono, 
~ytowskiego postaw po 4 zł'. ł, słuczneńskiego zapewne 
s-l'uckiego Z? 10 ł. ~ kopy, za t.ylez purpuranu zielo. 
iJego 1.'1'. 5, ko7.ucby dla króla i królewiczów Kazimie
rza i Albt>rta po 12 7.~., dla m~odszych kró\ew\c7.ÓW 7.3 

l 1.-1'. 10, za 2 po 8 z,l'. ówczesnych, za sobole 45 zL, 
za sztukę 'p·l'ótna zt. 3ł, adamaszku łokieć po z,t. Ił, 
aksamitu po 2 zł. hpz orta, at-tasu po grzywnie j 4 gr. 

Racbun ki Rośl!ieleck;ego z 1510 i 1511 w pamiętniku 
war'Szawskim 1819 i 1821 c7.yli tomie 14 i 21 umieszczo
ne, zawierają te wydatki: 

Na wy,,·łocenie pasów dla króla i syna królewskiego 
. gr?. 10 . 

. Za 2 czapki dla P. Jana syna królewskiego natw'al
nego gr';!'. l gr. 37. · 

Na knpno sżkal'·l'atl1 dla tego~ groszy 40 •. 
Las:,ocie słudze P. Jana kó,łka do spodni; podszewka, 

fulerbarcban, zawiązki g. 30. 
JUI'kowi m-łods1.emu kl'awcowi królewskiemu za spra

wunki uhiorcze dla P. Jana, z sukna lundeńskiego 
p-łaS7,C7., 2 spod':1i, zaków ki od złotnika, zawiązki do 
hazl1ki, kitajka grze 7 g. 40. 

Dwa pasy z ~o7,kazu królewskiego 'dla P. Jana od 

Floryana z·l-otllika~ waz'1ce gr7.ywien 4, skojców 7 



105 

z oprawą kaUty dla P. lana i podstawą do zegara grze 
25 g. U.' 

Przerobienie, wyd'ocenie i z·łozenie 2 pasów grze 2 
groszy 24. 

Jakubowi pre7.biterowi, pedagogowi P. ·lana na futro 
grze 7 g. 24. 

Frankowi słudze P. Jana na futro grze 5. 
Skórki na 3 spodni z rubotą grze .J. gr. 4. 
Futro gronostajowe temuz grz. 12 gr. 24. 
IJutnistom Niemcom na bóty g. 24 
'Tymze ~ukna na spodnie, postrzyganie jego, bar

chan do jllpek, kółka do ich upstrzenia, plecionka we-, 
necka ż robotą grze 3 gr. 28. ' 

Postrzyganie sukna dla chłopiąt królewskich gr. 13. , 
Staremu ł'owczemu królewskiemu na bóty gr. 24. 
Pholtinowi za grzywnę koralów grze 9 gr. 18. 
Rzeźbiarzowi kozuch, słudze sukmana zł. 15 czyli 

gn. 9 gr. 18 
Dwóm słuit?hnicom na sukienki grz 6 gr. 12. 
Aksamitu dla Reja pokojowca łokci 17 grze Ja. 
Bieniaszowi kuglarzowi na wilczurę grze 3 gr. 26 • . 
_Futro dla pokojowca Stasa c11yli cantanto, kiereje 

lisie i kurtki dla innych grz. 22 gr. 60. 
Kupcowi Jost ?a łańcuch złoty oddany królowi grze 35. 
Dia królewny pereł róznych skojców 50 grze 98 gr. 3. 
Szamsz na spodnie dla króla zł'. 3. 
Pł'ótno francu7.kie, pas do spodni, jedwahnica grz. 6 

groszy 36. 
Futro białe na podszycie spodni królewskich g. 25. 
Zapinka z 12 granami pereł, ukówki u pasów, u ju

pek, pętlic par 8, goździków 18 do rękawów, pierścień 
. z turkusem, fi szafirem duzym, iniednica i nalewka kró ... 

Id. 
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lewska poz,tacana, por~ądki do umywa~ia grzywien 

75 gros7.y 20. 
Bóty dla K. J. Mci 34 grosze. 
Dwa bierety grze 1 gr. 37. 
Jurkowi m,I'odszemu krawcowi królewskiemu sukno 

mechlińskie, tkanki do bićretu , skóry zamszowe na 3 
pary rpodni, p,tótno czerwone, skórki na podszycie 

spodni, krązki do dziurek do spodni królewskich grze 

IS gr. 27. 
Czytamy w taxie 1573 roku. Skóry od rzeźników 

po 20, 24 i 30 z,t. worowe, po 10 habelkowe, po l~, 

15 iacl'owlc'l.e, po 8, 15, 20 kozłowe, po 2, 3,;J, cielęce, 

po 3, 1: baranie. Od wyprawy skóry wołov.:e) '5, 8, 10 
od innych 3, 4;- 5. Błam kuni ma być ze 40 kun, szla

mowy z 26, gr7,bietowy z 'l.:'\'\,Ojk, toz samo j z brzusz
ków' lub grzbietów królicl ych 120, l1owogrodkowy 
błam z 150 ntuk w nim popip.lic~ kazda - ceniona g. 2, 
3, 4, gronostaj 3, SkÓFY zaś baranie g. 3 i 4.- SIl
]tiennicy, powiedziano tamze, robić mają postawy 30 
łokci wzd,łuz, 2 ł'okci wszerZ! bez krafki, inne za nie

warunkowe poczytane hędą i robi~cy je karze 14 grzy

wien podpadną, z pr7,edniej wełny mają być na 40 
gan.ków, z grubej . na 34. P,tóciennicy od 110 łokci 
W 36 ganków od roboty po gr. 20, za kazdy ganek do 

40 po groszu postąpić, od łokcia obrusa na 3 ł'okeie 
wszerz r07.maitym W7,orem po gr. 2, od ręczników po

dobniez rOhmaity<:h od łokcia ł grosza, serwety na 
łokIeć cł 'ługie i szerokie po ~ gros7,d. Adamaszki, at,łasy 

wsz.erz mają być dohrze natkanp., inaczej za bezvvarun-

. kowe uwazane będą, na wagę je przedawać po 8 gr., 

karmazynu, czerwonej, zielonej i brunatnej barwy 1ok. 

po 10 groszy. - Tablica mydJ'a, jak.ich 20 na kamień 

po 10 kwartników l kl'ochmalu funt ~ grosza. 



W POLSZC~B 107 

Za Stefana Batorego łokieć purpuranu czyli szkarła
tu był po 25 gr., adamaszku po tiO gr. Stanisław Ja. 
szowski. 

W rachunkach Wołł'owicza 1607 jest, ze kara7,yi po
staw pl'aciło się 28 z·ł., falendyszlł 7.1'. 3. 
Rzućmy oko na taxę sukień Szymona Syrenjusza 

zmarl'ego w 1611, którą cecb krawiecki dopełni,} Vi Kra
kowie, jak pośvviadczaj'i miejskie tameczne ak ta w tych 
~łowach: Z rozkazu lmci Pana Burmistrza oszacovva

liśmy rzeczy pozostałe po nieboszczyku P. SyreniuszL1 
doktorze. Naprzód , płaszcz rasiany ila zł. 15, rewe

renda forsztatowa na z,t. 9, item druga rewerenda ada

maszkowa, kunami podszyta bez futra d'. 20, trzecia 
rewerenda kHmlotowa przetarta na poły zł'. 6, czwarta 

falendyszowa brunatnn, stara, lisami podszyta na zł. 14, 
sutanna adamaszkowa czarna, przechodzona zł. 15, 
dl'ug~ kamlotow& zł'. 4, trzecia muchajerowa płótnem 
podszyta starem zł. 13, lamka ITl.uch~\jerowa zł. 2, ko
let aksamitu niepodstrzyganego bez rękawów zł'. 2, ka
hat at-ta.sl1 czarnego rękawy u nif'go hathsow e stare zl. 
3, trzeci kabat muclJajeI'owy czarn)' g. 20, czwarty 

-J,abat fantazioy,·y, u nlego rękawy adamas,zkovre nie 

dobre g. 2 4 , sutnnna sukienna brunatnego falendyszlł 

7,ł. l, slu 'I'a pó·bksamitna i bi re t aksamitny stary do
l"torski g. 20, uhranie stare fnlendyszowe c'zarne z,t. 1, 

koJ'pl'lczek g-taclki aksamitny 7.t l, koJ'paczek nit'stny
~onego aksamitu stary gr~ 20 , kołpaczek g-l'adkiego 

aksamitu g. 6, k.ol'paczek fah;ndyszowy czarny g. 10, 
J,ołpac'"ek sukienny stary g. 3, j ,qrmtl'ł'ka tabinowa \'\'7.0-

rzystu CZ[\I'na g. 2, rękawek muchajerowy 'g. 10, skóra 

stara Dll chI'opc:), bnwE. ·łna pod ni~ i podszewka zł. l, 
kurta me~zyńskiego sllkna podsz)' ta stnrą podszewkf} 
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zł'. l, delijka karaz~owa i szpurek u niej na 2ł zł'ot~g() 
z bramką karacynową na g. 40. 

Pol. leg. III. s. 371 pod rokiem 1620 taką niektórych 
przedmiotów cenę stanowi: aksamitu róznej ma~ci '.I'. 
zł. 4, atłasu i adamaszku 2ł, tabi~u 2ł, kitajki dupli 2, 
prostej g. 10, półszkarłatu z. 7 pół'gr~nacia z. 5, faIen
dyszu najprzedniejszego 3, inne~o dobrego po gr. 70, 
skóry safianu g. 40, sorok soboli przednich z. · 200, po
ślednich 100, marmurków przednich z. 50, jedwabiu 
róznego funt po zł'. - 9, łót po gr. ID. 

Beallplan szuby sobolowe naszych panów na 2000 
szkudów ocenia. Zdobic% je Polacy mówi on, duzemi 
guzami, spięciem z dyamentóyv, szmaragdów, rubinów, 
pereł i innych drogich kamieni. 

Za Michała i Jana III. wedle księgi oryginalnej taxy 
na ratuszu miejskim warszawskim, którą od 1669 roku 
podpisywał Stanisław Sucharzewski podwojewodzy 
warszawski, w liczóie kupców miewaliśmy płócienniczki 
przedające płótno: bieckie, łańcuckie, konopne, pa
czesne, szare łokieć od 6 do 18 groszy. Kupcy gdańscy 
materyalni wedle taxy przedawali kramrasu sztukę po 
zł'. 125, rasy 67, saj pstrej lub czarnej od 80 do 85 ~ 
sateuiszki 26, szardzy ~okieć od 50 ,groizy do 3 zł'. i 
6 groszy. Calownicy 'niemieccy 5ztuklt mezzelanu g-ład
kiego lub pstreg<? zł. 14 do 15, barchanu białego 15, 
cwilichu 33, rąbku 4, nici od 100 do 125, pońc7.och tu
zin 23, płótno szwabskie 60 do 80. Lipscy kupcy przę. 
dawali pótczamlecia sztukę po zł. 34. Bywali jeszcze 
kupcy 11011enderscy i francuzcy bł'awatni, k.tórzy podług 
naznaczonej ceny towary swe przedawali, 'Szoccy han
dlarze to w sklepach, to na opałce drobne rzeczy ror.
ID;lite do przedal,y nosili po ulicach. Podró}. do Jero-
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:zolimy Miko. Radziwiłła 1582 roku. Ormianie tureccy 
mieli rózne z swych stron towary; u nich alłasu per
skiego, alepskiego różnych kolorów ł'okci 10-b~ł'o za 
45 1.ł., turpckiego 25 do 26, musuJ-basu czerwonf'go, 
vviśniowt"go lub czarnego 12 do 14, kyndiaku wysokjego 
luh ni'l.s1.~go kolOt,U 11 do 12, pasy mukadynoV\e, kaftan 
7. kitnjki tureckiej, atłasu, u1usu-łbasu, )~india\,u 17 do 
40, ha by bia-l'ej sztućzka z-l. 12, opończa z tegoz 12, 
sztuczka pstrej kitajki daraj zwanej 38 do 40, chustka 
szyta turecka ciągnionEfm złotem duka 2 lub 3, chust
ka pstra surundzy zł'. 2 gr. 20, z czerwonemi krajami 

zł. 2, bunt skór tureckich tekin i zółtych 47 dą 57, 
soczewskich 30. 

W początkach panowania Stanisława Augusta kwia
tek do ubrania roboty paryzkićj kosztowa-t do 10 duka 

Szyciem bielizny zatrudniały się kobiety same i wyz
szych od tego nie wył'ączając osób; piękne mamy wspo
mnienie, ze siostry Zygmunta Augusta tern sję zajmo
",a-ly. Haft równie był' udzia-łem płci niewieściej, cza
pnic·t.ki robi-ły czapeczki i rękawjczki. l{rawcy byli 
do roboty polskie) i uzarskiei, tudzlez ftancuz!{ićj, 

męzkiej i kobiecej; szewcy sClfiannicy niemieccy, fran
cuzcy, czarni do narodowego ohuwia i partacze, którzy 

tylko łatali podszarzane bóty lub trzewiki; kuśnierie 
zajmowalI się podszyvvan'iem futer, iglarze dostarczali 
haftek, pasamoniki j szmuklerze taśm, sznurków, pętlic 
i wszelkich podobnych rzeczy, gl'?ebienial'ze grzebieni, 
zł'otnicy czy li jubilerowie wszelkich ozdóh. 

Dogadzając modzie, szczególniej upodobanym ztlj
mując się przedmiotem, ci rzemieślnicy : zarabiali cza

sem wiele. Tak Adamcl.yk za Jana III. krawiec, który 

na Nowem mieście przebywal' i 28 dzieci miał' zyjących, 
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w czasie wiedeńskiej wyprawy dozna/t mimowolnie nę.· 

dzy, zabrak,ło mu bowiem roboty. Syn jego stars7.y, 

kozak w rocie królewicza Jakuba, okaza,t swe rnęztwo 

i 1.nalat'.·t spos?bność królo\ł\I'i bićdny stan rod,..iców 

swo~ch opowiedzip.ć. Na to podumawszy nieco rzek·ł 

Sobieski: za powrotem do Warszawy, ukaię się w f~rt~zyi 
zdobytej w namiocie W. VVezyra, niech ojciec takich 

narobi, a pezeda je w dniu jednym. J akoz ku pcy dali 

mu sukna na poczekanie, krawiec fCI'er.,y·i narobił i 
wszystkie przedał', mial' czem wyposa~yć swe córki i 
synów pooddawać do rzemlos,ł. 

W rachunkac11 Kościeleckiego 1510 i 15łl znajduje. 
my: ze od roboty hasuki aksam\tnej 'Le l..łotem płacon0 

gr. 24, od pl'aszcza i sukni sukiennej z postrzyganiem 

gros~y 21. 
Podług taxy 1573 .szewcy bóty wielkie (lo pasa mają 

robić po gr. 30, jałowicze do kroku 24, za kolana gr". 
20, skórzeńki skopowe 1..3. kolana ę;r. \2, k01.ł:owe 1S, 

jal'owic7.e pacholętom i wyrostkom 12, skopow,e' 8, wo

źnicy hóty dobre jałowicze gr. 14, chłopskie l l, trze- . 

wiki jalowicze o 2- podeszwach gr. 5, skopowe takiez 
gr. 4, paćholętom 3, ch r}'opiętOCl w 8 i 9 lat }l; hóty 
skopowe dla bia'l'Y9bg·1'ów gr. 6, sznurowane na )\O['\,ach 

8, sak?we dr}'ugie S, kowane skopowe dla pachoł'ków 

12, kow"ąne jałowicze J5, pó-tbót.ki kowane 8 gl'Osiy, 

skopowe trzewiki hialymgłowom z stabrinem 3, panien

kom 2 gr., 7, rzemienia sk~powego o 1. podpszwie pór 
grosl,a, o 2, podeszwach 3 gr., panieńskie o jPOnt§j gt:. ~ 

2, o cI wóch podeszwach 2ł, podszycie bu.tów ch.J'opskie 
i woźnicy z jaJowi czego rzemienia 4 t pantofle na korku 

rnę1,kie 4, kobiece 2~, panieńskie 2. Szewcy włoscy 

trzewiki kurdybanowe g,tadkie robi'l po 7., czarnofan-
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Dt>wane po 8, Imnowe C7.arne lub biał'e po 30, skórzanki 

gładkie 21, pantofle kurd)' banowe gr. 6. - Od pod

szycia giermaka jedwabnego rnęzkiego be7, bobru gr. 

l{), z bohI'em gr. 12, od biarl'ogło""skiego tylez, od 

męzkiego z sukna gr. U, 8, od pó'łgietmacza sukiennego 

'6, jed'l'fabnego lO, od suki€llek s7.eroklch 3, kamizelki 

sukjennćj 4, jedwabnej 6, mycki jedV\'abnej, kołpac.d<a 

i czapki gr. l., ()d kozucha ba~'anjego dla woźnicy lub 
chłopa, gdy, kto da slióry gr. 4, krawcowi otJ. giermaka 

K!.tajkowego, jedwabnego, }<itajką w koło obl'ozonego 

z pęllj{:ami gr. 18, 'od ha7.u ki t::1'k iejze gr. 18, od pół'

giermaka jedwabnf'go gr. 10, od sukienki otworzystej, 

:spodnicy jedwabnćj we dwoje podszytej gr. 18, od 

-gier~aka sukiennego bez stroki gr. 6, od giermaka 

ztroł'ozonego sul~ienneg'O z pętlicami gr. 8, od póJ'gif'r

mac7.~ sukiennego z~roczonego gr. 8, od hazuki j~dwa
hnćj podszyl~j harchwą, delij jedwabneji tyltz, od do

łoni jf'dwabnej z podsz.e~ką liońskiej 2, od azurki lioń
-skiej gr. 8, od delii liońskiej sukiennej gr. 6, od kahatu 
barchanowego prostego gr. 4, jedw:abnf'go U, od 7.upicy 

prostej bez bawełny gr. 6, 7,amszoV\'ej z bawełną gr. 

i), ł'osieJ podesl'anćj barcbanem gr. 15, jeleniej gr. 12, 
łW7.arsklej we dw()je zstępowanej 5, od pó,tgiermacza 

sukiennego z taezami we 'dwoje 7-stępowanego, z wI'o

skif>go albo uterfinowego sukna, fledl'ą pod"zytf'go gr • . 

J5, od portek z sukna wl'oskiego, z sukna uterfinu, 

zams7.owyc'h gr. 4, od sukni prostej z ch'l'opskiego su

kna 3. 4 gr. od prostej niewieściej gr. 6, ' z klaptem 

aksamitnym albo jedwabnym gr. 10, od letnika jedwa. 

bnego i prostego podszycia gr. 12, od mycki bia,ło

gl'owskiej gr. Ił, od kołpaka męzkiego w okoł'o stebno. 

~anego gr. 3. Suknie na przedaz z warunkowych i 
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. mocnych sukien robić pod karą 14 gr~ywien i zabraniem 
ich przez podwojewodzych. 

W 1669 roku bóty z tekinu kosztowały 8 zł.,. tu
reckie 7, wo,toskie 4: i gr. 10, podszycie zł. l gr. 20.
Od roboty orllatu albo 2 dalmatyk teletowych p1'acono 
9 z.J'., od aksamitnych 6, adam'aszkowych 4, kitajko .. 
wych 3; od ubioru hiskupiego 15 7,'r., sutanny i pa
lendranu 5 zł., od podszycia futrem ferezyi, kontusza, 
czamary 3 zł'., szwpdki, p,łaszczyka, szustokoru 4 do 
5, od szorcu i kozucha zł. 10. Błam węgierskich ba
ranków czarnych kosztowat la 'ł.,t., bial~ych 11, polskich 
7. - R.obota kontusza od 'li do 5 zł., zupana od 2! 
do 6 zł'. Robota francuzka lIl~'ł.ka 6 do 10 7.,totych, 
kobieca od 3 do 12 • 

.Abcas, oocas podkładka czyli naplętek u trzewików 
i butów. Trudno jest dociec kiedy nastałyabcasy ; ró
wnie jak nazwisko ich, przeszły do nas z Niemiec za
pewne. Abcasy hywaty z podkówkami, lub nabijane 
tylko dla trwał'ości ćwieczkami, albo sztyfcikami zela7.ne
mi lub drewnianemi, pospolicie z berberysu lub trzmie

liny, których ąrzewo z'óhawą ma farbę: Czyli kolo
rowych zw,taszcza ponsowych abcasów i w Polszcze 

. u~ywano dó czarnego obuwia, podobnie jak we Fran
cyj, nie mamy na to śladu, tylko za panowania Stani. 
stawa Augusta. 

Abelkowe czyli habelkoweskó1'Y z cielęcia podrosł'pgo 
brane hy·ty na obuwie kobiece i dziecinne, ze mnIej 

twarde i grube. Wyraz ten przy końcu XVII. wieku 
znany. 
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Adamaszek materya od miasta w Azyi Damaszku na. 
zwan~ . . Zygmunt I. na większe uroczystości VI ada. 
mas7.ku "Czerwonym chodzi! i pocbowany w adamas'l..\.o~ 
wej sukni Czacki t. 1. s. 254; są wspomnienia adamaszkrt. 
i pjer~, ej. Vollegum 3 k. 37(} powiada, i,e adamaszku 
nie dro7.ejprzeda"Wać mają .łoki~ć nad PQłtrzecia' zło

tego. (a) Rózhycb bywa-ty kolorów, uzywane zaś na 
obicia, meble, .firanki, opony u ł'ózek, rmtepedya w 
kośclo.J'acb, ornaty i kapy. Robiono adamas7.kowe 
obrusy i ~erwety, patrz voi ·Zegum 4 k~ 358, Gostkowskie- , 
go złote góry. (b) U dawnych pań z3pewne, później 
u mieszczek tylko, bywały. ..szuby i spodnice adamasz~ 
kowe, najwi'ęcej karmazynowe; zydówki robią z ada
maszku swe załózki. Prócż amaran'towego, zielony i 
niebieski modnym był jesl-cze kolor. . 

Adryan wyraz i moda z francuzkiego przejęta, ka. 
ftanik to kobiecy. Garbatym sł'uzą przestronne adryany, 
fortelny francuzkiej pr7.emyślności wynala7.ek, znajdu
jemy w zabawach przyjemnych i pożyteczn.ych w 7 
tomie na 135 str. Wspomina o tej sukni i Monitor; 
jest ona więc z poc7.ątków Stan\sła~a A.ugusta pano
wania, lub nieco pierwćj. 
Agażant, angaf.antJ· z francuzkiego przyswojone, 

oznacza to mankietki d1'ugie białogłowskie z forbotami 
czyli korónkami. Stroiły dziwnemi angazantaml ł 

głowy swoje nlewiasty; na końcu XVII wipku zjawiły 
się, jest o .nich wzmian ka i w początkach objęcia berła 

przez Stanisława Ąugusta. 

(a) Rok 1620, złoty ówczesny był 'wari 4 teraźniejszych wedle. 
tablic Czackiego, 

(b) Roku 1650. 
15 
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Alamoda nie sarnę tylko elegancyą oznacza·ła i sto
sowanie się do mody, była to i suknia. Podobną ta • 

. hi nową ze złotym forbot.em przeznaczyła tpst.amentem 
1653 roku Katarzyna z Lipowca Dydyńska dla Esiostry 
swej Dambro~skiej Ewy. Alamodę aksamitną czarną, 
rysiami podszytą, taz Dydyńska zapisuje drugićj sio· 
strze Maryannie Michowskiej, do niej forboty ~d kas
syatki i pupki przydaje. Zachowany w aktach urzę
dowych testament pomieniony umieśc)ła Flora rw-ako_w-
ska i Kuryer warszawski 1827 nwner 114. -

Allu:runt, włókno czyli tkanina robiona z szycqu, 
, inaczej nędzą przezwana. Od ·sztuki alheruntuhalias 

n~dzy bogatej sl,erokiej vol. leg. 4 s . . 358 rok 1650 po
stanawia da doty jeden, od nędzy V\'~'lkiej gr. 15, od 
sztuki nędzy ubogiej gr. 6. 
. Abnuzya kozusozek. to, czy li futro popielicowe z ka
pturem, wspomina go Kromer na karcie 631. 

Alsikiecza gatunek. sukna., c,to od niego postanawia 
vol. leg. 4 s .. 358 rok 1650. 

Alszbant halsbancl, ż niemiecki~go pl'zej-ęty wyraz, · 
tam albowiem zapewne ~ył robiony. UbioI" do pr-ży. 

ozdobip-nia szyi sl'uzący, kosztowny, drogif'mi kamie
niami bywał sadz,ony; w połowie drugićj XVI wieku 
juz wspominany. Kiedy ~trój niemiecki upowszechniać 
się zaczą,r, nasta·ty halsbandy i dla męzczyzn, lecz 
skromne, bia,te lub czarne w fn,tdeczki u-tozone, z tył'u 

na sprzązkę ~pięte) i wtem l'ózniące się od halstuchów, 
ze kiedy tamte zawiązywano na przed/'.ie, halsbandy 
jakeśmy tu wyrazili, zapinano z tyłu, a z przodu- g/ład
kie były. 

Alsztuch, halstuch, i to z nie.mieckiego, chustkę na 
szyję, krawat czyli opaskę gard,ta znaczy. Nosi'fy je 
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kobiet.y haftowane, trefione, a czasem drogiemi nasa
dzane lkamieniarni, na końcu XVII wieku; nosili pó
źniej skromniejsze j rnęzczyzni i dość mocno obwiązy

'Wal'l się niemi. 

Altembas materya jedwahna turecka grubo tkana" ze 
zJ'otem. VV tureckim języku altyn 7..łoto, oznacza, bas , 
materyą, z przywiezionym wyrobe-lTI i nazwanie pne
ję·liśmy. Ta jest róznlca międz.y altembasem i złoto
gło.wem" ze w pierwszym osnowa jedwabna, "W~tek zło
ty:j w drugim wątek jedwabny, osnowa dota. W spo
mnia·ł o nim najpierwćj Stryjkowski i vol. leg. IV. s. 81 
Jlalezy więc do wieku XVII pierwszej poł'owy. Uzy
wany do strojów rnęzkich i zeńskich, do ubiorów ko
ścielnych. 

Amazonka ubior kobiecy .skI'adaiący się z kurtki 
męzkiej i spodnicy zapinanej. Za czasów Poniatowskie
go i terU7. do jdd~enia konno i do podrózy uzywana, 
lub zimową porą dla ciepła. . Xięzna Sapid,yna w Teo
fipolu innego prawie w podeszlejszym wieku nie znała 
ubioru . 

. Amelka,Jak nazywano pus7.kę q gotowalnj, torbę luh 
kalćtę ku l{oncowi XVII wieku. 

Ankry kobiece opasanja: 
Dobre z vvysokiem ankry opasaniem były, 
El'zuchowi by największy nic się nie pl'zykrzyły. 

Mówi o nich Koehanowsl<i w fraszkach, Twardowski 
i Haur. Zapewne od spięcia swojego tak nazywane i 
z Franc-yi do nas przybyły. W' 1653 siostrze swej Ewie 

Dambro'Vskiej testamentem przeznacza Katarzyna z J.Ji. 
powca Dydyńska ankrę czarn~ at'}'asową z forbotem 

zł·otym. Flora krakowska, liuryer warszawski roku 1821 
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T/lumer l14~ Ankr~ z.d tabinoVV'ą c:zarną dru-g,i,ej siostrze 
M~reiannie Micho\'Yskiej. 

Anszkot gatunek materyi w ' Szkocyi moze wyrabia~ 
nej, wzmiankuje go instruktarz celny litewski i vol. leg. 
4. s .• 8l cł(). postanawiając. 

Antularz ~ antualarz rodzaj koróoek nicianych, nie 
tak atoli kosztowny,ch. Rózna ich hywa cienkość, 

sperokoś~, gład~ie i przewlekane, z równym lub w ząb
ki brzegiem; s_łuzą do uhrania czepków, przystrojenia 
gpr.s.ów i garni.rowania sukni lub wpuszczania w nią 
pasów an'tualarzowych, o białych to wszakze ,sukniach 
niewieścich ma się I:ozumieć. Pospol'itsze antuaIarze 
sasJde i angielskie, w machinach robione i przecinane, 
a zatem bez w1'aściwych hrzegów; drozsze i więc~j by
w,ąją cenion.e fra n.cuzk~e, zdziałane na. klockach , z cza
su. Augustów, i dotąd 

J1ras patrz rasa: 
Arus harus m,aterta to wą:l.ka bywała i sząr~'1, 

pierwsza natywana jeszcze cynkatu~a. W zmiank.a o niej 
in vol. leg. VI fol. 134, 1703 roku i w instruktarzu cel
'Qym litewskim: 

Atłas, hatłas, rzecz i imie z Persyi pochod'zi, wszakze 
potem weneckie, angielskie nakoniec at-łasy 'były sła

wione: wspomina ć nich Rej, Falibogowski; są więc 
W drugiBj poł'owie XVII wif>ku już znane, a vol. leg. 
Ul. s. 370 roku 1620' cenę ich ówczesną po 2~ złotego 
st!łnowi. Róznycn kolorów na su kAie z~ńskie i męzkie, 
na poście!, obici'e i do ubiorów kościelnych u~ywane.

Ze stroju oznaczającego mozniejszych powsta1'o przy
słowie: Panie atłas szanują was, a przy was i nas. 

Aususz hył rodzaj' płótna -, snać brakowego czyli po
dlejszego. lnstruktar~ litewski cł'o od sztuki postanowi!f. 



W POLSZCZll 117 

Axamit, aksamit z grecki.ego pochodzący wyraz, 
sZfściodró,towy czyli sześcioTliciany, ozńacza materYll 
jedwabną miązszystą, bywa gJ'adki, rysowany, druko· 
wany, ~trzyiony i niestrzyzony. Wzmiankuje go Rej, 
vol. leg. III. s. 355 rok 1650. Róznych gatunków i 
farby róznej, a czasem dwa albo wjęcej. k010rów W sobie 
mieści. ~ajs,tawnif'isze były weneckie i francuzkie. Do 
wszelkipgo ll~ytku był i jest przeznac~ony: nim świą
tynie· Boga, ubiory kapl'anów i monarsze zdobiono 
trony; nim pad'ace mOZnych, ich łoza, powozy; w axa
mit stroili sję męzczyzni i niewiasty, starsi i m·łodsi; 

świetny wesoł'ym. cz.arny smutnym." z3ł'ąbnym chwilom 
to.war~yszył, lub. powaznego odzieni,a hył oznaką. .. 

Axamitka rodzaj czapeczek. dziecinnych. 
Axamitka wstąźka czyli opaska z takiej, materyj. Za 

Augusta 1lI. nosil'y damy na, s.zyi aksamitk.i wą·zkie, 

hryllantami powlekane, w środku spadał' na piersi krzy
źyk złoty, w nim drogie kamienie oprawne. Rękopism 
X. Ritowicza. I później uzywano aksamitek nóź.nych

kQlol'QW dQ prz.ew..if!rzaClia. gło wy, stanu, br.z.ezeniasu.]iien. 

0 . 
r22J Q 

Baczmag od Turk@w przejęty wyraz., ich kszta·ttem 
zrobibne męzkie czyli kobiece 'znaczył' obuwie. By
~ały szyte, wysokie; mówi o nich Paszkowski, Kochow- . 

ski, Potocki, Rysiński, FcllibogowsJ~i, są więc z począt
ku XVII wieku. 

Bagazya materya bawel'niana r@znej derby zwykle ' 
by.wa-l'a, cło stanowi od niej voZleg IV s. 357; mówi o 
niej Birkowski, Wargocki, wi~c od ązasów Zygmuntu 
II. znana. 
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Baja rodzaj sukna zimowego mią1,szystego, juz · o niem 
na ko.ńcu wieku X .VIl. uczyniona wzmianka, i dziś llzy
wana hywa na surduty zimowe, przedtem angielska 
zwykle, od czasó~ Stanisł'awa Augusta, a mianowicie 
teraz i krajowa, kolor jej pospolicie czarny albo ciemn)·. 

Bajorek, nitka lub drócik doiy albo srebrny, }{rę
eony, do haftów i sz,muklerskich ozdób uzywany. 

Bakenbarty czyli faworyty, kiedy hrody zaczęto go
lrć, ślad ich przynajmnićj pozostał w bakenbartach 
czyli faworytach. Rózny był sposób ich zapuszczania. 

Balsamka częścią garderoby kobiecej była k~nieczną-. 
Puszka to, nac7,yńko lub jabłus7.ko na rozmaite wonie; 
z kl'Jształ~, ' złota lub drogiego l{amienja, tak mał'a 
niekiedy, ze ją z~ gorspm chowano. W spomn\enie o 
niej z 'cz.asów Poniatowskiego. Za ostatni'ego z Jagieł
lonow pod imieniem banieczek zna'ne, któl'e· w kształcie 
j!łb ·tuszek na szyi noszono. -

Bandela przepaska biał'ogł'owska, wstęga. 

Banieczka patrz balsamka. 
Barakan gatunek wełnianej tkanki na odzie~ letnią. 

przez męzczyzn i na spodnice u mieszczek uzywany. 
Baran, baranek kozucby czyli futra z biał'ych, czar

nych baranów węgierskich, siwych krymskich, egi pt
śkich, a dla pospólstwa z krajowych. 

Baranek opuszka1- ohłózka, hramka, - okład koł'o

czapki. 
Barchan tkanka lniano bawełniana lub z samej ha- , 

wełny, juz za Zygmunta III. znana vol. leg. VI. s. 529-
rok 1658 do od niej wyznacza. Na podszycie p·rasz
czów zimowych dla dworskich lub mniej majętnych 
osób llzywana. KobIety z nićj miewał'y spodnice y{ 
ostrzejszej porze roku. 
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Barwa pierwej znaczyła kolor; szata pod barwą, czyli 
jednego ~olorl1, jednej maści, ztąd barwiana czeladź, 
później liberya. I suknie kobiet dworskich nazywano 
barwą, letniczek ich harwiany bywał. Opończę kar
mazynu po dwakroć barwionego wspominają pisarze 
nasi. Świetna b<.trvva uzywana dla okazałości, w cza. 
sach smutku usuwana. Po śmierci BolesJ'awa, wszyscy 
tak 7,a ,1'oślli byli l ze nikt w innej barwie nie chodził, 
m6wi Paprocki, tylko w czarnej. 

Barwica rumienidło, czerwieni.&ł'o, ruz, farba, którą 
kobiety lice piększ) ,l'y i rumieńca sobie przydawały. 

·Barwiczkę r~obiono z barwicy szkarłatnej, czyli postrzy
~y n sukna takiej barwy, które rozmąciwszy dają farbę 
rózyczkową ku malowani u I robią ją tez i z brezylii. 
Znana od czasów Zygmunta III. 

Batyst tkanka z delikatn,ej, cokulwiek niebieskawej 
i szorstkiej trocbę przędzy. Sztuki batystu trzyma'l'y 
12 łokci tylko, w miarę cienkości od l do 3 i więcej 
cz.er: z,t, ·}'okieć kosztowa·t. Z surowego, niebielonego, 
modne były czas jakiś dąmskie suknie, kapelusiki; z 
b-ielonego zaś gorse, man kietki, chusteczki) czepki. 
Bawełnica, bawełnianka, bawełniczka, llwnka z ba. 

wełny. Niemieckie i tureckie bywa,ty, gładkie i hafto

wane; od kopy jednej pierwszych,8 z,t. płacono. Uzy- . 
wano jej na chustki męzkie i niewieście, snać i odziez 

kobiet z niej bywał'a, którą z~ano bawełnikiem. Uzy
wania bawełnicy dostrzegamy śladu od początku X VII 
wieku~ 

Bawet vv stroju kobiecym zas·]'ona przedpiersiowa, 

co tera? ko·łnierzy k zapewne. ' iV pocll ątkach panowa

nia St~.nisł'awa Augusta o nim jest mowa i za Augu
sta HL 
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Bawolet ubior kobiecy na głowę za Poniatowskiego. 
Bayader worec1.€:k to jedwabny, d-ługi, w pasy po

pru!czne róznych kolorów zywych, skończony hary
łeczką jaką, zawif'szają go na szyi, albo na krzy~ 
pierś i stanik nim ąbwiF,ują. Robiono je i z siatki pe
lowej w róznę pręgi. Zdaje się mieć nazwanie od sł'a
wnych tanecznic indyjskich. 

Bayborak tkanka jedwabna w Grecyi albo na Wo· 
ł'oszczyznie robiona i od dawnych_ czasów znana, gdy~ 
wol'oski hospodar na znak bo-łdu obowią1.ywał się Ja
gielle 400 s~tuk bajboraku albo koftyru oddawać. 

Begina gatunek czepców kubiecych, robiono je z ko
rónek. Z li'rancyi to imie i ubiorek ten g-łowy w po
czątkach rządów Stanisława Augusta wprowadzony. 

Bekiesza futro dł'Llgie, węgierskim krojem. Bekiesz 
półkownik , przyjaciel króJ::. Stefana, walczył pod jEgO 
znakami, p'ochowany w 1580 na górze kol'o Wilna, 
odtąd górą bekieszowq zwanej. Od niego w Polszcze 
ten rodzaj futer przyjęty; on pierwszy snać uzywani~ 
jego wprowadził. Juz teraz ludu tylko płci obojga i 
mieszczan upodobaną; jest odzl~zą. 

Berlacze trzewiki 7.imowe futrem podszyte, niedź
wiadkami snać pierwiastkowo najpospoliciej wykładane 
i przez niemieckich rz.emieślników moze najkształtniej 
robione, i dla tego ma podobieństwo w nazwaniu z ich 
słowem Baerlatsche; pó-l'nocne atoli kraje zimowego 
obuwia najbliźszą uczull'y potrzebę, one je wynalazły 
pod jakiemkolwjek bądź imieniem. 

Biele, bielka to samo zwierzątko, które teraz popie
licą zowiemy. Od 1000 bieli litewskiej, od bie]ek mo
hilowskich, moskiewskich szub grzbietowych cł'o sta
nowi vol. leg. IV. s. 357 rok 1619, tudzie~ instruktarz 
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celny litewski. Źe hielcze skórki jako':: 'daninę 'wybie. 
rano., ztąd wartość ' pieniężną wzięły i biele' znaczyły 
monetę, dwóch pieniązliów wartości. Cnapii thes. 

BielidłQ biała farha, czyli mączka dd bielenia twa
rzy. Ciemnej p·I'ci: kobiety szukały ozdoby w bielidl~, 
nićm poci~gały twa:rl." a n 'a'wet s7)'h, gorr. i plecy, po 
tym wstępnym lakierze polir.zki zdobiły rÓ1.em. ,W · krót ... 
ce( i białe z przyrodzenia.- oso:by jeszcze :bielszem-i oka
zać 'się priJgnę'l'y j bielidł'o u Wj'zszY'ch klass ielegml"
tek sta~'o się p'oV\'szechnem niemal.. Buclay ku' końcowi 
XVI'wielul już o niem wspomina, Krasicki je wzmian
kuje, i ciągle mniej więcej hył'ó uzywane. Zwykle 
z blrjwasu robione, ·szkodliwie dzja~'a na skórę, szorstką 
ją i zóhawą ' czyni, j nie rtl:)·}'a osób liczba tą drogą po
zbawiła · się zbyt prędko świezości · a ' czasem i Zdl~owia, 

i juz nie mog·ły okazywać się bez· ~ takiego . pokostu. 
Ang.ielki, pierwsze wstrząsnf't'l'y, od , Fraaeuzek. równie 
jak u 'aas przejęty, naganny' zwyczaj uzywaniabielidło; 
odtąd zach~wują dł'ufej naturalną krasę. Nasze kobiety 
'VI'yr1.ek~'y się podobniez bielid.J'llj . ani się wstydzą· bla' .. . 
da'we.j n\E>kiedy, albo smag,fej ookolwiek~cet')' i ",iele na 
tern zyskują." 

Bielina, futro hielczane, ,czyli szuba grzbietowa, albo 
tćz futro brzuszkowe. Instruktarz celny 'litewski .. . Nie 
za p.opielice nalez}' jP. poczytywać; hyły to zające białe, 
przedtem i od mo-iniejszych ' osób noszone, p-otem od 
samyc11 t} lko nizszej klassy niewiast. 

Bielizna tak, nazwany ubior ·cin,]'a najbliższy, ~ płótna 
krajowego, .szwabskiego, hol1enderskiego, ''Weby i ha .. 
tystu, wedle możności osób sporządzony, a w ostatnich 
czasach.i z perkalu niekiedy. 'Roszule dzienne i nocnp, 

k9łni Cl'zy ki, gatki, pończochy luh skarpetki niciane, 
16 
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bawełniane, ,jedwabne, chustki na szyję i do nosa, sb .. 
. :no~i1i 'ca'r'l bieliznę u'biorową męzczyzn; u kobiet na
lezą do ni'ej opró'cz koszul, kołniel'zykQw, chustek i 
pończoch, 'kaftan,~i i spodniczki z dymy lun perkalu. 
r0~ione. Wyprawa panny ' m·łodej tak bogat.ą w bieli .. 
znę bywa; ze jej na dług,t) wystal'cza i wytworni'ejsz~ 
; es t ró w n i E-. 

Bierka owca tur~cka lub wołoska z ogonem t,łustym 

okrągłym. I egiptskie bierki u nas 'bywa1'0 'kolor ich 
-czarny, lub szary czyli siwy. Od bł'amu op-łatę po gr .. 
.8 znaidujemy in -vol. leg. IV s. 357 rok '161.9 i vol. V[ . 
-s. J3:i "'''' l 703. 

Bindra bindka, pt'zf'paska, pasmo, taśma czyli wstęga) 
-<>zdoba królów. 'Dyadema ·b.indą tl111,ywano, z niego 
.zapewne wzór hiorą,c pł\eć ,piękna głowę bindalikiern 
,zaczę"a wią,zac ~ str'oJąe .go w 'pel'ły i drogie kamienie; 
później i " ko,rónek -tak<H'\"C prl.ppaski był'y uzywa'ne. 
,W ozdobtlej 'bindzie ~taw3'ta dtiewic·a przed ołtarze,m; 

tak 'nazywano .kitajkę u wieńca jej 'opuszczoną. 'Nie 
przestając na pod'Obnej gi'owy ozdobie, nQSzono ją i 
-.na szyi ze złotemi koronkami., 'opuszczajl!'C ieh końce 
az za kolana. Stall przepasywano bindą i męźczyzni 
Ibindą rycerską nazwali znaki swe honorowe, na bin., 
dżie zasadzali .pałasz; nosiI! ją u kapelusza. W XVII 
wi€lu ten wyra~ najwięcej -był' u7.~'wany; ws~akze ów , 
rodzaj (}1.d,()by najwyzs#?ej zapewne sięga sta.rezytnośc'i. 

Biret, biretek staroświecki gałunł"k rogatych czapek, 

rnęzczyznom po-czątko\":'o jedynie w'l'a-ściwy: biskupom, 
księzom i dOKtOl'Ołil akademickiol: , Rozkazano i zydon\ 

_ zóhe bu'el.ki czyli mycki nosić " dla róznicy od innych. 
p,j'eć piękna dla siebie ten ubior przejęła, strojąc go 

, tv fere:LYI ,pió,'eczka barw rozmaitych na nim daj~c i 
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piękn-e z·apony, a mo~niej'3za osoba ćwiczyła swe panny, 
jak hiretki szycbtować. Mówi o hieretkach kobiecych 
Rej i Gómicki; 

Bisior z grecko-·łacińskiego pochodzący wyraz. · By·ł 

to rod1.ni materyi pr·zed'Tliejs1.ej od purpury, jakiego 
jednak był ~n\.nnk\l i koloru, o tern gruntownej nie 
ma wiadomości) powiada Krasicki w swym zbiorze 
wiadomości t. l. s. 161. Zdaje ,się, ze to by.ll rodzaj 
p·)':ótna co JJ:1jcieńszego z Indyi albo z Egiptu "na l)ia'łe 

szaty kapłańskie w starozytności uiywanego_. Rohiono 
wszalde z nieg.o równie dla niewiast moznyc·h i dla 

dzieci koszl1lki: d,ostrzeg:.'lmy to z wierszy Gl'ochow
skiego • 

. Blondyna, k()rónek rodzaj, któr-ych prać nje,mo~n a, . 
a przyn.ajmniej trudno i nie tak piękne wydają się .po 
praniu i źó·łkną. Fol. leg. VIII; &. 981 o nich wspomina. 
Pokąd są n,owe, desseniu zawlekanego, srebrnej bjałości,. 
przyjemną -wydatnością· , bardzo są okazat}'e. 

Bluzgiery, bluskiery, kobiece palatynki. Podstoli KI'a .. 
. s-icklego naUC7.3, ~e ju-ź z mody zacz.ynały wy,~bodzić~ 
Bluzgierami u · mct1.C1.yzn za Augusta In. nazy:wanołaty, 
2. takiejze materyi pr1.y~J1,.te na przedzie widzialnym 
zupana, poniewaz ten w otworach _ brudzi·t się -łatwo. 

Rt;kopism X. Hitowicza kanonika .. 
'Błyskotk.i, błyszczadła; tak na'l.ywano za Stanis'}'avva 

Augusta świecące się ozdoby, k,tóremi kobiety 5tloiły 
g'l'o~y, piersi. 
Bławaty jedwabne materye. Że pierwiastkowo naj. 

uzywańsze bJ'ly bławe, błękitne czy li ni€bieskie, to. 

imie u nas zachowa·]'y. Bal'dziński zali się, ze i męzczy
zna teraz co z)'wo w bogate stroi się htawaty, W ·któ'

l'yeh sama hial'a płeć przed laty chodzi·ła. Za Gar.n-ie-
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kiego CMSÓW jll~ . i do ·ni7.szych klass to ,przf's~ł.'1'o i w 
:QwOFzaninie. swojm nie prózno powiada: nie kajdy pa,n, 
co w bławacie. l dworzan w hl'awt1ty stroić zaczęto.i 
uboz~i pysznić ' się niemi chcieli • 

. Bl~kjtnia ,sukQia , bł:awatna niebieska, zdobiono ją 
frę,7J~ srebrną . 

. Błt;kitnj.dł~ barwic.7.ka . do far'bowani,a 1ica ,rac7.ej do 
widoc·7.nit'j~zf'go oznac7.enia tym kolorem ' biegu dt'li. . 
k.atnych zy,tek: mówi to Krasicki w swym Ponstolim. 

BOTllzsyn 7,·w,I'oskiego bomDasina, materya czy to ba .. . 
'9Vel'niana, czyli ~jedwahna krzyzow"na. 

Bonet z franclizJ.iego przejęty strój ' głowy kobiecy 
z korónek, lu końcowi XVII. wiE'kH. 

Boradek, :boratek.., :burdt i ,to z fł~ancuzkiego; mate .. 
riya we-łnian..'1 lub jedwabno-- wełniana, róznej farby 
zwykle bywa,ta. , Mówi o niej Instruktarz celny lit.ewski 
i ·,vol.l'eg.l'I .. s. a56 a VI. s. 133 rok 1650-1703. 

Bót bócźk •. . Jaka w ubiol'ncb, taka 'W obuwiu była 
rozmaitość; . by:wały na przemiany .ohszćrne . i ciasne, 

- cholewy do kroku prawie , sięgały i sznurkami przywią
zywane hy~'y, :wyk·l'adać je zaczęto ' i .ztąd późnićj sztyl
py ' g,ładzone p(}\-\'stały; . skr~cając narf'szcie cholewy, 
z.niioJile są do pó.J'bócików i ci7,em~lq przyszwa . czyli sto- -
pę obE'jmująca cz.ęŚć hóta,. u\ia.J'a końce zaokr~glone, 

sp-iciaste, pcięte, za~rzyV\'jone, blaszką obijane. Skóra 
hy~ała prosta, palona, ,elastyczna, fałdowana, ryhjq 
7.wan~, szara do woskowania, c1.yli szuwaxu, lub z 
c.zarną 'wyprawą- , kolorowa 7.\\ana afianem. 

Stopy nogi ohwij.ano do bótów chustą płócienn~ la;. 
tern, zimą ,kuczbają, i takowe p·l'łJtyzwan.o pospolicie 
(;).Hucz.kami, bóty wyściełano . słomą, czyli wiechciami. 
Sen.ato~owje j betulani uzy",oli -wie~bc;; dQ· cbłopc.ów, 
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hajduków i pajuków" nalęzało ' c,odzień ,przycinać je, 
nlno z·tozywszy sl'omę w ręku ją wymiąć. J{u: końco ,· 

wi ,panowania Augu~ta naprzód onuczki, potem wiechcie 
. uSla,ły, pierwsze na skarpetki i meszty turec,kie, drugie 
na podesz~'ę pilśniową, kUC7.b~iową, burkową albo ka
pelus7.ową, zamleniono. Wielu '1.dawato się przecie, ~e 
sitoma balhhiej ciep·l·o utrzymuje, wilgoć z nóg w}'ciąga, 
a codzień śVi:,ieza, ochędóstwu nie- przeszkadza. 

Ma·ty bócik ' do pół nogi był' starym kl'ojem hiszpań. 
skim. 

Bót kolorowy, którego przodki. haftowane drucikiem 
Jub nicią srćhcną i z·łotą; jąkie dziś jes'ł.cze z TUl'ec. 
czyzny i Rossyi przychodzą, ' przedtem królów i mo
~nych zdohi·ł nogi, dziś lt!dvvie od kogo do szlafroków 
uzywany. 

Oko'l'o 1669 roltu szewpy saffiannicy ,robili obuwie, 
z najprzednjej~zego safianu Tekm. zwanego, z czer.wo· 
nego lub zóhego tureckiego i wołoskiego. Szewcy 
niemieocy i francuzcy dostarczali wytworniejszych hó. 
tów i trzewików, a szeVi oy cr.arni uzywalr- czabanów, 
c"zyli skór podolskich, ruskich i sławnych wtenczas 
juchtów: bielskich, słuckich, _ r.;lińskich, ·· kowalskich, 
litewskieJ1 i gdań:;kicb. - Obuwie mę7.kie hy']'o huzar
skie, z'agrunic7.ne i proste. Bóty z Tekinu 19 i 20 miary 
to jest największe, kosztowaty zol'otych ó~czesnych 8, 
tureckie 7, \\oł'oskie d. 4 gr'. 10, ' podszycie 7A'. l 
gr. 20. Patrz opisanie Warszawy drugie wydanie, str. 
198 i 202. 

X. Kitowicz kanonik 'W rękopismie ~woiem llaucza: 

ze 'YV ci~gu pa nowania Augusta III. uzywane hy'l'y tro· 
istt>go ko.loru bóly: zóhE', czel'wone i ~cza['ne. CIJOlf'wa 
u bÓla,.królku, l tył'u ' ,jt'dnak ł'ytk~ Cć:lł'ą ·, z pr~odu pÓ't 
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kolana , ~Hu~szym od tylnej części końcem, Frichlarzem 
zwanym zajmująca, z dJVóch sztuk po boli3ch zszywa; 
nych skl'adana, z pl'1.yczyny nogawic u spodni szero
kich, była pr zestronna. Napiętck u bóta ·J'ubem dre
wnianym, w środek 5kól'y zasadzonym, ob", aro\'\'~ny, 
azeby się nie Koszlawitł i nie marszczyl'; pod napiętkiem 
podkówka 7.elazna wysoka na 3 palce, u panów pobIe
lana, albo wcale srebrna, u chudych p~cho·l'ków, pil_o 
nikiem tylko cokolwiek pogtład7.ona. ,y dalszym czasie 

panowania Augusta III. nasta~'y podkówki p'}'askie, ~a
ksztah końskich, tezema ćwieczkami do podeszwy przy
bite. Nareszc;., podk.ówki wszelakie zar2.llcono, na 
miejsce których nastałyabcasy skól'zane, jak u nie

mieckich bótów ale niZsze I i to była ostatnia moda 2. a

tego króla. 

Póki t~wa·ły . w uiywaniu poc1kówki, przy kazdych 
jatkach szewskicb, po V\ iclkich miastach znajdowa·r· 
się kowal, 'który wszelkiego rodzaju hóty podbijai'~. 

wed·l'ug mody podkówkami; biorąc l.::t pl"oste po 6 gr., 
za pog'l'adzone pilnikiem gr. 12; pobielane i sl'ćbl'ne 

wychodzil'y od innych majstrów. Bi(\:łog,towy gminne 

zaźywn-!'y tald,e do swych bótów lub trzewików maJ'ych 

podkówek, które do nich przybijał tE'n sam kowal 7.3· 

opłat.ą 3 groszy od ' pary.. Taki kowal niE' rohił za
dnych sztuk innych, dosyć majf!c i zatrudnienia i Jw. 
rzyści z samych p.odkówek. 

S7.lachta drobna rózni·l'a się od ubozszych jeszcze 
osób takierni bótami, 11 których by-l'y pr1,ys'lwy l1owe, 
czarne, cholewy zóhe lub czerwone pods1.arzanp. Oka. 
:r.ywać pr~ez to chcieli, jakoby wpri:.ód posiadali nowe 
2ółte lub czerwonę hóty, a -te znosi wszy . przez oszc~ę. 
dność podszyć je czarneuu przys,zwami kazali, choć 
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w \"z.e~zy samej takie od szewca kupili, jako tańsze od 
~óhych \ c1Jerwonych nowych, lubo nieco droższe {)d 
czal'nych pospolitych. 

Przedtem panowi c stale jeden kolor obuwia nosili, 
zt.ąd urosło pl'zys·łowie: znać pana po cholewach. - . 
Później Dembski marszałek Załuskiego biskupa kra
ko.wskiego, St.-aniawski starosta Iwnkolown\cki, i Kra
s1.ewski natenczas d",Oi'zanin wojewody kijowskiego, 
trzej patryarclwwie mód polskich, a w czasie cztero

letniego sf'jmu Kazimierz Xze Sapieha marszałek kon
federacyi litewskiej, jakie mieli zupany, takiego ko-

. lotu wdziewali i hóty.= zóhe, czerwone, zielone, hłę

'kitne, fija·l'kowt" i t. p., lecz ma·ł-o kto ich naśladował. 
Do francuzkiego stroj~ hót był dwoisty, niemiecki 

,ze SZ.t,y1ł)ami, i węgierski. 'Vęgierski bót essowato tl 

góry wycięty, sznurkiem obszyty, z kut~sem we środku, 

u bogaczów i na gale bl'ylantow-ym i per·'towym, u 

innych i na pospolitsze chodzeni-e j6dw'abnym ~zarnym·. 
Bót czarny, aksamitny lub manszestro'Wy wz·ał'obie, 

q}iemnići.pl~Je~ starców lub schorzał'ych noszony hywał. 
- Bóci ki czyli półbuciki albo ciźmy bywał;, ·ro~cięte 

'sznurowane, sdy pod opięte spodnie dl'ugie, kiedy 
-węgiE'l'skie wdziewały 5i~ na pantal~ny, a 's~tylpow'e 
do krótkich v.ł'aściwie nale7~ć powjnny był'y spodni. 

Bot.y z sztylpami ~herya tylko jeszcze nosi, węgier. 
'Skie niby, idą tf.raz pod szarawarki ', mundl1'l'owe na 
wi,ench. 'Za Stanis~'awa Augusta jpszcz~ para bótów ze 
sztylpami z angielsl,ii"go kroju, 5 dul{. kosztowa·ta, dziś 

lU'l'Ijowe i skt'omniPjs7.'e mozna mi'€ć za ,dul\.ata i 12, Z~'. 
Bow"'re de soże, bOl/n'e de coton, pierWS7,;] jedwahna, 

-rlr'uga bawel'niana DlaH1'ya na śukaię, ,chustki" róz.nych 
~ohwów .. 
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Bram,1 Bramka,. Brameczka listwa u szaty, obłoga, 
falbana, haftowana ~ passamonowa. Poły szat męzkich 
niemi zdobiono, i modrym obszywano sznurem, świad
czy Rudny i rozpór sukni obwodzono bramą plecioną 
w ' pancerzowy wzór: aby się nie rozdzierał. Uzywał'y 

go i kobiety, ~ boki i dół ubiorów swoich okrą7.al'y 
])ramem szerokim, perł'ami nasad7,anym. Na -fartusz
kach bywa-!'o po 10 listewek bramowanych. Pr7.eszed·ł 

ten strój i na g,tow~, zdobi.]'a ją bramka, czyli niewie
ście czól'ko; ze d 'ota bywały,- nosił'y je ' i dziewice 
wkształcie 'wieńców pięklli,e ustrzępione. Najdawniejsi 
nasi pisarze o tej części ubiorów mówią. 

Rraszletki, bransole'tki z francu7,kiego pn.E'jęte na
zwanie manelów, robią je ze z·rota, z drogiemi kamie. 

- niami, z brylantami, z \\łosów, a teraz z bronzu po
złacanego i ze stali. ' Juz O niell Wargocld na początku 
,XVII. wieku wspomina. 

Brek.la, brykla pr~t co go 7. pr1.odu pod kabat wsu
~wają, i sznuró"'!ki niewiast podkładają bry k lamie luz 
o nich mówi Łą,cznowolski 1682, Kochowski 1674, uci
skają pie~'ś kobiet,- niedor'os'1'ych d1.iewc7.ąt, i zarodem 
niebezpiecznych stawać si~ mog~ chorób. 

Brekleszl gqtunek sukna. 

Brety, bryty. W suknie wpuszczano bryty złote, 

wid7.imy to z kazań Birkowskiego i Grochowskiegu -"" 
wJel'szy. Z herbowych kolorów by-ła odziez dworskich 
pofowiczna, późnić} dla błaznów juz tylko pozosta,r 
teą zwyczaj, mieli :Łupany w rózne bryty. Obiad po
stny·, 1684. 

, Broda. - Jedni u ' 'naś golą brody a z wąsy chodzą, 
drudzy Stl'zygą brodę po czesku ~ trzeci przystrzygają 
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po hiszpańsku, mówi Górnicki w Dworzaninie~ Przy
strzyganie brody, podstr:i~yganie, zapuszczanie więkśz'e 

lub mnif'jsze, rozmiar n<lKsz-ta,I't miot'fy, wachlarza, dCl
wniej gustowno kSl,tahnych nosicieli tak ~arrudniały, 
jak tera." fl'yzury. llrusicki odzywa si§ w swych li-

- stach. Zygmunt August ostatni b)',t 110SZ monarcha 

zd.t'L1g~ lwoną:. 'Yito·l'd brody golić rozka1,ał, gdy nie 
móg·t tego upowszechnić, sam się ogoIił~ pod karą 
śmit'I'Cl zahralliając, aby nikt, ani stl'zydż brody, ani ' 
golić nie wazj·,t się. Aeneas 'Silvius w ł. tomie pa
ulil}tników Niemcewicza. 

Brokadya z vvłvskipgo i fl'ancuzkipgo wzięty ' wyraz, 
rodzaj 7.'!·otog,l'ovvll. Brokatela, Bruka~ena, Burkatella, ' 
maleJ'ya ' podobna do BC'okadyi, podlejsza tylko, dy· 
chtowna, z llow·l'oki jedwabnej. Cenione były naj
bardziej wf'lH'ck je' , mówi o nich vol. leg. l V\ s. 356 
\Jok 161)0 Instruktarz celny litewski. 

Broszcz obszycie na spodzie u sl1kie'{l hia·tog·łowskich, 
spódnice by\~a.]'y z broszczem. , 
_ Brozcem, Brzod:zcem sposób to by,t noszenia czapki, 
~J1bo i sukni na bakier. Fer.ezyą lub kontusz tak za .. 
wiesżano. nie wdzićwano ią na rękawy, albo na, jeden 
tylko, z drugiego z'vviesumo, luh zarzucano je tylko'. 
l llZ o tym zwyczaju mamy w Rysińskiego przys·towia'ch, 

Potockipgo Jovialitates 17 ·i 18 wieku to więc zama
s1,ystych junaków obyczaj. 

Brunatnia., Bronatnia. Suknia koloru brunatnego. 
Senat nipchaj w brunatni, pos,towie w y.ieleni, a sędzia 

niech vv czel'w~ni chodzi, aby znano po szacie 4akiej 

kto godności: powiada Starowolski ·, gorliwy o zapo
hiezenie zbytkom tv swojem Votum. 

17 
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B'7f II ant y ~zęść stroju moznycb zwykle skł'aclały, 
kobi,ćt .zwł'abzcza ., a nawet i rnęzczyzn. Bryllantowa. 
nie d-rarnentów dwojakie ·n nas cenIono: hollenderskie 
i an"twerpskie. Wyrwiez jeografia. 

Bryz, bryze, ·bryzyczki, haftowane, wyszy~'ane" pl'~e

tykane, róznobarwe, kędzioraw-e buchty, w stroju oso .. 
hliwie kobiecym s~amerunki, opustki; ',ztąd i same 'su
knie kohićce .pst.ro i p~sznie haftow:me, k~d1lierzawe 
tak były -nazywane. Gors u koszuli, mankietki bryza
mi podohniez mianowano. Wspomina () nich naj da
wniejszych pisarzów polskich lłczny po~zet w XVI l 
XVII wieku. 

Blfrehaler materya turecka ~ () której Gl,owi instrulf.tarl: 
<:elny litewski .. 

Bukiet wiązka najpiękniejszyoeh kwiatów, <czyli to na
tm'alnycA, czy robionych, nowoz.eńc6w i stroju halo-
wego · ozdobą· . 

Bulliony, Q7.dohy sukni c7.-y\i f.rę7.le, skręty okazalsz-e. 
Bunda siermięga u gOl'a16w. 
Burdalon, burdon z fl'ancuzkiego 'bram'owanie złote, 

<:zyli galon. 
Bura, burka, opończa ()d. dćszczu' we!l'niana, z pilśni. 

KrYlłlski,e i astrachańskie bUl'ki najs·ławniejsze bywały. 
Od czasów Jana III. najwięcej Pr7,yjęty zwyczaj nosze
nia icb w jeździe kQnnej 7,właszcza i prze,z wojskowych; 
gdy z i jezdca i 'konia w znacinej części pokrywała, 
świetnemi kolory je podszywano, u mozni~jszych i 
klanwy dawano bog.at€, na które. się ~apinała. 

Bur!a materya turecka zapewn€., o któ;ej wspomina 
) instruktarz cplny litewski. 

Burt, bl.frcik, br.tmowanie, listwa, galon, listewka 
czyli burcik I ozdoba liberyi I z takich kolorów zwykle 
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wyrobiona, jakie się znajdowały w heroie; dawauo' ró
wnie srćbrne i z-l'ote. 

Burunczuk tatarskie p,Mtno przezroczyste, do z.asłony 
w oknach, a nif>gdyś ' j na', &uknie K@biece lTzywa-ne. 
Sło..wrti'czek Czartorys-kiego,. w czasopismpc biblioteki 
OS8oliń.skiego nwneJOze 2. 

Butoniera d1.iw.'ka, guz.ikowa dziergana lub sz.nurkiem 
obszy~anaL.. 

Celpy z Khaflami strof biar"ogł'"owsR:i za .Al1gusla-IIf;. 
Cp.p'liki"czyli wHPKoczy ki, naleza.J'y dó stroju niewie-

Sciego, sna&' za Augustów... . 
Ceregtele D'y'l'O to coś naldąc:egJl do· stroju zeńskiegQ,. 

moze koretty, Koronki. Ziinorov,icz w sielan~e RO
wiada: 

Ujrzawszy lada Mańkę przed' kal'c1.mą w nied1.ierę~", 

Zaraz jćj pośle vierścień- albo cereg'iele~ 
Cftki ' modną ny'!')' Fz,eczą, .. takie bywały kitai~i, : do . 

tl?go dą~yły blanki 1:1 pasa.. Lotewki u kosz.ul', J"oJb~ 

sz.yi zewsząd zawiesZ'3>ją wiele- cętek rozmaitych .z oł'o
wiów, bursztynów, z g,a.J:eczek śklannych. G w.!lgrl in 411; 

Cejtuchowe fid1'O . z królików czarnych. 0&1000 cł~ 
S; 7,'1'". vol. leg. IV. s. 357' rok 1650 stanowi .. 

Cliińi::zyzna, chhfskd materya. Chińskie krepy mia-
nowicie i tera7. są medne., -

Chłopiec nal'zędl7.ie do ściąg::;nia hótó·w. Ma·lly to. 
5tol'p.~zek z podstawką 11 przodu, i wydrą~(i'nienl taki(':m, 

ze-bót m07,na hy·1'o w nie znło~yć, a znajclują. c opór i 
}Jl'z-yciśnłoIly z IJl'zodu ścj~gar się łatwo; ~eby si'~ n.lli-
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porusz~~'. Z tyłu eztuczny ów c1l'1'opicc, pł'aską i pochyłą 
. deszczuł'kę drugą nogą przytrzymywano. 'Vygodnem 
to było dla tycb, ktor1.y s.}'ug n ie mit'>];, albo przycho

dl.ąc późno, -nie chcieli ich Dudzić, fa ki więc chłopiec 
stał oJ<.Oło męzkiego ł'ó:t.ka w dzień pod nie chowany!" 

Choboty by,l'y to bóty safianowp , albo sk1'7. ydlaste 

obuwie, z jakićm nam wyobrazaj<1 Merkurpgo. I gatu
DPI\: spodni ' buchastych tak n[l7,wano l )[Jne zapewne 
stroju rnęzkiego przpsadne ol,ilony. Hey boV\'ił~m w 

7,wierzyńcu zartohliwie czy ruhasznie powitlda: nOwe 

chohoty, co się w nich poślade.k iako korzec wid?i, 
llbra·thy się 7,(}, to dobrle piprvvej poczci wy szlacbcic i 
z czeladzią. (e Paprocki zaś tak mówi: ) Nie dla tPgoz 

ł'ańcucha, nie dla fych kh'jnotów - ani dla tych na 
zacłr,ie rzezan'ych cbobotów- Szlachcic dla spraw szla

checki~h, wićdz ze jest nazwan}' . ~( l znowu Rej odzy

wa się: II Pyszny idzip, nawieszawszy dziwnych pstrych 
chobotów okoto sipbie: « . 

Chochoł kończa.to okrąg·l'y wierzch, czub n .!ł g,t~wie, 
fl'YZUM. Panienka przywieziona z vvymuskanem C7.0-

~'em, z wyniosłe~ chocho'l'em. Rlonowicza worek Ju
da.szów. 

Chodak, chodacz.ek g'atunrk prostpgo obuwia. Na 
Rusi obuwie ze skór bydlęcych wra1. z sierścią odar
tych, z wo·J'u po prostu robią, które chodakami zowi4 
Gwagnin. Chodaki i z łyk.a hywa-l'y. Drobną szlachtę 
chodClI,ami zwanó, od takip.go o~uwia. Chodaczki hrl'y 
jeszcze .J':dJki ol'.if>cinne, które dzirciom pr7.yprawiano . 

. 00 kolan, aby się .UC7.yl'y prosto chochić. Cnapii jhes. 
'Vlodek. 

C/wlewa. Skor7.nie cl,yli oLllvvie pit'l'wi;:łstkowe;hy. 

'" a.f't) podohno 1 lł nas/,ych pn~odków hez ciJolew) jak 
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na Podjasiu dot~d jest u 1udu. Później nastal'y chole .. 
wy, a w róznej stroju lwzemianie bywały rozmaitego 
lrojl1, d,łuzsze, krótsze, az do pasa nawet i tak szero. 

kle, ze po nich goleń zdawał'a się pływać. 

. Chomle nelezą do stroju hial'og,towskiego za Augu. 
stów . 

. Chustka do nosa, na szyjtt. Chustki do nosa męzkje, 
albo płócienne, bia~:ę ze Ezla'c'zkami, albo jedwabne 
lekkie, a dla zaiyv.,.aj~cycb tabal<:ę często kolorowe w 
kratę widzieć się dają; kobiece 7,wykle białe cieniutkie, 
z Jwńcanlj haftowa·nellli. - . Na S~yję c1wstki dla męz4 

c7.y7.n p'erkalowe bia·te, jedwabne czarne lub kolorowe, 

jak tera~ najwięcćj w pasy lub kraty. Dla płci pięknej 
dwojakiego l'odzaju m~ozna uwazać: jedne lekkie i do 
ubrania, dł'ugie od chł'odu mające ochraniać. Rozliczne 
'są ich rodżaje: pierwsze to bia~'e, ~o kolorowe, z prze .. 

zroczystych zwykle t.kanek, muślinowe, z petynęty albo 
prawdziwego tiulu, z gazy, barezu, krepy chińskiej, 
llwtej'yek w1.orzystych, niekiedy i bogate. Gładkim 

hiał'ym lub czarnym, piękności dodaje haft, dzierganip, 
·zawłóc7,enie., oh wodzenie wzorków tasiemeczkami. Ma .. 

ł'e lub większe bywają: pierwsze lekko zarzucane, pod 
suknią schowane zastępuj", ko,tnierzyk, lub na kl'zyz 
obejmują stanik, a zawsze plecy {. pierś wygol's0waną 
sl'onią poniek<jd, lecz nie kryją ich zupełnie. Chustki 
od zimna ubezpieczające, zł'oz'one w przekątnią stan 
ca1'y j ramion-a zalil')'VVflją, końce ich z przodu spuszczo-
11('>, okazalsze i większe, rózn ych gatunków i rózl1I€j 
.ceny od ki 11i. u i kilkunastu' z'fotych do kilku i kilktid2l.ie

siąt dukatów,; oa pokojówki bo~jem i kucbal'1,i az, do 
największej p:.mi kazda musi hyć w chustce. Njektóre 

j)rzynajmnićj nazwiska .ich wynlienię, 'wszyslkich nie 
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.podobna wylie'7.'Yć, :, są chustki 11 perkaMw, aym,Kowe-,. 
merynosowe, bourre de coton, DtJ1J.rre de soie., cache~ 
mirowe , francllzkie j. z f.nbryl~i Terneaux, turE'ckie, 

bagdadzkie, jed'wabne i z , siatki pelowćj' luh· na dróci-· 
• kad} t'ol>łone; są nak..onie,e prawdl'liwe dyftyk owe: to 

g-ład'kie, Zf:l szlakami tylko, kwiatem nal'o~'nym, i Śl'(i)~ 

'kowym, to ca1\e w. pa'sy lub. cią-g·te kwiaty. Dla starll
szt>k prawdziwie ciep·te chustki w domu na wae·ie pi. 
:kewane, z w,łóczki rOrbion.e, w.igon~owe lll'b· z. kQzit>go· 
puchn. 

Ciasnocha spodnica u Jt.ohiet prostych, nit>przf>stron
na: zwykle dla większejt oszcz-ędności. Ciasnocha palr-/ .. -

c.zee.neł·. 

eittgatu-ra, ci~gaturka, cyngaturka; przepas'ka-, P 1'1. p .... 

pasanie. Jedwabne eięgatury wspomina Twardbwski ~ 
Dardzinski; tak z-owią i pas sukienny.,.. którym. dzieoi 
j?f'zewiązu;ą. Mqc::syński.. . 

Ciemiee, cymiee, 7.amsz; od~ lOO' skór ero 'naznacza
instC'uktarz celny litewski i vol", leg. Ul. tom i VI. s. 13Z. 
rok.. 1629- i 1703. 

Ciżmy:,. czyżmy z Węgier przej.ęte półbóciki" od cza
Sf5w Zygmunta III7" znane •. 

Cw.elich, drelich tkanka. lniana " dość rnią7.szo/sta ., ~> 
P-oQwójpej lub potrójnej o~nowy w. pasy i p,tomienie-
D.ywa. Na . .1i.itle dla posI'ugach'ów" materace i- nnmioty
uzywana. luz o niej, W 11 j-e Ic wspomina. Dre1i.ehy naj-
sltawniejsze hyły wl'oa-l'awskie w pasy i kostki... . 

Cwikiel, cwykiel, klin, trójspiczasty kawa'!:" który 
w. koszulę lub pońc7.ochy wsaozaj-ą. 

Cyc bawe·}'niana tkanka biała lub kolorowa, g.l'adkll,. 
• W pasy, pr-ązki. , kwiaty, wedle zmieniaj,ąoego sj~ co.ra 'At . 
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gustu, na suknie, meble i ,firanki uzyw811lłza :8tanisł,!
wa Augusta. 

Cygrynowy morskie; zi"elol'lości kol-e-r od seegril~ 
prz'eq,wany, modnym bywa!, fJlOrre i !Jnate-l'ya-jaka taką;. 

miała nazwę; czytamy boV\iem w Ossolińskiego dya
t'yLISZU wydanym pl'7.ez Eohomelca.; Jeiffiości p·taszczyk 

~yg·rynowy ,cv,arny • . 
Cyndelin kit::ljka cienka, 'Wspomina 'o niej Syreniusz .. 
CyndeTt. .ca'e od 'Sztu·-ki -cyndertu na.ul.acza instru-· 

ktarz celny -litewski. 
Cynkatura tak na~vvany hał'us wązki, ipatrz vol. leg .. 

VJ. s. 134 rok 1703 i celny litewski inst.ruktarz. 

Cy,nkowane futra jako t0: .rysie, lampal'ty. Otwi:
nowski .. 

Czamar·Q:gatuuek sukni &l'ugiej z ·rękawami do ziemi~ 
zwyczajl)ie 'pra,łackjej albo kanoniczkj, z róznych ma .. 
teryi aywa·ly" i -aksamitne, -pod~zyV\'ane .futr&mi koszto
wnemi lub t-ańszemi., ~ako to ry-siam.j" popielicami, a 
czasem i zającami . 
. -Czamarka suknia perska ,zwierzchnła, z guzikami d() 
~apinania S\ę pod szyją. Do gr'edytuI'owego zupana 
tlzywano czamarki sukieBnej, któpe; .rękawy nie były 
..o,}'ugie, wisz1ice, .ałe waziewane, ,i -\\,je.le miała potrzeb~ 
'Czyli obszycia sznurkami., ~na -piersi.ach i w stanie. Mo

dnym ,był'a ubio.rem za Sta nisl'awa .Augusta, zwłaszcza 

przez · ci·ąg c1,tćroletniego sejmu., ie do narodow€go 
zbliza,ta poniekąd stroju. . 

Czamlet, kamlot z vvł'oskipgo .pechodzący, a materya 
sama pierwiast,kowo z 'w,łosów k-o·zy ażyatyckiej hyła 
robioną. Od dawna znajom~ .; pose,ł od kr0la cypryj
!"-kiego ··oddał .Jagielle kilka 57,tuk czamletu-, eona on 
oCz.as b),ł wielki l\Pomi.nek..Z;powsze~lnialł późn-i-ćj i 
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Koszutski powiada: )\ teraz zadnpgo nie masz, któryby 
nie llosi·ł szat czamletowych. ( . Bruxelski kamlot za 

n3szych pzasów najwięcej by'ł ceniony; nastą·ty i jedwa

bne materye naśladujące go, kamIota'mi zwane idand
skiemi. ' 

Czapka. Okrycip głowy, część ubioru Polaka, do 
ró~nf'go ~tanu, wieku, do ~troju . i do pory roku nawe~ l 

zastosowana. Tak więc ksiązęcą czapką nazywano mi
trę, biskupią. infułę, ko-łpak senatorów odznaczaJ-, księ
zy jarmu-l'ka, pjuska, jezuitów czapka bobrowa, ubozszą 
szlachtę i mieszczan . kapuza, ch'łopów kuczma. Po· 
chrzcie kap-tan malym dzieciom dawa bial'tJ: czapeczkę; 
upominkiem rod7,iców chrpestnych bywała czapeczka 
dziecinna z matery. z bramką korónkovvą lub 'muślino
wą, albo i płócienną u ubozszych. Wiek młody nosi,r 

patl'yotki, konfpderatki, ,od VVęgrów przejęte magierki, 
od Niemców mycki, od Rusinów sz,tyki; powazniejsi 
męzowie · s·(,kar1:atnE! cz.apki gładkie, albo z kutasem ta
kiegoz jedwaoiu, snfornym lub Z'l'otym. VV zupE'ł'nym 
i wytworniejsi'.ym ubior'/'e jakiej materyi i koloru hy,t 
kontus?' , -taki musia-ł hye i wierzch czapki, a baranek 
tak .dobrany azeby odbija·t przyjemnie. By,ty czapki 
nocne: s~lafmice, (luchenki, zimowe z futra, skrzy- . 

dIaste, z 4 cyplami, zawieruchy zwane, letnie materya}ne 

z lbarankiem jedwabnym w skr~tach zwinięcie barank~ 
naśldCluj1cym, albo z daszkiem dla ochrony od s,tońca. 

W pclle mody rózoego kształtu okrągłe, poo:tuzne, niskie, 

wysokie, c?,worogl'anne 1 t. p. H.ó~nica oy·ta i; w ·spo
sobie jpj noszenia, wdz.ićwano ją na hnkitr, nasuwano 
mocniej na ' g-l'owę, wiel~7.ch na tył spuszczano) albo 

zsuwając go napr~ód, chroniono się razf'm od pro

mieni zbyt rar,ących. Zdjęciem czapki nalezn~ cześć 

.. 
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'IV yrządzano ,-ztąd powsta.ty u nas przysłowia: ciapką 
a papką --- czapką, chlebem i solą, ludzie sobie ludzi, 
lliewolą. Rysiń. Adr. Jeśli kto niebac1,ny tej czci' 'riie 
okaza1:, odl.ywnno si~: CUl. to przyewiekowal' kto Waści 
cMpkę, pr7.yrosła~ lnb l)~zymar'daz 1'0 cznpka 'do gło
wy? Ugrzeczniony 'Polak jeśli miał l)ocnłować rękę 

DtJlUy, na swej d-toni kładł' czapkę, na tej c1ot)iero po. 
~'o 'l.ona rąc'1.ka odbieral'a jego pocaJ'owanie, )J3 C~al?Ce 
równie podawał' ofiarować co mając. C1.apka i w tmrcu 
nieodstrpna Jl}ła, to w ręku ją trzymano, to "pod 'pa
chą, to zawi~szano na szabli. Jeszcze jeden < piękny 

obyczaj: da~'niej 11 nas sędzia na 'sądzie wy,łozonyin, 
])olwier(b.ając kupno jnl~itgo imienia czyli ' majątku; 
bra'l' czapkę od tego ktUI'y przp.dawał, a k'ładł ją ' na 
g-towę kupującego (G1'oickiego porządek sqdów:Jprze
nosząc 7,<lpe\vne tym sposobem zwierzchnictwo, albo 
d[1j~c nallk~ jak zgodnymi być mają, kiedy ich jedna 
czapka pokl'ywn. 

X. ]{itowicz kan. w r~k. swem to nam 'jeszcze o 
.c1.apknch powiada: Za panowania Augusta III. były 
liilkol'akiej najpierwsze z wązliim barankiem okr~głym; 
rozcinflnym na \)r1.od·,.ie i w tyle, z wierzclHiń1 CZWO"'l 

rogl'anhlstym, ci('nk~ bawe]'n? wyścje,ł'anym, po szwach 
gdl.ip. si~ k \\ (J tel'ki ScllOdzll, s7.nul'kiem srebrnym albo 
zl'otym okl'aclnne, lub tez. ryg"ielkami takiemii. ujmo
wane. Po nich nastćl.J'y c1.apki zw:me konfederatkami, , 
hyly vd'.1śn ie takiego kroju, w jakich malują Papie~ów, 
co je zwano pjuskarni. Po konfedel'alkach zjawi~'y sj~ 
I<ozacliie cy,apki z wysokim wierzchem', wlizkim barań
kiem, nlial'ko W) ŚcieJ'ane. Dal~j weszły w modę czapki 
z wysokiemi baranami, wierzchem płaskim, od ~odni. 
siów jeszcze w głąhsz barana wt,l'aczanym, tak iż nie 

IS 
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widać hyło nic wierzchu, tylko sam baran na g-łowie. 
Forma takowych .czapek utrzymywa'l'a się długo z tą 

r:-óznicą, ze baranka zwę~onQ, a wierzchu podniesiono. 
Z początku kuczmami je zwano, potćm krymkami od 

Tatarów kry mskich, od któ"ych ten obyc7,aj pl'zejęty. 

Do wszelkich czapek lll,ywano baranków naturalnych, 

czal'nych, siwych, kasztanowatych i bia'}'ycb, pierwszych 

d wócb pospolicie; inne młodym ty]ko ludl.iom i gasz

kom by-l'y upodohane. Baranki węgierskie, krymskie 

i bulgar'skip., w tej kolei jak tu wyra~one, drozsze i 
poszukiwane bal'd1.iej. W sł',ak7.e uda·ł się bar'anek i z 
domowej owczarni, który uszedł za węgierski i bukar
s}{i, mianowicie 'vYypol'i:I" '\tY ko-Ion.e kasz.tan'owatym, 

pstr'ym i białym t w c1.arnym i siwym nig;.d.y. 

\Vienchy u czapek l'ozmaitf'go kolol'u 7.awsze sukien

ne do osta~nich lat Augusta III., kiedy zaczęto uzyV\'ać 

na lato czapek z wi-ćrzchami b.f'.nvatnemi dla h·k.kości 

i ch·łodu. Kapelaszów bowiem chodzący", stroju poZ
skim nie uz>,wali I wyjąwszy ell·fopów': komu dogl'zęwa,t 

Upd;rs-l'onec1.ny, rozwieszał chustkę, g·towę i twarz okry" 

wając, aby się gaszkowi nie opaliJ'a. Wytrwalsi na 

wszystko, pomimo to· ze g·łowa była ogolona, zdiąwszy 

czapkę, zawiesiwszy ją na jednem uchu, albo w p,task 

_ połozy wszy na głDwie, sk w.at' s.]'ońca wytrzymywali. 

'Jak nastal'y wićr'zcby h-1'aw3tne, nastały i };laranki al-l'a- _ 

sowe, z czarnego at·tasu sprótego, ze tylko vło pozost~.I·o; 
skl'ęcaj~c je robi-ł się baranek czarny, z -popielatego 

siw,Y pned7.iwnie piękny L lustt'owny. 

U tych ktÓl'ZY podł'ug wszelkich prawid",·l' ubierać się 

c11cieli, wlel't.ch czapki tnki być .. musiaJ', jaki hy-t kon

tusz, podsl.ew ka b,ławalna zwykle jak ~upan, jeśli był 
g'l'a~ki, i P9dsz)'c-ie rękawów u kontusza i baranek slo- . 
sowny. 
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Ll1d'Liom starym wygody przestr1.pgającym, 7, lisiego 

futra, albo łnpek bal'Aoich czapki bY'ty upodobant~, 

7,wal'y się kapuzami, bY'l'y zawijane;i mog·l'y się spusz~ 
eznć na, kal'k, zas·ł?oić twarz; nos i usta do oddechu, 
o-czy -lo pllt[,7.~oia 7,ostawul'1? tylko. (W t::.kiej zielonej 

aksa/ll;tof!j k::lpu7.ie l w wilczurze, pnp.7, jakiegoś oby
,,-ate1a w I.Jitwie darow:m';j, wI'aca·ł NAPOLEON z kam
p::lll\i rossyjsktej, zowo1.iwsz·y cał'e niemal wojsko.) 

Senatorowie i m(lj~t.na s7.lacbta wieku podeszłego na 
wielk'1 paradę z3zywali ko]'paków sobolich z wierzchn
mi aksarńitnf!mi, karmazynowemi, granatolVemi albo 
zjelooemi, pnypinająe oc kołpaka w środek 0p'uszIii 

sobolej nad czoJem jaki drogi kami~ń świecący albo 

sygnet bryllantowy, co :?olaka dzi r~mj~ powaznym i 
okazal'ym wydawa,toi tak ",· id7,ia·fem \1 inł'ącły~ !.. r;lych 
latach przf>jezd7.ającego przez Dąbeowicę, !Karo~(;'. :1~cia' 

Radzi wiUa wojewodę wileń. !:rój kc!paka hy:{ ~~n oam . 
co i krymki, lecz przpz wysokość i ogromność sobolej 

opus'l.ki wydawał' się - innym. 
C:tapkę teletow~ 7. ogon l<iem zn.1jrlujpmy za pisaną 

w testamencie 1653 dla Stanis: Dydyń:3kiego, niemniej 

cza pf>czkę tabinową l inne ~'Lapki. 
Czechczery spodnie a,tugie. 

Czecheł, czechlo, gzło, gźezłko, koszula osobliwie 
niewieścia, brana i za śmiertelną koszulę. Tak lUD 

ciasnochą zwana, płócienny oznacl'.ał'a kitel, albo ko

szulę nocną. Wyraz przez Leopolitę i 'Vl1jkJ przyto-
ezony. 

Czechlik w Groickim, zapewne od czechł'o, czell]'() 

pochodzący, mor,e i to samo znac1,Y. 

Czekman, czekrna.nźk kontusz _tatarskim strojem, wy
raz z Monitor~. U Tatarów czekmen. W z~bki by·ł 
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,:"ycinnny, splljany pO bokach, sznul'kiem z-łotym, sre. 

hrnym lub jedwabnym na pl'zeLój (a jour j. Słownic~ek 
~zart. w czasopi~mie bibIe Ossoliń. }..ir. 2. 

Czepiep" czepek, czepczyk. Jak wieniE'c dzip.wicy, 
tak c'zepfk mę~!~lk.i .Oz.nnk~. Ocz.epiny 'c7.ylj pif!I· .... s7.e 
'W'ł'o%enie czepk~, .Osobno jako c?ęŚć wn~.ną śluhnego 
obrządku wypisujemy. 'ru powiemy tylko: ~.e ró~ny 

:hywał, głndki, z.ozrlo!,lalTli, 7, pstl'ocitlami. 'V dnwny<,h 
:~z.asach hywót Laki ubiór maJo orlmianoOl podlpgnj~cy 
i. dla tE'go s~al'oświeckjl11 zw:wy, od powa~nych osóh 

no~zony; hy~a1' ojczysty kl 'akowski z l:lmy złoiej g·l'ad
kiej, luh malf>ryi w kwiaty; morawski i 1, siatek 1)1(::. 
ciony. ~ljej.,ce jego z,ajęly kornety, wl'ócono Się . w5zakze 

do c7,.epków: to skromnych, \.0 \\ y\.wornych, 1, r:thku, 
~l1ślin~lt ga7,y, J;>atystu, tiulu, J,orónek, hlondyn, g·l'ad. 

kich, haftowanych, garnil'l1Wany,ch, ozdqhionych \,\s,tą1.e 

kami, kwiatami, tak ro,zmaitf'g'o kształ'tu, tak zmien. 

-nych; ~c wszy'~lko co się i'.}n·wił'o Y', ParJ'l.u, \'II Londy

nie, pod róznemi: to c.zu.J'ellli, to d.ziwacznemi na'l.wi

skami, i u nas .,,-,:net. noszono choć na chwilę, llstępując 

~iejsca nowym wyl1ala7.kom co ~'ychIr;j.I nie tylko 
męzatki, jl1Z i dziewice nie wst.). dz~ się nosić c7;-!pk<)w, 
pragnq,c z'Dpewne a~ehy im po~hwillono: z.e dobne im 
w· czepku. . . 

I dzieci byt to ubior. Król Zygmunt 'I" czepku siat

ko~ym z ml'odu chndz.al', V\·losy długo nosił, powiada 
nam Bielshi. Ten czepiec w kratkę plpciony V\idl.ieć 

mozna to na IDf'dabch, to na pićniądzach nidtól'ych 
tego. i,róla. Niewi(>ściuchowip. czćpknmi g·l'owy zawijah, 
wyśmiewa ich A. K9chanowski. U7.ywane i czepki no· 

cne. Dzieci 1'0d1.ą sję , w czćpku i takowe szcz~śliweOli 

mnit'n}3j~, cboV\aj:lc je tł'o::)kJi~je w lem roz,ulllieniu .. 
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~e z utratą c7.t~pca i S'l.c?ęścip.byzniknęło. W'szakze 
gdy nie zawsze sprawdza·l'a się ta wró~ba, i do śmielszych 

albo j ' wystfpnych przedsięwzięć dnwn·ta powód, utąga

no się mówiąc: w czepcu sit; urodził, a w powrózku 
zginie. _ 

Czerkas materya wełniana, świe1.o tak nazwana. Uźy
waj~ czerkasów kobiety nn salopy i !)uknie, mę7.czyzni, 

gładl,ich i w pasy na spodnie. 
Czoboty, bóty u Rusin0w. 

Czółenka, I.l hior na g·łowę krakowinnek. 
, Czółko, czółeczko, opaska czo·1'a uiywana za Stani

sława Augw,t I. 

, Czub, czuóek, chochn-'t na ~ierzchu, czupryna śter-

cząca, zje7.onn, dawnićj z tatarska, teraz a la, Titus 
Caracalla. Czuby kohiece, stroje g 'l'owy bntd,.o vl/y

sokie i wszelkie tegoz gatunku: uhiory, trzęsid·l'a, pióra. 

Czuba, czucha, szuba, wilczura, suknia ?- futrem. 

I\.sięza chodzą w czubacI!' tUl'pckich miasto rewerendy, 
mówi Stryjkowski. Śmiano się gdy pani jaka w szuhie 

. skac1,e; ~e nie zwazaj'lc na w;pk powa~.niejs1.y płoche 

zabawy m.todzie~y d~ieli. Z czerwonego adamaszku 

szuclly W nr'gocki wspomina. 
c::: 11 haj , czuja, czujka, szujn, p,l'nszcz z r~t<awami ta

tarski albo ruski, mówią o nich Twardowski, Opalil'lski, 

i za S~'lnlsł'awa Augusta były u:tywane. 

Czupryna. Czupryny stl'Zy'i.0110 po polsku, z czer· 
kieska, po s7.V\'edz.lw. Niesif'cki mówi, -l.e Łaszcz Sa. 
muel, _który w rok~{ 1649 umarł, pierW57.ytu by-t wy. 

na1.::lzcą strzyzenia czupryny wysoko i podgoloną czu

prynę pod ·łllg' Hysińskiego w satyrze Ła.szczową ;>,wano. 
Obr,az wieku Zygmunta III. przez Siarczyńskiego.
U dawnych S·łowiall, wnosząc z posągóvv.a ' klóre stro .. 
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jono w I.1bior w.J'aściwy ~yjl).cym, są<ł7,ić mo~na, ~e ko
biety nosi,ty ,"l'osy d·tugie, rozpuszczone szeroko na 
pl~~,y. męzczyzni brody j głowy pO$tri'/ygali, star7iy 7. 

długą brodą chodzili. Postrzyzyny hy'ły w 7 ruku z uro
czystością odbywane; za wprowacłzeniem wiary usta ł" 

obrządek, nie zniknę,to postr7/yganie wł'osów. Moze 
~ naśladowania Turków zjawi·ty się g']'owy go·te. Z sta. 
rozytnych nagrobków daje się widzieć, ze ten zwyczaj 
niezbyt jest dawny. Szczególne l\'szakzf: osoby niektó. 
re, dawnym obyczajom wierne, jeszcze za 8tanisł'awa 
Augusta podobnie się ukazywały. Jan Eazimićrz -i Mi,: 
cha,ł z f!'ancuzka nosili ogromne peruki, Jan III. czu~ 
prynę staropolską. Za Sasów upowszechniJ'y się coraz 
h-al>dz!ej peruki, l..a Stanisł~wa Augusta fl'yz.ury i dlugie 
warkocze uzywane by,ty w wojsku, w wyzszych i niZ4 
szych stanach. W roku 1790 ustH'l'y fryzury j pudf'r, 
noszono włosy po s7.wedzk l!; w 1796 a la Titus strzy
zono głowy, w 1798 poka1.a.ty się maleńkie .ho7'cabkl, 
ale to krótko trwa·l'o; w 1802 czuhki, im kto mia,t 
większy, tym doskonalszy elegant. Kuryer warszawski 
1827 Nr. 176. 

Czyntakor materya z Jedwabiem hywała i bez jedwa
biu., na pó.J.'s7/ł.uczki skł'adana.. Wspomina o niej Inwen
tarz celny litewski .. . ' 

Daraj pstra kitajka turecka,_ wprowadzona do Po1ski 
z.a Sobieskiego. 

Daszeczki nalezal'y do stroju bia .togłowskit>go-, WI

dzimy to. z tt:stamentu Dydyńskiej w 1653. 
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D~katjzowanie, patrz stępowanie. 
Delia, delijka, mówi o ddii Petrycy, Rej, Sakowicz, 

J\lIącl.yński. Z panów pJ'7.esz·l'a na dworzan, dziś fur
manów juz tylko zdobi. Delia u Turków telej, suknia 
obszerna z szerokiemi r~kawami, dla tego jak pisze 
Starowolski , aby nie r07,bierając sili mogli pod·l'ug swe .. 
go obrz~dku Nice obmywać. Nasza delia, którą i ile
Zżurą zwano, mial'a krój ściętej opończy, podbita -mu
siała być grzbietami I'y::;iemi lub innem futrem, i ko·rnier~ 
musiał' być niem obłozony ; tern ozdobniejszy, im więk .. 
szy. Przesad7.al1o się na nie, przeto Rysiński w swej ' 
satyrze napisał: 

Więc te ko?tnierze) do takiej w tej d()bie 
Przyszł'y u nas powagi, . ze jaz nie osobie, 
Ale i m się k.,łaniają. To u nas nie zołnierz, 
Nikti g['zecznym przy dworze,tylko kto ma kołnierz. 

Do tPg~ stopnia wielko6ci przyszły ko'łnierze u delii, 
ze mówiono ~artobljwie: nie wiadomo, czy delia przy 

.kQł'nierzu, czy ko,l'nierz przy delii ma zostawać. 
Deliunak, deliura, delutka, wołoszka, ferezya czyli , 

delia. Ponsowe bywały zwykle albo purpurowe. De
lutka bez rękawów, pasamon złloty W krąg ją obcho
dzit. Wspomina o nich Birkowski, CllOjnowski. 

Desabilka z francazkiego, negliż damski. Suknia 
atłasowa, materyalna lub inna gładka biała z mniejszą, 
wytwornością"i nie tak strojno zrobiona. W niej poufal
sze tylko pr~yjmowano osoby. UbioI' to z czasów Sta
njsl'ćlwa Augusta. 

D'ttki pedy fałszyV\' e , białe i rÓ7,nych kolorów hy_ 
wały, mianowicie ponsowe, rózowe, niebieskie, lila. 

DmisalQpka czyli pÓ'łsalopka za Poniatowskiego. 
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Doloman , doloman, dolman, kurtka zwierlchn13 

węgierska, do hussurskiego stroju. ,Jan Fiochanowsłi, 
Paszhowski. 

Domino lyl'aszczyk materynIny z hiszpańskiego ubioru 
przej-ęty, na bale maskowe i reduty u1y'" any: to czar

nego, to innych kolol'ów. 
Drelich patrz cwelich. 
Drogiet, drogieta z francuzkiego , materya pół'we·t .. 

niana i pól'jedwilbr~a. 
Dubil/'skie sukno. Gl'o naznacza od nif'go instruktarz 

celny }itev\:ski. Zapewne od Dubinki miasta Raclziwi·t- _ 
łów w wileIlskiem na1.wane. 

Dublówka, szycie na okoJ'o ldinika u tl'zewika dam-

skiego. 
Duet uhior kobiecy na g-l'owę za Augusta II. uzywany. 

Dusza do pasa, patrz pasy. _ 
Dyma z tureckiego tkanka haweł'niann, a pospolicie 

hawetniano-lniana. Dyma seki.esl~a najwięcej by·ta ce

niona, późnićj angielska gł'.~dka j wys7.}'wana, w paski 

zbiegajr1ce siQ 1ub na ' pr7~emiany atlasowe i mat. lliah 

zwy kle, nasta·ta póiniej i .kolorowa: z pierwszego ga
tunku' nosiJy kobiet5' spodnice , kaftanic1,ki, mę'l.czYimi 
zupany, innej farby ąyma na trzewiki najczęściej sI'u-
zY']'a ty 1 ko. . 

Dywdyk najkosztowniejsza materya tUI'€cka 1, puchu 
kóz tyhel, .. ńskich na tle jedwahnem. nohją z niej chust- . 
ki i s7,Cile pl'iWZ pierścionek pl'zeci<1gn ąć się dające. 
Gl'adki ich Śl'odek, obwiedzione w oko-to sz.lakiem W7.0-

r7.ystym i końce bywają w palmy kwiatar:li 'przefobione. 

D:tugość PI'<lCY, jakićj zrobienie dmstki lub szalu je
dnego wymaga, drogość materyahl, świetność i trwa

łość faru i san?ej tkanki, cienkość jćj wreście sprawuje 
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t'óznicę wielk~ co do ce~y, od kilkudziesiąt, stu du
katów za szal, do 300. 500. 1000 i 1500 duk., za chustkę 
w proporcyi. Kolory zwykle: źółty, oliwkowy, pon
sowy, niebieski, biały i czarny. Przedślubny u mo
znych bywał to p9darek, nie dość wszakze na jednym 
hp'fa,to szalu, tr"L.ehn ich był'o mieć jak najwięcej i naj
koszlowniejs7.)'cb, zeby się do kazdej sukni przydał'y, 

chociazby na te ]{upna i męza zniszczyć. Turcy wy-, 
chodzone częstol~I'Oć i dobrze przetarte szale przedawali, 
ubiegano się wszakze za niemi chciwie, z tego powodu 

,j sami jeździli po kraju. W stolicy handlowali niemi . 
w ostatnich czasach Grecy: Paschalis i Sejda Jankowski • 

. Terneaux Francuz sprowadziwszy do po-łudniowych 
'prowincyi te kozy, rozplenia je szczęśliwie, naśladuje 
,prawdz.iwe tureckie szale i wydar'ł Bisurmanom tę ga-
ł~ź Pl,zemysłu. 

Dzianka, dziana szata nie szyta, nocna kamizola, 
widać ze watowane by-l'y jakoby, i rękawice były dziane. 
Patrz vol. leg. IV. s. 359 r. 1650. 

Dzierganie. Dzierganie forbotów juz wspomniane 
w 1693. Krawcy dziurki u sukień, kamelorem, nićmi 
'lub jed wabiem dt.~ergali. Garnirowania i szlarki c~~sto· 
kroć i teraz dziergal)e bywają. 

Dzyndzyk; kutasik u trzewika lub sukni. 

J1Jo : 
Epolety; naramniki u sukień kobiecych; ąawano je 

z wstązek do libe'ryi. 

19 
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Facelet, Jacolet, ch ustka do nosa, widać ze i na 
'szyję i na g.l'owę zarzucana. IJetrycy bowiem powiada, 

ze kobićt"y strojów niezwyczajnych nie mają wymyślać, 
fa cele t y od ",,,ieczcllU g-I'owy do zie~i. Chustki do nosa 

·olt>jkami tl'wa·l\~j woni skrapiano. l umad'ych twarze 

Jacoletami by'ły zwi~zane. Facolety brunatną fal'bą 

fijal'kową niekiedy farbowano. Pasz.kowski i iflfl~ pi-
sarze. 

Falbala , falbana, falbanha, obszycie fryzowaoe 
e,zyli strzępione u fartuszków i sukień białogłowskiclJ. 
Rózne bYW3·ły falbany: wy::iekane, wyrzezane, wy
kłóte i szady trefne z ' falbanami. Za Stanisława A u
gusta w modzie były falbany i dziś zadna suknia bez 
kilkokrotnych nawet falban się nie obejdzie. 

Falc, fałd, fałdka, fałdeczka. Zmarszczenia w 'ja
-kiej matepyi, sukni, dla stroju wymyślone. Staroświec

kie o dwu fał'dach bywal'y l<iecki, mówi nasz Paprocki, 
lecz później, jak Mączyński poświadcza, szaty niewie

ście mia-ty od wierzchu do ziemi pe,I'p.o szwów i fal'dów. 

'V kobiecej i w polskiej od~iezy n:tęzczyzn, tudziez w 
p,l'aszczach, obszel'ąość sama przyjemne fał'dy sprawia. 

Falandysz, falendysz, gatunek sukna hollenderskie

go lub angielskiego, miązszysty, przycięzki bywał jak 
nOl-de['Y i dla tego Hpjszym ustąpić Ol,usiaJ'. Najprze-

, dniejsl.E',go łokieć nIe dl'ozej naci 3 zł. przedawać po" 

stanowiono in vol. leg. HI. s. 370 rok 1620. Uzywane 

to sukno późpićj zwłaszcza przez szlachtę ubozszą, a 
po dworach dla slug i domowników. , 

Falsarucha gatunek SUkJ.li) o której wspomina Rej 
w zwierzyńcu. 
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Fałsz rt sukni. U zupana bywał', u kami1~elki, su
]~ien kobiecych, u futer, nadstawiony pł'ólnem .dla 
oszczędzenia materyi, lu b kiedy jćj nip. wystarczyło .. 

Palszura gatunek dl'ugiej 7.wipł'zchnićj sukni. Zrana 
kapy w-l'oskićj, w ~ieczól' turecl,iej u~'Y'" ::'100 fał'szury, 

powiada lUodr7.ew~ki. 
Farnurały, femurały, gatki lub spod'nie, f<:lrttlcb. 
Fartuch z niemieckieg"o. Dla ochrony innej sukni, 

potem i dIn ouloby przyjęto fartuszk i. S'l.el'okie, oto
czyste fartuch y szorcami zwano, św iadczy ł\napiusz. 

Fartuchów bia-l'ych, gładkich lub J",vjecistych, dotąd . 

uzyvvają stale naSZE kmiotki i zydó""ki. D?iewczątek 

bywa:ł ubiorem, to gładki, na spodniey tylko zawie
'S'I. o n:!, 10 z staniki<>m, bez r~kawów atoli, z kieszon
kami na prl.erb.ie. Do ta11ca lekki faFtusZfk nieodhi
cie hyt potrzebnym, do menueta zw·łas7.c'l..a i koudi.3·;'. 
uczono, kied y i jak go· trl'.)"mać, lekko nim wzruszać, 
podnosić, lub chwilkę ja.k.oby wstydem 7.3 pł'onioną twarz 
zakrywać. Bia-te, czarne k l tajkowe 1 ub kolorowE>, ko~ 
rónkovve lub srćbrem czy z'totem bd'gnto haftow~ne 
bywa-ty ·fartnszi\.i, wedle czasu, osób i okolic;t,ności·, 
mniej lub więcej strojne, zawsze od sukienki nieco 
krótsze. 

Faworki wstą7,ki u koszuli krakowiaków. 
Faworyty c-zęść bl'ody zostawiona na obu poEczkach; 

mniejsze lub więks7.e pod.}'ug mody, ł'ć}czyły się niek.ie .. 
. dy z. ' wąsami, twarr. męzką c~yniły oka7.alsz~. 

Ft:.lpa z w-toskiego, materya jedwabno w€'fniana z 
kosmatością po WiĆl'zcbu, Podatek od niej n,nnacza 
vo.l. leg. IV. s. 81 rok 1643. Na garnirowania do, su
kipń zimowych kohiecych llzywana i na kami7.f'lki męz
kie pr7.edtem; moiniejsi podsz)"V\ aIi nią p'}:aszczp, surduty. 
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Ferendyna materya jakaś jedwabna, 'Wspomniał ją 

celny litewski instruktarz. 

Feret, fereta, feretka, bukiel, sprzązka. Do hals

bantów zł'otych u7,ywano feretów srebrnych i nawza

jem dla odbi~ia. Bieretek bywa·r z feretami i na no

gach bywa/ty ferety. Niewi:lsty d~isiejsze po"."jadi:l Pe

trycy w ekonomice, feretami, pont<l·l'~mi, J~Hmle.ni<lml, 
I1ie inaczej jako niebo g V\' ia7.dami świec~. lVIówi jes::.cze 

o feretólcb: Budny, Rej, GÓ1'nicki. 

Ferezya, Turcy wymawiają fereze, jest to suk,nia 

zwierzchnia, nieprzepasana , dłL1ga, lekko podbita. 

Słownic~ek Czartar. w czasapisrnie bib/. Oss a li/J,. JYI'. 
2. Ch·tops~a to w niektórych częściach kraju od%iez. 

Stal'ovrolski w .reformacyj obyc;7.njów polskich mówi: 

teraz j woźnica nie chce w kozucbu b::lranim być wi
dzian, ale go ferez,yą 7, wierzchu okrywa, aby przecie 

saknią czenton'! odIada pospolitego hył róz.ny. 'V szak
ze w połowie xvn wieku, jeszcz,e ta suknia i dobL'ze 

ul'odzqnych była odziez~. Katar7,yna z Lipowca Dy
dYliska 1653 roku W testamencie znajdującym się w ak·' 

tach, umieszczonym w pismle krakowskićm Flora i w 
!{ uryerze warszaw,skim 1827 w 114 numerze, l\'bclfjowi 

Miechowskiemu s7,wagrowi, próc7, innych dar'ów ,odka

zuje ferezyą aksamitną fi{J'}'kową, nózkami ryslemi pod

szytą z guzami robinowem;' 
Fixmenty gatunek p·}'aszc1,yków kobiecych. Haur. 
Fi.!:,ka, pOOllsZE'C1,k:l do szpilek na gotowalni. 

Flamshie sukno, płótno z FlandrYl, Niderlandów. 

Instruktarz celny litewski. 
Flanella materya wd'ninna ciepJ'a. Mntki ll<lSZ~ zi

mową porą spodniczki nosi'!'y llanellowe, m~7cjjy1.ni 
kaftaniki I zwł'aszcza do rurnntyzmóvr skłonni. Angiel-
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ska flanella długo poszukiwana, dziś tak piękną i ~ ' kriljll 

robią· 
Flora; materya, krepa czyli to źałobna, z wierzchołka 

gl'owy i z ty'}u az do ziem\ prawie opuszczona, zawie

szona potem na rękę; c7,-yli biała, świetnemi blaszki 

lekko naszyta, do ubiorów okaza,tych, teatralnych, 

balowych. Florowata malerya, nal<sztah llOl'Y, rnoze 

i dla tego ze k wiecisla. Stroczki florowatej sztukę 

wspomina instruktarz cplny litewski. , 

Florans. Za naszych JUL CZliOSÓW wynaleziona mate"'! 

rya jedwabna, mniej tęga jak kitajki i przerabi.:lna ina
czej, większa icb miękkość, piękniejszy po,tysk. Ró-' 
'l.nych by·ty kolorów. Gatunki floransu pojedyncze, 
podwójne. . 

D ':f'. ' /', Ok ° , e ""k L'ontaz, J ontanz, J ontazl ,zvnązana W rozę wstąz. ' a 
lub tasiemka. Niewiasty g·]'owy, piersi, stanik i suknię 
całą, -11iekiedy zdobj·ty fon.tazikami. Trzewik męzki i 
kobiecy zamiast sprzązek zaczą-t miewać fontazie. Od 

Pani de J.ilontanges kochanki Ludwika XIV. króla fran-

. cU7.kiego, wynala7ek fontaziów ma · pochodzić. 
Forbot, forbotek, korónki. Z HolJanayi najwięcej 

by·ty cenione, robiono i w domu a nawet zoI'ote i sre
brne. Koszutski w Lorycbinszu zali się h'mi s~'owy: 

teraz i ubogiego człowieka zony ni~ masz, któraby 

czćpców nie l10siła trojakiemi forbotami , al bo tkan ica

mi złotemi szerokiemi bramowanych. Fartuchy by
wały z forbotami równie, ńlamki i inne s,tugi, a nawet 

konie ubierano w forboty. 

Koń mu wiodą z forboty, na pochw[lch się trzęsą. 
powrada Rej w wlz. erllnku 7.ywota Cz.·]'owieka poczciwf'go 
w f{['ak. u Wierzbięty 156{). Tenze pisarz vv zwierzyń. 
cu zachował' nam przysłowie: 
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z ·tyka fodJoty, szfachcic bez cnoty. 

Z fOl'botów bywał'y i 5uknie, ozdobione forbotem z'l'o

tym; znajdujemy podobną w testamencie Dydyńskiej 
165:3 roku. ' 

Forga kita, pióropusz. W,l'osy jej przyrodzenie Vi 

śliczne powi/to forgi 'i pierścienie, odzywa się Twar

dowsk i. Po szyszaku toczy się forga piór i Jwnie pod 

orlemi ogromne {orgami. .Niewieście gotowy stroił'y się 
w bujne z piór str}lsich forgi. Od Turków przejęty 
zwyczaj u zawojów kobićcych uzywania forgi. 

Forsztat, jUTsztat materya jedwabna, snać wzorl.y .• 
5ta • . I pó1'ful'sztat bywa-!', d'o od nich, równie jak od 
fursztatów stanowi instruktarz celny litewski vol. leg. 
IV. s. Sl rok 1643. Robi-l'y je kobiety d1,iełem tkacki/m 
na krośnach, w yobrazając przedmiot jaki dobrany. 

Foty ,fart.uszki Hucułek czyli kobiet góralskich. 

Frak, fraczek. Suknia kroju francuzkiego lub an .. 

glelską naśladująca modę; z nią ra1.em podlega róznym 
odmianom, co do kroju, guzików, koloru sukna. C1.t\t'
ny i granatowy najuzywańszy tel'az. Str'ój polski le. 

dwie gdzie ujrzy na ziemi polskiej, same ty lko świecą 
się fraczki. . 

. Frt;zla, frandzla~ fr~dzelka, hramowan ie nitkami 
końcem na' dół wjszącemij fręzle bywaj? z nici, bawł>tl'ny, 
wł'óczki, jedwabiu ,- srebra i do ta. Rlonowicz juz o 

nich mówi i frarn::.q je nazywa. 
Fl'yga, fryza, kryza, rodzaj garnirowania; czyli 

kołniel'zyka marszczonego. Dawne kryzy były szych- _ 
towane, uczy nas ALb. z woj. 

Fryzura, sposób ubrania głowy, ow]'osy n:łstl'r.ępione

i w p~wn'ą figurę pięknie przy~1..esal1e. Rozmaiteg() 

kSltahu by" aly frY7.ury,. róznćj wielkości, z loczkami 
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okrągłemi, z puklami włosów po nad uchem spuszczo
nemi niekiedy. Słusznie wyśmiewano w t.ej u)ierze 
p'rzysadę, oddalenie się od skromnej prostoty ubioró~ 
dawnych i mówiono: co pl'zE>dtem kobiety chodził'y 

w czoł·enec7.k~ch, dziś o 3 piętl'ach noszą fryzury. , I 
mę~czyzn fryzury bywa,ty ro~liczne, a 7,awsze z n'J~d 

francuzk.ich naślado\'\'aue, równie jak niewieście bogato 
pudl'em okrytp. Królowa Kazimira maHonka Jana III. 
sprowadził'a 'z Paryza fryzyera nazwiskiem Clairemont, 
który tak był modnym, ze się zadna dama nie śmiał'a. 

pokazać u dworu, nie będąc przez nief;o fryzowaną; 
zp.brał on znaczny majątek wPolszcze. Kuryer warsz. 
1~28 Nr. 56 zwiastuje, ze w teraźniejszym roku przy
by'ł'y Pa.ryzanin fryzyer, za jedno ubranie głowy hierze -
po 3 duk. 

Za Jana Kazimierza przyszedŁszy na pałac do komnat 
.królewskich, rzadko jUl. kiedy mozlla było Eitaroświec-ką 
czuprynę polską widz.ieć, tylko g'lowy jako pudła fry
zO.wane, ze al. jasność okien zas,tania,ty. Do pokojów 
Ludwik~ Maryi zony tegoz króla cudzoziemcowi zawsze 
woJno, a Polak u drzwi stać musial' 1. pół dnia. Astrea 
t. I. rok J821 s. III. 

Furyatka pewny strój niewieści. Rysiński, Haur. 

Futerbarchan rodz.aj barchanu, na podszeV\"ki llzywa
ny za.pewne. 

Futro. 'iV pÓ'}'nocmfj strefie zańlieszkali, nie dziw 
ie miewaliśmy futra, ześmy do nich nabrali upodoba
nia i peWIen zbytek przywiązali. Szcugó·towe ich 'opi. 
sanie i odz.iez jaką z nich robiono, mamy tum, gdzie 

się mówi ogólnie o polskich ubiorach. 
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Gacie, gatki, spodnie płócienne brane porl spód, na 
które się Idrtdą inne. 

Galer p,tótna gatunek, wyrahiano je w Kolonii i 
wpl'owadzano do nas Gost. gore 112. 

Gallioty snać krótkie spodnie, mówi o nich Alb. 
z woj. 

Galon taśma srebrna lub złota- róinćj szćrokości, 

dworzan odziez, a teraz libery e kosztowne bramują 
niemi a mianowicie kapelusze i kamizelki, cza!Sem i 
suknią po szwach wszystkich. 

Galosze z włoskiego i francuzkiego, z~ieI'zchni tr7.e
wik z przygrubszą podeszwą dla wstrzymania wilgoci. 

, · Nastało ich u~ywanie za Stanisława Augusta. 
Garderoba patrz szatnia. 
Garnirowanie. Stt'ojna suknia, kornecik lub czepeczek 

i ko,tnieezyk powinien być garnirowany, a jak teraz 
kazda i codzienna suknia płci pięknej. Wysila si~ 

bieg,lość modniarek na coraz nowe garnirowania, to 
7. tćj samej, to z innej stosownćj materyi, piór, kwia
tów, kamieni, wzgląd m?jąc na rodzaj ubioru, na porę 
roku, na czas, na wiek nawet osoby, słowem na 
WSl ystko. 

Garnitur, sztuIii Stl'oju dobrane; tak w polskim stroju 
gal'nitue obejmow3,t zupan, kontusz, pas, czapkę, czę
stokroć i bóty nawet saf!allow~ tego koloru, albo przy
najmniej stosąwne; w franc';lZkim: spodnie, frak i ka
mizelkę; vv kobiecym nawet jednostajne do c.3,łego ubio
ru km'ónki lub inne ozdoby. 
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Gaza gatunek tkanki jedwabnej, gł'adkićj, pl·z~jrzy .. 
stej, ni('kiedy przerabiana, co do farby swej najwięcej 
bia .ł'a, wszakźe j kolorowa daje się widzieć, albo : na· 
J)iałem dnie w pasy, p·łomip,nit>, kwiaty. Je'st teraz 'ga

tunek l.wany gaóe Iris. UJ.ywana bywa na suk~'ie, 
ch,usteczki, ubior g.}·owy. 

Giel'ad a alho szcziJbrzuch są to rzeczy, któl'e pannie 

id~cćj za mąz hl ocbędoznoścj jćj przy posagu dają, 
które ona w dom swego mę7.a pl'7.ynosi Saxon tit'- I. 
Gif'rady jur. nie 'maj,! J)yć osobno wyd7Jip.lanf>, jed~o. 
, ·rsr.ystek statek (~przęt) po zmarłym, bądź męzczyznie 

{llbo hi a ·ł'og-l'o wje , ma iść w równ y (hiil-ł między potom

ki. - 'V.szakze ten wyraz u mies7,c1.an zdaje się być 
więcej llzywanym; aniżeli u szlachty. 

Do gif'{'ady nalelfl cz~stkowe zapinania, paski oko

wnne z jed wabiu tkanE', ręczniki, miednice, kołnier,z~, 

w i eńce, zwierciad1'a, ig ·ł'y. Nie dosyć mieć szatę po 

polsk u, 7'zeczono w Groickim, ale po niemiecku, po 
węgiersku, po hiszpańsku, tald,e inne stroje g,tó~ne, 

s7.-yjnf', ręczne, jako są: cepliki , oswiki, tkanki, bra-~kj, 

czćpki morawskif! , staroświeckit> , chomIe, k<tdzioI'ki, 
cp.l py z knaflami, toc7.ennlce, ~'ubki, wieńce rozmaite, 

jorbot.y ' ped'owe, dote zatls7.I<;, 1)jrety z ponta~'m", 
czapki od sł'ońca, mycki, ścierki, rąbki, seJ'panki, je
dwabniki, latai-czyki, rantucby, swojerze, potyczki, 
podwice, przednice pel'·łowe, f ko-l'nierze z przednicami, 

koł'nierze opad-l'e, obojczyk i, koł'nićrze do obojczyków, 

kruszki, cer~gielle, zapony, krzy~yki, zaHbanty r()z· 
maitym strojem, koszulki roz.lic1.ne, gurgolp, czekliki, 
szorce, fartuch y, opasania, dziwne obrączki , rozmaite, 
~zersze, węzsze, go-te; drugie' z łańcus'zka' mi, -l'ańcusl.ki 
ku opasaniu, wacki, mies?ki per·łowe az do ziemi, mu-

20 . 
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n ele , ł'ancllszki, pierścionki, korale, pacierze, facelety, 
J{rzyzyki rozmaite, lisiąz.ki z srehrem, letniki, s,mhki 
rozmaitym strojem, ,pJ'aszcze, kozki; a ktoby t e stroje 
n1óg,t wyliczyć. Zką,d tei widzimy, il męzowie tymze 
strojem s;ohie i potomstwu swemu wiele z·tego c?ynią, 
siebie ubozą; gdy na te ubiory 'zonom, abo ojcowie 
dzićwkom swoim wielkie zakł'aoy czynią. Groichi o 
gieradzie. Do ~ej7.e gierddy nale7.ą równie: skrzynie., 
skrzynki ma·te, zł'otQ na niciach, wę7.g·l'owia, pOdUS7.ki, 
prześcierad ,ta, rzeczy ł'azi.enne, len, pit>t-ścieni.e, których 
zona za męza uzywa·r'a, wieńce, księgi, na których się 
ni€wiasty modl~. T,mże o spadkach, ju,re m.unicipali 
art •. :23 et 5i. Specutum Sax .. tib. 1 art • . 2,t 

-Gier2dą l1az)'wano ieszczp Ilaczynie ws?elkich rze .. 
mieślników, Spl'7.ęt domowy i ztąd powsta'}'o nClzwanie 
grat, szc~-ebrzuch domowy. Saxon tito l. Szczerb sax. 
145. Słownik Lindego. , 

Gieda w postawach, cło od niej wska'luje il1struJ\tar~ 
celny litewski. 

Giermak suknia d-hlga rus1<a. 'Nasi ojcowie czarne 
giermaki miewali, - kiedy przy boku pańs.kim w ra .. 
dzie zasiadali; mówi Staro wolski ":' ksiązce której tytu')': 
votum o naprawie rzeczypospolitćj.. Szkolny młodzie
łli,ec chot:hił w giermaku'O 

• ł 

Staroświeckim giermak krojem, 
Dzisif>jszym odn::twial1l strojem; 
Spus.zczam glanków, s'paranJ guzy, 
I stan'u pOpusl,c7.am d-l'l1~y. 

ochywa się Rochowski. Dziś to nazwisko i odziez ta 

1.(tobiąca i wyzsle klClssy u przodków naszych, pOlllię .. 
dł.)' gmiutlll l'u~kim zostaJ'a tylko .. 
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, Gierzynek. Od sztuki gierzynku po gr'. 15 da po
stanawia instruktarz celny litewski i vol. lpg. IV~ s. 356' 
rok ]650. 

Giezłko p-ntrl c'lecheł. 
Girlanda patrz witniec._ 

Glonek ozdoba sukni giermaków zwł'aszcza, cZ'Ytaj 
Kocbanowskipgo fraszki. 

Gment, kment, bisior p'łótno cienkie, białe, tel~a~ 

tak zowią, powiada Budny i Mar. Bielski~ 
Golcz gatune-k pJ!ótna; wszelkie a mianowicie te, na

,\\'1 elki e ,łokcie pl~zedawa~ polecono, jak widzimy/ w Her. 
bur.ta statu cjt>. 

Go!,s bramowanie napierśne u koszuli kooićcćf i 
męzkićj. Gors kobiecy szlareczką jaką obwiedziony 

hywa'l', gors m~zlu z batystu, naicieńszego perkalu albo
i korónek. 

Gorset, korset , stanik dla kobi et rogami wie·lory bie
rni i pl'ętami zelav.nemi lub stalO\'\'emi bryklami obJ'o .. 
'l.ony i przepikowan • dla objt;cia talii, pł'zez z~sznu
rowanie ściśtejsze coraz utrzymywać mający Fówniutką, 
wyprostowaną i cieniuch'ną kibić. Naduzycie w tej. 
mlel'ze, iluz męczarni rlla młodych panienek nie 5ta.· 
",a']'o się przyczyną, jak łacno wprawiało w nieuleczone· 
słabości. P"ry7.ki przedt.em gorset być nlllSia,t, jeśli 

mial' być doskona'fy, robią jf.; teraz w Warszawie; ze 
wiele pracy wyńlagają, kosztują do 3 duk. 

Gorseciki .zwierzchnie na białej zwykle sukiencp, 

7'i rękawami lub bez rękawów czasem aksamitne, noszą 
dla ciepJ'a; kolorowe z aksamitów lub at,l'asów na wie .. 
czory, dla m'l'odych zwłuszcza osób. 

Gotowalnia pokój lub stolik ze wszelkiemi potrze_ 
bami do- ubierania. się i tndienia ",i'osów •. 
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Gramit. Gro na ,ł'okcie od niego instr'l1kt~lI'z celny 
litpwski naznacza. 

, Granat, półgranacie , pierwiastkowo snnć 'takipgo 
koloru, później i dla gatunku swego tak zwane. Ro

dzaj sukna granat i pó·I's7.k(1f'1'acie w jf'dnej cenie chodz:t. 
Goslkowskiego, góry złote 114 . . 

Greczynka z CZ(1:-ów Stanis'l'aw::\ Augusta l'od7.~j sukni 

kobiecej, z materyi bogatej tureckićj granatowego zwy
kle albo purpurowego koloru po a dó 5 ouk. ·J'okieĆ 
jeden p']'aconćj, pięknie oł)f>jmnj'1.c:l w stanie, hel r~'- .' 

kawów, boki okrywającn tylk,o i . potoo.ysta z ty·tu, 
,.. ogopem okazałym, obs7.ycif'm czyli garnil'o 'w~ni;?m 

bogatem. Rękawy do nićj bia·l'e i spodnicl,ka krpp0'ło3 
.na <lt·rasowej wJ'o'l.ona. Jedno i drugie 7. bogatym h"ftem, 

7, massyf~ złotego lub srebrnego, i po ca,tem dnie rzu. 
cane takiez same hlaszki. Piękne do tego opi<tcie g'l'o
wy ,/, ~recka lun turecka, z kitą a1ho p\{}r pękiem i 
zawierszoną czaseC1 bogatf1 florą, dla prll:ystojnych i oka-

1;:\łych męzatek. ublol" ten powabnym i ,",spaniel·tj'm 
czyni·ty. 

GrodenapI , grocletur , gros cle Paris z francuzkif'go, 
rod7,aj materyi tęgiej j~dwabnej. 

Gronostaje, hornostaje. Zwier7.'1tko · większp. cO,kol
wiek od ł'asicy pospolitej, Krótkim, bia.}'ym ' V\ło.5f'm 
pokryt.e, ogon ma od po,l'owy do końca czarny; znaj

duje się w S~wecyj, Moskwie i \IV Po15'l,cZE' 7.najdo~a,to. 
F'utro gronóstajowe pod~7.ywa pJ'aSlCz. monars7.y koro
nacyiny i kgi~z~t wielkich obrzędowy ubior. Dawniej 
hy'1'o w wielkiej n:ldl'r ceniE'. Na Imak bo·łdu ohok 
innych fu'ter z Nowogrodu W. i PSkO'łoH dawano je 

ksiąr.ętom litewskim. Gdy kto ()(h~'o.J'ywa·I' się od wy
roku ka<;zteJana krakows"if'go po",inien hy·\' dać OlU 
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kozuch gronostajowy. Patrz lIerburta stat1!t, vol. leg. 
I. pod rokiem 1347; Od sOl'oka czyli 40 hl'onost .. jów 
do postana~ia in5lruktal'z celuy litewski. Podbite 

niemi świetne szu by, królom jakcby ró~ nając liię, lubili 
nosić mozni pano",ie nasi i panie, i tak na rodzinnych 

portretach kazali się malownc dumniejsi. 
Grozbota rod1.aj to korónek. 
Grubryn jedwabny tuI'eck i, niellliecki. Instruk tan., 

celny litewski ,vol. leg. IV. s. 81 rok 1643. 
Grygl~nowy, gryalinowy kolor, podobny jest do 

)<wiatu lnianego, po francuzk u gr'is de lin, często mo· 
dnym bywal'. 

Grzebienie do czesania włosów: bukszpanowe, bzo
we, tel'az pospolitsze I'ogowe z kości ordynaryjnej i 
sł'onioV'l'trj. Gc;ste j I'zadlde, których przedtem do tapi
rowania fryzlU' uzywano. Do podpinania V'I'·łosów: ro
gowe, tartorogowe czyli szyldkretowe srebrne lub z,l'ote, 
koralami, perłami, drogięmi kamieniami, bry llant3mi 

w wierzchniej b)as~ce J)[·zyst['ojone. Ma·łe gl'Zf'hyczki 
s~"uzą do podpin~nia ",łosów II boczków, czasem ich 
kilka razem zatknięt}'cb bywa. 

Gunia suknia gruba prl.e1, kmiotków zwykle uzywa
na. Siermięga to górali równie. 

GU7'ge:le nalezal'y' do stroju bia·l'og1owskiego. Sax. 
Gurmana suknia 1'. grubt'go sukna, mówi o niej Po~ 

tocki w Arge'nidl.ie. 
Guz, guzik, guziczek, guziczki. Guzy dawne do pol

skiego steoju by.l'y z pere'l', drogich kamieni, fiJgnlflo
v.ą angspurską rohót'1, z t>111alią, okrąg·l'e w pętlice 

zakładanf'. 'ram nawet gdzie kontusz l)yt rozwarty, 

d1a okay,a.f'l)śei bok ciI.J'y jeden tej sukni zoobj.{'y gm.iki: 

o('If'0y,iedni~ im hlb Il~nit'jsze cokolwiek przeciwny 
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hrzeg 7,11 pana nz do pasa zajmowaol'y- Guziki d'o fran

cU7.kiego St.l'Ojl1 db bogaczów i do wielkiego ubioru 

hl'yllantowe, dla ni7.szych albo do częstszego u7,yc-ia, 
to naśladow:me od F'fanctlzów vvv,orzyste, z emalią, hi

stol'yc7.nemi 7.a slkl'pm malowaniami, to od Anglików 
st<llowe, drogif', vv rózne perelki szlifolVane, teraz na.. 
]wnipc bial'e ll1b zóhe gładkie, posrebr7.ane albo zł'o

cone, do mundurów z pl'Zepisanemi herbami i wyci. 

skami. - Guziczki małe okl'ąg'l'awe, ale mnóstwo ich 

s,łuzy'l'y do bU'l.:H'5kiego lub węgierskiego stroju, do . 

am.aionek, sukień d7.iecinnyt.:h; jedwabne, kanlf>lorovve 

lub z takiejze Ol::ltery\ do 7.apluanla sukitń kobiecych 

i rnęzkich niektót'ych. Bia,l'e niciane, na drucikach. 
obdl',iergiwanf', u~ywają się do kos7,ul. 

Gzło, giezłka Jios'lulka dziewicza albo odzienie
lniane. 

Tawta cienka którą mlo~'a 
Odpadl'a ją: ze tylko wsamem gzIe zosta,l'a, 
Które tak wS7,ystkich cz·toą ków kry'l'o tJjemnice, 

~ Jako liliie kryj'l przejrzyste sklanice. 
mówi Piotr Kochanowski w Orlandzie. - Owa we gźle· 

kmiotówna robotę sobie czyni miłą, od1.y~' a się Gór
nicki w dworzaninie. - Gd'a szyte i proste zapisuje· 
Dydyńska Vi 1653 roku siostrom i dziewczętom. 

I-Ial)L1., chaba grube sU~!1jsko hia,I'e z Tnrflcczyzny 

pocnodl"7ce, robiono z niego siermięgi, opończe, te 

ostatnie gotowe pl'~yV\'o~ono, gdyz od nich cło stanowi 
instruktarz litewski~ 

• 
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Haft, kawt, przttykana robota. Haftów rózne były 
rodzaje; szydełkowq robotą j to fr311Cuzkim lub turec
kim ściEl-giem, do czego i odmienne bywa,ty siydeJ'ka, 
pierwsze g~':Jdkje, drugie z nnparsthipm. Między dwie 
nic t przez zarzucenie na hac ... ) k sl,yddka wyciąga się 

nić podwójna równie i tworzy ci~g'l'y jakohy ł'ańcus7.ek. 

G-tadkość i sZ(~rokóś6 tego ł'ańcuszka piękność haftu 
stan/owi. Przez jeden pasek powtarza się haft raz dru
gi ~ hi,orąc ściElg szydel'kiem, to z jednej to z drugiej 
strony paska, a nić przesuwając pr7,e'l pasek wydatnym 
to _go czyni i do obwódek zwł'aszcza stosownym, oka
zalszemi je czyli wznioslejszemi robiąc; nazywają to 
nie wiem dla czego mrozem. Drugi rodzaj haftu jest 
atłw5kową robotą, i tu by'}' sposób turecki, kiedy ni ć 
7,a nić zachodząc zręc7.niej spł:ljał'a cienie. Trzeci hafi 
bogaty, cz.yti bla~zki przyszywane bajorkiem na nić ' 

. jedwabną navvlekanem; tu mia.J'y miejsce folgi-, haft 
perłami j drogich kamieni na odziezy przymocowanie. 

Czwarty na kanwie a petits points to jest wjednę 
stronę" albo krzyżową robotą wedle podanych w;wrów; 
k wlaty, . zwierzęta, osoby wyo'bl'azający, na kanwie 
prostćj, złotej, srebrnej. Do hafLów jp.szcze nalezą; 
szycię paciorec1.kami lub sieczką sldanną , tasiemElczka
mi, cyrowanie czyli zawł'óczenie, l'ubótki i dzierganie. 
Nić, włóczka, pele, jedwabie, koronki, sznele, nić 
<"łota i srebrna, blas7.ki, bajorki, pacioreczki, tasiemki 
lub wstązeczki wąziutkie, były materyałem z którego 
zach wycające powstawały prace, jedne w ręk u, drugie 
w krośnach robione. Francya i Turecczyzna udzielił'y 
nam tej sztuki, '3 szkO')'ą jej bywa'l'y dwory moznych, 
klasztory; nie jedna wri'ścit~ matka wyuczył'a swe córki. 

IIaftowano jeszcze i włosami czułe pamią;tki I haft.owano 



UHIORY 

sdm:e mę7.kie i zeńskie i wszplkie ocłdzielne części ubioru; 
opony i POVVłOC7.ki na pościel, obicia, meble, namio
ty, czapraki, szarfy, chorągwie, ozdoby l<ościelne lub 
do knpł'ańsI\ich ubiorów s·tuz'lce, kobiprce i drobniejsze 
upominki, jako to: woreczki, puilltu'esiki, lJaftowano 
ręczniki, pokąd był obyc1.aj umywania w Jadalnej sali 
r'lk przed sto·rem. M,l'odzie7. p·tci zeńskićj nieporówna
nej w lej sztuce D::tbyvva'ła 1,datności, a rzecz kai.da ha
ftem pi~knym ozdobiona, większej tern samE'nl nabie
ra·ta cetl y • 

• Ilaltki s·l'uirły do spięcia; srebrna haftka na nogach 
ksztal'tnie splna~'a ohuwie, Olosięzna ukryta zupany az 
do pasa i kontus7.ą w części mniejszej spinaJ'a. Iiaftka 
hryllantowa ~dobiła czasem kapelusz, albo ubio!' ko
biecy • 
. Halzband patrz als7.bant. 

Halstuchy patrz alsztuchy. 
Hańskie sukno. Od postawu sukna takowego cło ' 

instruktarz celny litewski óz.nacza • 
.fIaras patrz Rasa. 
Iia~u.s l>atrz ' Arus • 
.flatłas patrz at·fas. 
Hazuka, azusta. Na w?ór podobno rzymskiej;tyl~o 

d-tuga do pięt samych szata, późniejsze już wzory snuć 
od Fran~uzów pl'zejęliśmy. Mówi o hazuce Wujel<, 
Opaliliski, M~czyński. 

Jadwi.szka przy gotowalni kobiecej, równie jak przy 
robocie słuzyła do zatykania spilek, igieł'. 
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Ja/owaty, nie po kontuszu jał'owatym szlachcic ma 
się dać poznać, ale po cnocie, mówi Starowolski, refor .. 
macya obyczajów polskich. Moze to kolor żółtawy 
oznacza·l'o. 
Jamułka, jar7]1ułka" czapeczka 'Zw·taszcza ludzi ko

ścielnych, mycka doktorów, ludzi starych j chorych. 
C7.as~m ich po kilka kl'adziono, pneszywano w nich 
zioł'a j to pomagać m;.a1'o na J-,óle g·I'QWf. 'Tak nazy
wano jeszcze kapturek htaz.eński i czapki spodnie na 
sam wier7.ch gotowy zydowskie; mówi .() nich Syxt, cie
plice w Skle, Stryjkowsfd, Potocki j t. p. 

Jamurlach z tureckiego jakmurłyg, opończa od tWsz. 
czu, wspomniana in vol. leg. IV. 5. 82 rok 1643. 
Jarmułka patrz czapka. 
Jarmułuk podwójny harcban • 
. Jednoradek suknia. 

Trzebać by sobie sprawić jednoradek jaki, 
Coby był za kolana, ~lbo giermak taki 

Jakiś na wojnie zguba. 

Jedwabnica, bł'awat, matery~ jedwabna, mówi o niej 
Starowolski, Piotr Rochanowsl~i i cel. li,tew. instruktart. 
l{obićty i twarz cienką jedwabnjc~ o kry w a·l'y. M.iękkia 

szaty albo jedwab.nice męzczyznie prEecł\tem .za hąńbę 
poczytywano. Był' równie ohyczaj dawny, ze ramoty 
czyli hramoty królów polskich i ksiąząt litewskich w 
jedwabnice obszyte, w czasie .odprawy pos'łów niosł 
przed królem referendarz koronny albo litewski i tymze 
posłom rossyjskim zwłaszcza i tUl'eckim oddawał; po. 
dobniez i od njch monarsze odbierano pisma. I dyspensy 
W jedwabne p'łaty h,wał'y obwinionp, Birkowski nas 
uczy. 
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biderak z nieOlieckiego Unterrock, 'spodriica, wspo. 
mina to Bielski i jeszc~e ten wyraz pomiędzy ludem 
poz,osta.J'. 

lngerniny rodzaj ubiol'u cudz-oziemski~go, od szwedz .. 
. kiej zapewne prowincyi Ingermanlandyi za \Vazów na-
-sta·t, móV\'i o nim Twardowski. I 

Jolom czapka ukraińskich kozaków, z haraniej skóry 
pospolicie czarnej z wjerzchem jej obwis-.tym, u naowor

,onych kozaków ponso-wym, zkutas-em w·l'óczkowym lub 
srćbl'nym. Czartoryskiego słowniczek. 

Józefki gatun6k stroju bia·ło-g,towskiego I-laur • 
. Jupa, jupka, jupeczka, gOl'set, kamizelka bia>łogł'ow

s&a -!Ł czasów Stanisława Augusta. , . 

Ka'7Jat, kabot1'Cik, kaftanik, kamizola kobieca. Ka-. 
baty niemieckie, jak Starowolski pÓ\'viada, by_wa·ty z 

,~ ·totog·J'owÓw, rzezane, 7; ty·tu S7.nurowane: ,nosili je i 
n1ęzC7.~Z'Uj. WSp"6minaj~ kahaty: GÓl'nicki, Zbylitowskj, 
Opaliński, Bielśki. Kabht czamletowy '1,apisuje Dydyn
ska Annie Siemi.ńskiej J653 roku. 

1iadryll) kadryllik , matpryjka jf'owahna 1ekk'a, W 

kratkę zwykle. -Powst;:joJ'a w ostatnich c7.3sach. 
Hajfa. Od sztuki tabinu wą:d,iego i knffy zł'otycll ' 

'::3 c·ta haznacza 'vol. leg. VI. s. 13J rok i 703. 

Kafta.n s~'owo t1.Ire'ckie. U TUl'ków zwU;rzchnia to 
szata, my tpgo wyrai,u llzyvvamy do oznaczenia sponnipj 
odzie7.y, naksztdt kamizelki z ' l'ękawami. "B ycerstwo 
nosi·l'o kaftany ze skóry 1'oslej, prze§cie-łanej bawełną 
i przeszywanej gęsto 1 aby ostrl,u. pa·tasza da·}'a odpor", 
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Klokocki w opisie obyczajów tureckich to wyraza: · liPO 
banki"cie Ciausz Pasr.y prowadzi pasła i k.ilku jego lu
dzi do pokoju osobnego, gdzie na nich- k·l'adą kaftany. 
7.ł'otogłoV\ e, pstl'e, z róznemi figurami ptaków i innf'go 
zwier7.a, n~ znak łaski~. Monarchia turecka Rykota s'-
106., sJ'ownl{11.ek C7.artor. w ~asopismie bib1. Ossoliń. 

Nr. 2. - Bagazyowe kaftaniki wspomina Birk,owski, 
Teraz bywają prze.ld'adane · bawełną, z., multanu lub 
flanf'lli,., robione na drótach z bawe·tny, wł'óczki lub. 
",elny. Są. j kO.bićce noe,ne, ąlbo. do . rannego ul1ranią-: 

){aft.aniki. 

Kalesony s.podriie płóciennI:? pod .. spód brane. 
lf-alal7lojka mat.erya wełniana .. w pasy świetnych ko--. 

lorów. ,y thie.J'ach teatralnych znaj<lujęmy, ze pano- . 
w ie rano w ka-l'amajkowych sukniach, szlafI'okach za-o 
p,ewne chodzf!, naj vv ięcej-· ich teraz kmiotki lub mies~czki" 
na. spodnice Ul.'y WDją. 

Hambra, to samo niemal co rąbek, 1ylko rzad~;)Zy, 
harchiej prze7.roczysty, więcej ' tęgości u)<I}ący • 
. I{amcha mat~rya. turecka lub chińsk.a jedwiilbn,o. , iVJ'a- .. 
oysław . JagieHo IQO sztuk kamcby corocznćj daniny na 
wDjewodę wołoskiego nało1.y-ł. To samo hyć musi '

co kof~yr LI Bielskiego., bajborak u Gwagnina. lVIówi_ 
j~szc7.e o niej .: Oczechowski, Stryjkowski. Zrobione, 
7 .. tej matf'l'yi suknie karnchą. nazywano, równie .. 

I{amelor. , y,l'os z k:lmeru czyli kozy azyatyckiej i ,. 

do hi:iftów i dzi€l'g'nnia dziurek u sukień llzywany. 
Fiamizela, hamizolka, z franct1zkiego część. ubioru . 

rnęz..c.zyzn, pokrywając:) piersi. By~' czas, ze. i kobiety .. 
kaftaniki swoje nazywn'l'y kamizelkami. _ 

Kamlot mateq'a z w·l'osó;w koz.y angolskiej albo . te~ 
i. wełny. Uzywane letnią por1 n<J, ko.ntusze izupanyJ.._ 
tlldi(.iez na odl.iez. ~obićcą. . l\amlot patI'4 cza-mlet,. 
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Kampana, kompana, kampanka, sr'ehr'ne lub 7.łot.e

wzorzyste i ząbkowate siateczki do strojów naleźa-l'y 

przedtem; zdobiono niemi i domina balowe. 
lianak z tureckiego alszbant kohiecy, częstokroć na· 

der kosztowny, Mówi o kanaliach: Starowolski , Ba .... 
dziński ; opłatę ód nich vol. leg. IV. s. 80 roku 16,13 
postana'wi a. 

Ranawac, kanawas, kanafas mntpJ'ya hawełniana 
lub jedwabna ~ prązkami, d'o od nićj i1l vol. leg. IV. 
s. 84 rok 1646. 

Kandybura. W ostatnich lat.ach panowania Stani:;-"a. -
,va Aug'usta pojawjJ' się w lJanclJu pod Lem imieniem cyc 
czyli perkal w kwiaty WielkiŁ', u7.y",any przez kobićty 
na suknie, ~ar~ucony potelll i ledwie się zdał na poluy
cie meblów, na fil'anki. 

llapa '."ł'o&ka suknią bJ'wał'a ranną, świadczy to 
Modrzewski, bywaI'y i kobiece kapy. 

Hapcie obuwie dl'l'opskie zimowe ze skóry na jt>dną ' 

stronę wyprawne.j. Bterze się 'Za meszty, czyli spodnie 
obuwie wnętrzne. Ten wj'l'az wspominają Paprocki , 
Starowolski • 

. Rapettlsz, lapelusik, nakrycie głowy z grube.j pilś • 
. nianej materyi ż slerśąi kro1ików, zajęcy, bohI'ów lub 
wełny ()wczej. Ksztah kapelusza rÓ7.nym podlpga·ł od· 
mianom; do\'Vcipnie opisane w zabawkach pl'zyjemnych 
i pozytecznych w t. 12 s. 60. 

Pierwszy co kapelusza z}awił uzyw~nie 
Płci męzkiej okaza-łe i piękne ubranie, 
Nosił go biaJ'o majcie opuszczone kraje. 
prugi dziedzic przy swojej ś~i'erci najblizszemu. 
Tl'óirozny kapelU.S~ zostawił kreWneIll.U, 
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Ci go nosili z bis:tpańska, 1. jednym bokit>m podpiętym, 
powiewnemi pióry, spód których przyciska'}'a niekiedy 
kosztowna zapinka. . 

Tych skronie Kapelusz od;-.iewał' bobrowy, 

Który mial' za sznur rząd ś"ietno perł'owy. 

Inni mały pł'aski tr6jgranny kapelusik cisnęli pod pachę, 
i dZIś to okrągłe, to stosowanp. widzimy kapelusze, zmie

niające w kazdym rok.u postać: wysokie, ni"kie, z ró. 
wną u. wićrzchu , węzszą lub szćrszą g,tową, skrzydł'em 

większem lub mniejszem, C7,arne zvvy~le, czasem biał'e, 
zielonawe, cynamonowe. Stosowane kapelusze u zn<i

czniej:nych okradane wewnątrz zagięciów piórami bia
~-emj lub cząrnemi strusiemi. Robią kapp]usze na oesi'.cz 

nieprzenikliwe jedwabne, nie sprowadzamy juz ich 

tel'az z za gr'anicy, robią je obficie w kraju, w stolicy 
zwł'aszcza. 

Kapelusik pł'ci pięknćj uwazać się naprzód moze letni 

albo zimowy, skromny lub do okazalszego słuzący 
ubioru. Od słońca twarz nie-wieścię za:-.łaoiać maiące • 
lej{sze bywają, strojne w kwiaty, z spacłającemi od po
trzeby welonami, słonlkowe albo ryzowe, w;tązkami 
lub takiemjz str?ępkam 'j, wiązankaml, tś utasami ubrane. 

Zimowe ~apelusze 7. mat-eryi tęzszćj: atJ'asów, aksami

tów, kastorowft, hogacićj 'W pióra lub inne sobie "ła- · 
ściwe przystrojone ubiory. S'kromne kapelu15zft, nie 

tyle dostatków a wj~C€j smaku zdają się wymagać; ubio

rowe okazalsze, źle jeśli przetJ'oczone mniej stosownemi 

przydatkami, nigdy one pi~kności, nigdy wdzięków 

przydać nie mogą,- Czyjez pióro zdolne rozmaitość 
ich wyliczyć, albo kolej jaką po sobie' następowa-l'y, 
oznaczyć? to dzjwaczne, a coraz zmienne maj,! na

~wiska~ to pamięci wielkich ludzi: Nelsonów, BoUyarów, 
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Quirogów·, . to, zwycięztWOOl jak. pod M ·arengo., Tro
cadero i, h~m pod-obnćm bywają poświęcone; to har. 
dziej upodtlbanym boł'dują sztukom tpatl'alnyrn a la 

Frej8chiltz, to b,l'awne ~maczeniem, pięknością, nie
szczęśc;iami,. lub z jal,ifjjkolwiek innej strony przypomi
!lają osoby n. p. a la Medicis, Marie Stuart, Pompa
dour, Valliere, Ninon; to z dam wyzszych past.ćrki 

nam wyobrazać mają a la bergel'e; to z do-jl,za-l'ych mę~ 
2,atek, dziewi ce lub d~ieci nawet a la vięrge, a la belle 
enfant. Kolor nawet raz jeden, innym ra7.em dl'ugi 
staje si.ę modu iejszym, podobniez kl'Ój, kształ't i spo~ 
sób noszenia kapelusików • 
. Przf'jćJzdzka paryzka do Longchamp, nasza do Bie-. 

lan, 7.wykle staje się epoką stanowczą, w której dawne 
kap~lusze znikaj ą a nOW(3 powstają, i jak gdyby odro .. 
dzone ujl'i'.ysz te same g,towy vv innej Ztl pe,tnie postaci 
czarodziejskim jakoby ukszta·l'cone sposobem. Pięlinym 
'WS7.ystk.o nanobne, mniej prz.ystojne tem więcej ba czn~- · 

:mi być powinny, co im do twarxy: ale jald.e nie iść 

za pows7.echnym niemal popędem, jak mu się oprzf>ć? 
a. tak gdy ton dające Francuzki lub Allgi~lki twoną, 
1?olki naślauujCl ślepo i jak gdyby ho.J'downicz(3 tym. 
]u'ajom cudze pr1.yjmują hez rozwagi. Czemuz przy
naj.mniej tych ozdób ąie wymyślają· samE? czemu wię
cej nie okazuj'l tl'oskli V\: ości o narodowe wspomnienia 1> 

RapeJusze damskie za Stanisł'avva AuglJsta pstrzono.. 
bajorkami i świecącemi paletl~ami. 

Ilapica,. l~apa alho hnbit mnis7'.y .. 
Hapicela, materya, od któr:ffj tclo wskaza.ne in vol •. 

leg. IV. s. 81 rok 1643. 
Hapik.i ubiol' k.ohićcy na gł'owę Zll AuguStc1 II. 
Rapiona na zł'ocie~. od ł'okcia p'tacon.o wedle iQstruk"" 

c.el~ litew ... 
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. l'lqpUrz, kopldrzyk, koł'nierz albo obojczyk około
'szyjny, albo insze przychędo7.enie, obręc1., tak wyraz 
ten l\'I'1czyński tłómaczy. Bram tkany oko·l'o kaplel~zyka 
'<ławano. 

Kapota, surdut, zwierzchnia suknia i przez Polaków 
u7.ywana. 

Kapotha na głowę, gatunf'k kapelusza lub czepka 
kobiecego, późniejszy to wynalazek. 

Kaptur odzienie glowy od dćszczu lub zimna. Przy
jęły kaptur opończe, p,l'as7.cze i salopy dla zarzucenia 
go na g-towę w potrzebie. U mieszczek bywa kapturek, 
-czyli od stroju czapeczka; jest jeszcze kaptur hłazeński. 

Kapuza patrz czapka. 
Ilarako. Do s.podniczki 'okrąg'!'ej stanik z rękawami 

i ogonkiem ze tak powiem fa'łdzistym, namarszczonym, 
'5z1arkowanym, to mniejszym, to większym trocbę, sta. 
nowił karako; w początkach biaJ'e tylko, później z per
kalików na dnię hiał'em lub jasflem • 

.Fiarazia sukn o . proste grube hiszpańskie, później 
iiz1ąskie pospolite: 

Przodkowie nasi o sza~J'at nie d'bali, 
W ojewodovvie więc w szar7,y chad7.ali; 
-Dziwna rl,ec'Z karazJi ju~ teraz .nie znają. 

Czytamy w Je~owskiego ekonomii 1648. Żo'l'nierze sla
ropolscy w niej chodzili, z niej miewali kurty, powiada 
Starowolski , zeszła potem na hajduki. 

Ifarazya sukmana krakowiaków. 

KClrkas. I\.arkasy do kornetów białogłowskich, dró. 
ciane niby zebra, na których się kornet o'bszywa. 

Karwacki ubior dla m.ęzczyzn. 

Karwasze .,gatunek sukna albo -nlatersi.. 
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I(a.'isyatka. Pupki 7. pod kassyatki czamletowej curr .. 
nćj, d,tuzs1.e;, do niej sztuczek złotych 24 o 1. rubinku, 
a we środku sztuczkę piątkę o kilkunastu rubinach za
pisała Katar7.yna z Lipowca Dydyńska dla siostrzenicy 
swej Kasieńki Dąbrowskiej. Kassyatkę tabinową czarną 
7. srćlwnym forhotem, forboty od kassyatki tercynel~ 
Iowej, pupki z pod króts~ej kassyatki c1.amletowćj i 
sztuczek 7/l'otych z dyarnentami 17 do kassiaty czarnej, 
wyz mianowanej nalei~cych ,Marcyannie .M'ichowskiej 
siostrzenicy swej; Annie zaś Siemińskiej która w do
mu jćj bawiła, kassyatki obie tercynellową i czamleto· -
wą, ostatek materyi czamJetowej co zosta,to. Barbarze 
Rusieckiej, kassyatkę niedosobolami podsz)'tą tercynel
lową. Annie Szani,awskiej kassyatkę tabinową czarną· 
Kucha'l'zow.ej Stani s.ławowej kassyatkę z tabinu inder
lanckiego ; patrz lrZorf krakowską i Kuryera warsz.aw • 
.z Toku 1827 Nr. 114. 

Katanka sukienka krótka gÓl'alsk.a i kobieca. 
Kawalerka, amazonKa, suknia białog.tewska. 
Ka!.akina, kazakinka, gatunek sukni. 
Kazimirek matf'rya wc·ł'Oiana z.a Stanis. Augusta. 
Kazyatka kad'taniJ<. 
IG'lIalka obręcz do o'kr~canja włosów u Podlasfanek 

j w Litwie. 
Kieca, kiecka, su kni.a V,l'ócif'nna wiejskich biał'ychgłów, 

staroświecka, była () 2 f<l,łdach tylko; u moznych na
staty kiece sobole, tabinami d'otemi podszyte, patrz 

Papl'ockiflgo, Star.owolskif>go. 
Kiecza odziez to bywal'a sukienna, którl1 k·ładziono 

na zbroję. 
IGereja, kierejka od Turków przejęta, futrem pod

szyta. Uzywana snać pierwiastkowo jako zdobycz na 
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ni cprzyjacio-łach. Naśladowali tę -odziez inni później, 
chociaz ani widzieli kiedy w boju Turczyna. 

Kiern'owe sukno jędrne, dychtowne, gruntowne. 
Kierpce czyli chodaki gÓrali. 
Ki'eszenip, kieszonki. Matki nasze nie obeszły się bez 

kieszonek, nosiły je pod robronem lub inną zwierzch
nią suknią czy spodnicą na tasieQlce obszyte" przy~i~. 
zywali je koło stanu. -

Kindiah rodzaj snać guni. 
Kjnet gatunek kamlotu. Instruk. cel. litew. 
Kir, kier sukno liche, szląskie, pospolicie zał{)by 

(nnaka. 
Kita, kitka, kiteczk{l, pióropusz. Starowolski w re

formacyj obyczajów powiada, ze przed lat 40 kit cza
plich nasi Polacy uzywali. Za kapeluszem cudne by
wały kity, przy nich zapony jasno się nieciły. Cheł'

chowski pod rokiem 1644: kitki noszono z piór orłów, 
rarogów, -Bokołów, zórawi.. Kilki czaple niezmiernie 
hyły drogie. 

Kitaj bawełnica, płótno bawełniane cii!nkie, glanco .. 
wane, chińskie. 

Kitajka jedwabna materya" Od prostej i dupli ~zyli 
podwójnćj w lepszym gatunka cło oznacza vol. leg. 
III. s. 370 rok '1620. 

Kitel h.itlik, płócienna suknia męzka bywała, kobie
ca, i dzieei ubierano w kitliczki. Mówi o nich Petrycy, 
Herhest, Radziwił'ł. Za naszych czasów dyspozytorsk~ 
ty lkQ, zołnićrską i furmańską kitel stał się odziezą Na. 
ruszewicz .. 

Kiwior kiwiorek , wysoka a szeroka czapka, kończata, 
kołpak albo kiwior moze hyć zwana, powiada Mą
~zyń8ki. Bierze się i za iurecki :tawój. 
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KltJ1i1rel; ltlctm~rha do spięcia paska, to ~łota i bryI
lantami sadzona bywała, to stalowa, o7.dohna, w środku 

której massa ~zafirowa, na nićj bi~a wyrobione z an
tyków mytologiczne osoby. albo, inne jakie widoki, 
pam'iątki. ~ 

l-Hamry do zegarków; patrz pektoraliki .. _ 
[(lapy, klapki, kłapcia, wyłogi u r~kavvów miano .. 

wicie. Pikowatly zupan j klapcie u rękawów oznacu .. 
ły człowieka, który się dawnych zwyczajów trzymał, 
powiada KraŚ;4;:ki w Podstolim. TEIn z Qpiętym kołnie
rżem., ów z podwójillt klapl<ą. Suknia arobiąna. po 

.. angielsku z kla parni i bullionami bywała. 
Klejnoty. Klejnotami w dawnych ezasach nazywano, 

nie tylł() same bl'yllanty jak teraz. ale kos'lotowniejsze 
wsze\kieśprv.,ęty ró:ine-mi osadzane kamjeniami a nawet 
bez lamieni ze złota robione. Oto są niektóre har
dziej stanowcze w t-e; mierze wypisy. · lnwen!arz Sp7'ZlJ""' 

tów AJcxQnd7"a J-agiello:ltczyka przez kommissarzy zr(J~ 
bivny: Monile wielkie od matki z białym szafirem w 
babsy etyli rubiny 2, miernych 8. Okrągłe manile 
z pelikanem l. Dwie zapany do biretu. Dwie biretowe 
. tapony i kapeluswwp. Zapon piersiowych 5. Gamaj 
pierśoł&r1 :t obrazem N. Panny i dl'Ugich 3. pektorały 
z kamieniami 4. ' Ł~ńcuchów 5, pierścieni 10, sygn~t 
złoty sekretny litewski. Pierścień z węzem rznięty, na 
s~afit'ze litery ruskie ł pierścieni 15 z gamai i rzniętemi 
kamieniami. CZal'3 złota z kamieniami i pf'r.fami, szafi. 
rem u wierzchu ojca Kazimićrza. Czara zło.ta nowa li .. 
tewskiej roboty~ T·rzy vota do KrBkowa, na Łysą górę j 

do Często~howy. 102 zł. Vf szkatule i 4 ruble. Srebra 
kościelne peltJt:s 3. - S~cretaria alias lectuarium poda
cane, cip hus .srćbrny; lodices 12. - Klejnoty zabran~ . 
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Gqsiewskiej l609. Krzyźyki, pelikanik, z{lponą dQ kity .. 
do czapki, do magierki z.figur.ą S. Jerzego, zahka szma
ragd na grzbiecie na nóżkach rubinki, łańC11chy z szmel
cem w sowite 1,ółka, w młyńskie kol'a zakończone, lna

nele pancerzowe z herbem; łańcuc~y w kółka dr~bne, 
kręcone, dęte, perfumpwe, złote drobnitJczkie łą..ńcus1<ki 

od bramki, krzyżyld krwiane, papuzki, tabliczkj, re
likwiarzyki, gamainik, łańcu~zki płaskjej roboty; liol ... 
czaste, z lewkiem na czoł'ko pod kOl'óPkę, łańcuszki: 
perełkowe, pasy perłowe, guziki dyamentowe, zauszni,. 
ce, sztuki do czapki dyamentowe, cząstki nakształt 

raków, pierścionek z lewkiem 1 Jerety, g~ziki kryszta
łowe, czepki perł'owe po włosianej siatce t czepki wy .. 
s7Jywane pedami, portugały. - Z mnóstwa \$.lejnotó~ 
s·łyn1ł w o.statnich czasach Fl'yd,eryk Moszrński. Nie ... 
odzowną ,część wyprawy li moznych stanowiła mni~j. 
8~a lub większa ilość klejnotów. 

I(luczyk do zegarka, patrz pektoralik. 
. Knefel, knajlik, kneJliczek, guzik u sukni. Mą~'ią 
e nich Falibogowski, Rej, Górn~cki, pywa~'y srebr~e~ 
z·tote i z klejnotami. 

J(1lafiak abcas u trzewika. · 
llojia rodzaj ubiorku na głowę kobiecego. Zapp.wne 

'l. Francyi pochodzi rzecz i wyr~z, od coeffe. Wspo .. 
}nina g<? Wys~cki Ignacy. ' 

I(oftyr materya kos~t{Jwna iedwahna turecka; takiej. 
200 sztuk corocznie dawać musiał Jagielle wojewoda 
wołoski. 

Kolbertyny rodzaj galonu szeroI!.iego na cześć . za
.pewne stawnego we Fl'ancyi ministra tak nazwany i d.o.. 
nas wprowadzony. . 

Kolce· u szaty, c7_yli haftki .. 
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'Kolce, kolczyki wiszqce koło uszów. 
Kolet krótka suknia jezdziecka skót'zana, z łosiej skó

ry. I pano~ie radni chodzili w koletach. Mówi o nich , 
Kochowski, Jabłonowski, Bielski i Paprocki. 

Kolibry patrz strusie pióra. 
Kółko czyli poduszeczk.a, którą kładziono pod kor. 

nety. 
Kołnierz przyszywał do sukni ~ tyłu na plecy sp a

dajqcy. Przodkowie ~asi nie przesad~ali się na kołnie .. 
rze rysie i sobole, mówi Starowolski :. 

Komu kołnierz nie stoi, 
Niech tych !artów nie stroi, 
W strojoych ó7.iś się kochają. 

. Więc kołnierz stojąey był w modzie. Bywały jes1.e7.e 
kołnierze opięte.! wykładane, ferezya bez kol'nierza i 
znowu tak wielkie niekiedy kołnierze, ze nie wiadomo 
hyło, C!zy delia przy kołnierzu, czy kołnierz przy delii 
ma pozostać? mówi iartohliwie Sakowicz w okularach 
staremu kalendarzowi 1644. Kol'nierze odmiennej far
hy, mundury odznaczają. 

Bywały i kobiece kołnierze z pr~ednicami, częścią 
białogłowskiego stroju; krój kołnierzy róznym odmia
nom podlegał. Ko~'nierzyk oddzielna część stroju nie- ' 
wieściego , kryjąca piersi i plecy, zwykle przezroczysta, 
pod suknię zwierzchnią podl'ozona. Testamentem 165& 
,Katarzyna z J.Jipowca Dydyńska, kołnierz piękny dla 
Stanisława Dydyńskiego prze7.nac7.a, inne zaś dla siostr 
swoich, półkol'nierze dla dziewcząt. 

Koloretka uhior szyi, rodzaj kryzy. Kilkunastu kmiot
ków cał'oroczna praca, poszła na koloretki i fontazie J 

powiada nieco z przysadą Monitor za Stanis. Augusta. 
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~ Kołpak, kołpaczek, czapka wysoka, u góry kończata. 
Zali się Starowolski, łe mieszczanin bez sobolej' czapki 
juz się na ulicę nie uk3ze, juz 7.3 lisi ko,fpak 'Wstydając 
się. W sutym ko·l'paczku . chodziły dziewczęta. Dzie .. 
ciom dawano kołpaczek na g~'owę doŚĆ wydatny, azeby 
się nie raniły, upadając. 
Aołpak patrz czapka. 
[(ołstka, kolczyk, nausznice, nauszld z~'ote pospoli

cie. Juz o nich mówi Budny, Leopolita, Bielski. 
Kołstrzyszowskie sukna wspomina Czacki w tomie I~ 

na 254 str. 
Kołtrys, odziez jakaś gminna: 

Dziś gdy na nim kohrys, harchan na kabacie, 
Popchną go iście nazad, odstąp Panie hracie, 

m6wi Rej w zwierzyńcu. 
Kompazel, u szmuklerzy sznurek czworograniasty 

węgierski, robiony na klockach. 
Kondelowate sukno, pewien gatunek sukna, moze od 

kosmatości tak nazwany. 
Konfederatka gatunek czapki, bywa,ty j z kitą; za 

;' Stanisława Augusta ich początek. 
Konsyderatka kieszeń u sukien kobiecych, przywią .. 

zywano ją na sznurówkach za Stan. Augusta. 
Kontusz, kontusik, suknia męzka późniejsza od zu

pana, nie dostrzega się howiem kontuszów na wize .. 
runkach dawnych. Twardowski pierwszy zdaje się je 
wspominać, mówiąc: kontusze, zuki i ezuhaje vvscho .. 
dowe są ubiory. Kontusz polski ma inny krój jak tu
recki i tatarski. Bywały sukienne, aksamitne, mate
ryalne, hez opasania i na jeden czasem tylko wł'ozone 
rękaw, przypasane pasem; rękawy jego rozcięte, to 
wkładano na zupan i to mniejszą znaczyło galę, lub 
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zarzucano je na plecy. I tę jeszcLe dostrzegać mozna 
osobliwość, ze rękawów od kontusza zarzucanie było. 
niejako przywilejem osób wyzszego st:mu, dojl'zalszych 
i powazniejszych; dzieci, m·l'odziez i s,tudzy nie śmieli 
icb tak nosić. Gdy Polak wąsa zakręcił i rękawy u kon .. 
tusza zarzucił' \'fi sporze jakim, okazywał': ze gotów do 
lwrda. W liczniejszem zebraniu poprawiając coraz lub 
na nowo zarzucając rękawy II kontusza, mozna było 
kogo niimowolnie dotknąć i przeprosić nalezało; du
mnym i pl'óznym s·łuźyło to za środek do zadania do
hrowolnie obelgi. Tak na pokojach królewskich w na
tłoku, zarzucając rękawy, uderzył nie widząc tego niby 
Karol Xze Radziwl,N wojewoda wHdlSki brata królew
skiego Xcia Prymasa. Rtoś z obecnych R.adziwi,ta 
ost['z.ega, ze 'nie chcący za pewne to uczynił. Nie panie 
kochanku, ozwie się tak gJ'ośno, zeby i od Prymasa 
był słyszanym: ja tak chciał. I trzeba by-to strawić 
tę nieprzyjemność od moinego dziwaka, udać ze się nie 
czuje, nie s·łyszy. Za Stanisława Augusta w począt .. 
kach jego panowania, męzczyzni niektórzy 7,okasywali 
poły u kontusza, czyli przeciągali je przez otwory u 
rękawów. , 

Bywał'y i kobiece kontusiki z wylotami równie, dł'u
gle z początku, potćm krótko obcięte. Czartor. slo· 
wnipzek w czasopismie bibl. Ossoliń. Nr. 2 kontusz ce
glasty pupkami sobolowemi podszyty w 1653 Katarzyna 
z Lipowca Dydyńska zapisuje bratu swemu Sewerynowi. 
Patrz testamentidj w Florze krakowskidj i war.szawskiin 
Kuryerze z 1827 Nrze 114. Kontusik zaś kobiecy ku'. 
nami podbity z pasamonem zł'otym w kratkę siostrze 
Ewie Dambrowskiej. 
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'. Kopieniak. Turcy mQwią keplmech, jest to płaszcz 
Qd deS~CZll bez rękawów, podobny do burki. Król 
Stefan 'Batory wprowadził ich uzywanie do Polski, sam 
w czasie wojny i łowów zawsz-e w kopieniaku chodził. 
Słowniczek Czartor. w czasopismie bibl. Ossoliń. Nr. 2. 
Paprocki, Starowol.ski o kopie.niakach wspomina, jest 
więc z końca XVI i z pierwszej po/łowy XVII wieku 
ten ubior • 
. KO~'aIe paciorki z nich ozdobą piersi niewieściej. Im 

.zyw~zyicb kolor, im czystsZE', lepiej dobrane i większe, 
t~m drozsze, przedtem i moznrejsze osoby icb tizywały, 
d/ziś mieszczki i kmiotki w krakowskiem nadewszystko 
województwie. Gładkie 'pospolicie, hywaj~ niekiedy 
i szlifow.,ne. Wenecya dostarczała icb najwięcej. Cza:' 

sem niemi ozda'biają suknie, sznurują stanik, lub mi-ę
-<łzy czarne w-tosy robią z nich przepaskę. Za Augu
sta III. perłami przpplatano korale. '" Rossyi ~ karuku 
ty bipgo . zafarbowanego, robi~ paciorki, bardzo podo
hne kolorem do prawdz.iwycb korali, a bez porównania 

_ tańsze. 
I[ord tkank<\ d~ść tęga, 7.wykle w pasy i~dnego albo , 

-odmiennycll kolorów, u~ywana prz€z męzczyzn na spo' 
-dnie. 

Ko.rdelat sukno gi'ube l{apucyńskit". 
Kordyban , korduan, kordwan, k07lia skóra pewnym 

-sposobem wyprawna. Tr~ewiczki z nićj wspomina Gro. 
'chowski, rzemieślników te skóry wyprawującycb vol. 
-leg. III. s. 592 rok 1628. 

Korki od trzewików biał'ogcl'owskich zwtJ'aszcza, od koń .. 
ca XVII wieIłU az do czasów Stanisława Augusta uzy
wane.. Rózne .bywał'y, jak się kiedy podobał'o, nizkje 
i płaskie, wysokie i spiczaste, biał'ą jerchą oklejone. 

,. 
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Kiedy pijatyka i zamiast prawdziwego męztwa nastała 
junakierya, trafiało się: ze biegły w strzelaniu 'l. pi
stoletów, u zony, córki, panny jakiej odstrzeliwał' ko
rek dla okazania swćj zręczności, a Polka amiał'a i w tak 
niebezpiecznćj próbie nieustraszoną S1ft okazać. 

Korman siermięga, sukmana. Lud prosty na gt~bie
(!ie kusy nosił korman. 

Kornet kornecik. Ubior na głowę niewieści, róine 
bywały wedle mody: muślinowe, z korónek, siatek, 
gazowe i t. p. nizkie, wysokie, tak ze się wlezą ' babi
lońską zdawały. Wstęgi, liczne garnirowania, pi~ra i 
kwiaty je zdobił'y; bywały i pó:fkornecia, czyli połową 
mniejsze ubiory. 

Kornufas wyraz u Zbilitowskiego, zdaje się ze ubior 
głowy niewieści oznacz.a. Nie ma go Vi słov;niku Lin
dego. 

Korónka, do obszywania sukień lub innych części 
ubioru białogłowskiego uzywana. Taka )ch bywała 
mnogość u moznycb, tak wazną i kosztowną częścią 
wyprawy, ze nie tylk.o mnogie s7.aty, chustki, ubiorki 
na głowę były niemi zdobione, ale kaftaniki nocne, 
koszulka pann y młodej, gotowalnia i t. d. Korónkowe 
"noszono palatynki, mantylki, suknie ca·łe i kołdry ko-
rónkowe bywały- Bia·l'e i czarne, wedle czasu i potrzeby, 
jednostajne lub róznowzorzyste, zimowę i letnie', bru
xelskie, angielskie i najkosztowniejsze francuzkie point 
d'Alenfon zwane, VI miarę cienkości i dokładniejszego 
ich na włoiie końskim wydziergania, tudziez robótek, 
wyzszej coraz i zadziwiającej ceny. Przy takiem w nich 
upodobaniu, nie dziw ze ogromne łozono na to summy, 
ze za korónki z jego sklepu brane kupiec warszawski 



W POLSZC1.E 177 

ustąpiony miał pał'ac. (a) Męzcz};zni Z kosztownych 
korónek miewali gorsy, mankjetki, kor6nką okrązone 
kapelusze, korónka sp~dała u spodni na pończochę je
dwabną, a do biszpańskiego, halowego lub obrzęąo
w-t'go stl'OjU, korónkowe kryzy i domina, czyli p-łaszcze 

- matE'ryfłl11e garnirowane. Bywal'y jeszcze z,l'ote i sre
.. hJ'ne kOl'ónki do futer, zimowycn lub świetniei~zych 

ubiorów, ' do kościplnych ozdób, do trumien moznych 
osób. -Dziś koronki c3'łkiem wysz·1'y z mody, z takiem 
uniesieniem za Augustów i Poniatowskiego chwytane 
i poszukiwane. 

Korónka do odmawiania pacierzy, czyli to rózańca, 
czyli szkilphfrza uzywana~ Od liczby dziesiątków: 

quintq, septymkq, decymkq n}lzywana i ca-}'ą koroną~ 
kiedy by·ta z 15 przedzia,rów takowych. Zacząwszy bd 
kapłanów, pielgrzymów, ubozszych az do mozniejszych 
i królów nawet samych, w owych w'iekach dawnych, 
kiedy się nie wstydzono pobol.ności, nosili ją wszyscy 

. Polacy i Polki 11 pasa. Z kokosu, granatów, korali, 
onixów, lazu~owego kamienia i tern podobne bywały 
z metalikiem u końca zawieszonym: to zł'otym, sre
hl'nym, to z podlejszego .kruszcu wyobrazającym zba
wiciela, ,N. Pannę, świętego lub świ-ętą jaką. Najdro1.
szy to R!-yml1 by'ł upominek, najmilszy ztamtąd go
ściniec, ręką papieza zwykle poświęcany, o relikwie 
pocierany. Korónkę mając w ręku starozytny Polak 
ranne odhywał modlitwy, z nią mszy sJ'uchał, gospo-

(a) Opisanie Warszawy drugie wydanie s. 170. Reskur tak nabył 
pałac Jen. Krasińskiego Wine. dzisiaj, od Zofii z S,ieniawskich 
Denhoffowej. 

23 



SI 78 UUłOKY 

'·'aarstwo swe oglądał, podr6ze odbywał' i zabierając się 
"do spoczynku dziękowa-t Bogu l.a dzień szczęśliwie 

. strawiony. -:Podobniez czynil'a pohozna jego małżonka, 
~ ro'di',ina i dwór ca1'y. Z korónką zył, z nią malO'wać się 
kazd do galeryi rodzinn'ej ,Polak i Polka pl'awa, z nią 
i w grobie spoczywa'l' i jeszcze , ją nie raz na dawi'fych 

, tpOl'tl'etach i p.'zy zwł'okach królów i króloV\'ych naszych 
spostr1.pgamy. , Ustał ' ten zwycz~j dł'ugowit""ny, kiedy 
pobozność zaczęła stygnąć. 

Kosa warkocz"u Rusinek , patrz lud podlaski. 
Kostur, kosturek laska z wierzchem z kości lub ą,kó .. 

wką jaką; · g'l'ogowe 'był'y ' uzJ",ane~ 
](oszka, mucet z fut.ra" "I1os,iIi 4e ksję~·a. ·z czasów 

Rp-ja śl,a ,d ieb ''Widzimy. 

1fo:fzula.., koszulka. Pier~sZ3 -'Ołi'ziez ktÓl'ą 'na siebie 
: w<łzieW8RJY, .j suknia kobieca bia-l'a zwykle, niewymu
szonym krorje-m. ;Bywa-l'y i półkos:eulki zwierz,chnie be;;' 
rękaw~w, '~ubi<Jr za Stanisława Augus-ta. Koszulka poi. 

,ska miał'3 rękawy szerokie uko1'o 'Pi-ersi . zwęzO'ne, po
dwójną 'spineczką zapi~te, na zupan wiel'zchem wYWf.. 
jane, 'ko-!'nier1. "'ązki tasie~ką lub wstążką zawiąz.any 
pod szyją, ltib spinkąsl,ebrn~,.zlotą, rubinową albo t' 
dyamentow-ą zaha,czony, która z pomiędzy wziętt"go n:t 

.haftki ,kołnierza u zu pana pięknie wystawała i szyję 

Pola"k;:t zdo.bi-b. Ko,tnierz od koszuli wedle mody ca-ł
J(iem 'był' llkl'yty, lu'b cokolwiek na zupan zał'ozony .. 
D,ługość kos7Alli u tych, którzy -staropolskim zwycza. 

jpm, na g~l'ćmci'elt! pod spodniami nosili płócienne ga
ci~, nie dochod7.i·ła kolan, ·n innych spuszczała się do 
pó-l' ~oleni. R~k0p'islfl X. jiitowic'za. 

Ilozub hiszpański ogoniasty., jak powiada Zbilito'Wski) 
zapt:'wne tedy niewieścia frUliflia .. 
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Kożuch, kożuszek, ooziez .7,imowa z 'cóinych futer 
od baranów az do soboli. Jagip..J'.l'o skromny w ub'io
rach rad w baranim cbod~i,l' kozuchu. By,t to· upomi
nek, którym siebie . czczono nawzajem; tak '''·t-adys'}·a
~owi IV. gd.y hy,ł jeszc.?e .. królewicem, oddany by·I' od 
ojca S. pr-7.ywiJej i kozuch· nan . wł'ozono biały, mówi 
TW31'CJowski w poeAlacie czci tłlg~ bohatćra , poś\\ięco

nym. 
Iiraciaste materye na suknie, salepy, ul'tle,r,anieJ"a

pel uszów tel'az uzywane; oby,e~aj szkocki, prze.jęty z 
zasmakowania w d~iE'ł'ach '\7 altf'ra Szkota, twol'zącegO? 
tak przyj~n1ne romanse z dziejów , ... podań ,i staf'ozytnoe 
ści swego kraju, schwycony p.rzez li'l',lflCUZÓW, ,wnet j . 

przeZ"!13-sze, najpierwsze osohy naśladow.any.. Szkock,ię 

'\\ięc plef.dY ponsem,nieeo podszyte z wyłozony.m koł", 
nierzem i hokiem dość ś.wie.zej .,Są mody. 
llrakowiąnka. 'V' końcu Ranowania Stanis,)'awa AU 4 

gusta krals.owlaków. suknia, przypominająca ich. uhior~ 
'iob Krojem. zrobiona sla.J'a si·ę mo.dł1ą, i noszono ją z 
upodobaniem. , Granatowa- była z!N.ykle Z , s~murkowa· 

niem· i Obs7.y(;!iem karmazynowem. 
I{tamra~,. Rodzaj zapewne rasy z czasów łana Hr. 
Krawa.t. Ubior na S7.yję W. kszta.J'cie v.ęcznika szclou

p'łe,go,. którego końce hano\:\ane; pz.ywany b., ł ch", ilę 
za . S:tanis·tawa Augusta. 

Krepa, kr~pon! Z f('ancuzki.ę.go, lu b V\'~'os.k iego ma. 
trr,ya jedwabna kędz.ier7.awa, od,~·któl'ej cł'o juz Instrul~. 
cel. litew. oznac1.a. Czarna zał'oby oznaką, biała dl~ 
m·łodych osób: na bale najświetniej~ze , dostatecznym 
ubioI'em, poczytywana wszakze za ~uknię zimową, nie 
letnią.., i ubnać się w ni~ ' na.. h::tlil< lf'tni był'ohy nieza .. 

cuowaniem nrzp',woitości;, . albo ~k~ywjlł?by niezna ... 
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jomość tak waznego szczegó·l'u, tyczącego się przf'pisów 
stroju. . 

Krepiny. Rozmaite ozdoby do fręz1i. 
' Kreza, kryza, kryzka', kruszk'a. Ko,łniel'z marszczony, 

lub korónkami obszyty męzki, za Zygmunta III. i W,l'a
dysł'awa IV zwłaszcza. M,!czyński wył'ogi u szat kl'll
szkami nazywa. 

Kryzy. Ubior kobić.cY na szyję, osobliwie gdy strój 
l\laryi S1.tuaL't naśladować chciano, i w ogóle do ubra
nia okazalszego. 

Kromlis. Sukno zapewne; od postawów cło naznac~a 
Iustl'uktarz litl-wski. 

Rromras. Materya do ubiorów sna~ kobiecych; wspo
mina o niej Opaliński i vol. leg. IV. !S.8l rok 1643. 

Kruczki do bótów. Kiedy zbyt ciasne i opięte noszo
no bóty, uf,~ ka do rJich mocne dawano, j kruć1.kami '<

za nie załozonemi wciągać je by,to potrzeba, nie bez 
utrudzenia c7.ęstokroć. 

, Ilruszki, krużk;. Tak nazywano krezy. Napotykamy 
ten wyraz w Groickim. 

Krymka. Raz ubior na głowę na wz-ór mycki zy
dowskiej, drugi raz kontusz niewieści tatarski OZIlacza; 
mówi o nim Twardowski. 

Kryza., patrz fryza. 
Krzyżaki. W Litwie są lisy krzyzaki, . które prz€~ 

grzhipt, az do ogona mnją pas czarny, a dl'Ugi w po
przek przez łopatki az do przednich nóg. Ładowski. 

Ilrzy~yk. N a pere·łkach, paciorkach, ·łańcuszku, 

sznureczku, lub wstązeczce by'}' oddawna zapewne zwy~ 
czaj noszenia krzyzyków drewnianych, mosię~nych, 
srebrnych, z'}'otych, szklannych, z kamienia jakiego, 
szylkretu, pęreł, bryllant6w, jako god·to wiary, kló)'ł 
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wY1.nnjemy. Dawany dzieciom na chrzcie i nos7.ony 
przez te osoby az do zgonu. Mę~czyzni je mieli pod 
sukni'}, k'ohiety spuszcza·l'y pomiędzy piersi, albo wy-
7,ej go nosi·I'y. Później u m~eszczek i wipśniaczek tylko 
po1.osta-l' ten obyc?aj; nie wstydzą się go teraz i wyzsze 
osoby znowu. 

Kubrak, kubraczek, kubraczyna. Strój kobićcy, alho 
kontusz órdynaryjny. Patrony chodzj·l'y w kubraku 
ponsowym, moze dla tego, zeby ł'atwiej spostrzedz si~ 
nawali, jeśli kto ich potrzebuje. Od 1696 i za Stani
s'ława Augusta o kubrakach wzmianka. 

Za Augusta III. nazywać zaczęto kubrakami mate'
ryalne lub kamlotowe kontusze. Rękopism X. I(ito
WICU). 

Ruczbaja, kuczbajka. Kosmata weJ'niana materya! 
Z grubszej i kolorowej rnę7.czyzni klas nizszych nosili . 
kapoty, z cieńsz~j podszewki do p·łaszczów zimowych, 
kaftaniki i spodnice kobićce dla ciepła. . ' 

. Ruczma. Gatunek czapki z tatarska. Kuczmy sobo
lowe noszono ",,'edle świadectwa Orzechowskiego, i 
modry kolor do nich najw']:aściwszym bywa'}'. 

Sufleta. Czeppk niewieści. 
/ Hukla. Rodzaj ubioru na g:l'owę u chłopek. 
lIukuryku. Gatunek ubiorów, kornetów, czepców 

niewieŚCich, których garnirowanie naśladowtl·l'o ztlpewne 
grzebień koguci; IS wieku moda. 

I1urpie, kurpiele. Obuwie na nogę bez cholew, zwane 
chodakami równie, uzywane szczególniej na Podlasiu. 
'V żiemi ciechanowskiej i ł'omi,yńskiej są osady ca·te; , 
kurpikami zwane, w których zręci',ni bywają strzelcy. 
O kurpiach V\'spomina Gwagnin, Kl'omer, W tł'ómacze
lliach Rej, Petrycy. 
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I(w·ta, kw"tka,. kurteczka •. Suknia kusa, j"ak.o He.i;. 
szy albo wojskowy uhior uzywana. Że odstępowah .. . 
od powainiej:nego ubioru, wyśmiewano ją z początku,. 
mówiąc: nasta.J'y w Polsce stroje tak podkasa·t~, iz się 

zdało, jakoby w wod1.ie miArę brano; i od. krótkości 
te sukienki nazwano kurtkami. Dziś, co kurta, to 

dol'man, co delijka" to nasuV\if'ń, mówi piseml,o pod: 
tytU'łem: Co nowego, albo dwór prz€z Trzyprztyckie .. 
go, drukiem gotskim. Noszono kurty karazyowe. biCiłf>, 
a delury czerwone, powiacla Star'owolski w ksi~dzp: · 
Prawy rycerz J 6L1S. - J{urtki z galonami bywa·ty uzy
wane, a za Stanis~'a\,\la, Allgl1St:J podstarości i niZS7,3 

klassa szlachty p'·1.)·wd·l.i~.V\'a·ta zupan i kurtk~. NosiJ'y 
ją j kobićty, d'O jazd'y konnej zwłas7.c7.a. 

Kurtka, ja.ko ubjor wojskowy, jazdy polskiej była . 
po~szecłmą ·odziezą. 

Kutas. Fiok, dzyndzyk z nici, V\łócz.ki, jedwabiu , . 
z~'ota lub srebr.a, w kiść ułozony; wiesz.ano go .u rogLL. 

szat, wycięcia jch na dole 1 u stanu. Grzf>czniE'is7.)·m 
bywał i giermak z kutasem; uzywano do dplii, opoń-. 

czy, do c7.apek, s7.pady, lub libpryi, uhr.ania koni. l 
kobićty do swych strojów przy bra~'y jE=: równ;p, a u taśm 
przepasujących gll'owę- lub spinnj~cycb stanik hywa·ty 
kutasy z korali, paciorek, per ell' i bl~yllantów. 

Eutner. Barwa, cr.yli kosmatość sukna, krótkI, przy .. . 
hity, ledwo widJ,ialny wł'os czasem. Od sukna kutne .. . 
rowanego i niekutnerowanpgo rózne do oznaC7.one w 
Instruk. ce1.litew. i ·vol. leg. IV. s. 356-, rok J650. Stąd ' 

i suknia dobrze kutnerowana więcćj by·ta cenioną. 
Kuzelne płótno, cr.yli lniane, pro&tf'go tkania 2 gro •.. 

s~e, cieńkiego ł'okieć 6 .. gr. miał' naznaczonej ceny, \\e ... 

dJę ątat~tu lit •. {pl, 395. 
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)(we!, kapicn hi3·tog·tewska, ż3sł'ona g·l'owy j twarzy. , 
~Gh"zowy hYW3·r, siatkowy lub korónkowy, czarny do 
kościo·ta, biały do przechadzki, zielony dla s·l'abych 
OC1.U ,; 'tv\ 31'1. pani młodej. źó.tty kwef okl'ywa, co zna
kit>m w.';tydliweści ped taki akt (wesf'Jny) bywa, po-
'V\ iada Bard"iński. O kwefach mówi , je;;zcze :Morsztyn . 

oj PotocJii. 
I(wiaty. Co za dziw, ze strejów kebiecych ozdobą, 

od wit'Śniaczki zacząwszy, az do księznej, te naturalne, 
a międl.y temi w dawnych wiekach mianowicie róźe, 
lilie, gweździki, sza·l·wia, fioteczki brunatne, źó·łte, 

-;nedI'P i szarłatne, i kwiatki róznie odziane; te sztuczne, 
czyli l'obiene. G·ł'owę niemi zdebiono i wszelkie jćj 

ubiory, to w priypiętij ga'}'ązce, te w kształcie girlandy, 
c7.yli diademu, bukiet przypinane de hoku, i spód su
kni ubi-€l'ano w kwiaty. Francuzkie przedtem sztuczne 
kwiaty -bY'h'a,ty jedynie, dziś i w kl'aju najpiękniej ro
'hione mamy, a esobliwie z fabryk P. Chevet, Letha, 
j L P. - I wyzsze oseby rebią je niekiedy dla swojej 
p"1.yjemności, alho dochód z nicb na pebozne przezna. 
cI.ają ;uc1.ynki; tak dom C7.ackich, Podczastwa na Wo
ł'yniu, pesyłając znacz.ne z tegO' źródła nieraz. wsparcie 
instytutowi Dobreczynności w ŁUCJul pod stel'em panny, 
Polaoo\\".8kiej; tak mł'oda księzna Czartoryska Adamewa, 
z domu Supiezanka, zdobiąc niemi ś~iątynie pańskie, 
babki pokoje i siebie .. 

Labl'owy. nL'zp~i'em ozde,bny, wyrzynany, albo bra'

mO"'iWY· 
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Lama. Z ciągnionych drócików, lllb blaszek z·totych, 
'czy srebrnych na tle jedwabnem , od którego i kolom 
nabiera materya, st~d srebrogJ'owem, lub z.}'otog·towem 
nazywana. Z niej patynki, suknie, szuby, ko·l'paczki 
°bywa·ty, z nićj weselne suknie, dworskie i mozniejszych 
od7,naczające, od czasów Zygmunta III. i \V·t'adys·tawa 
IV. nadewszystko. Za August.ów i mę7.ka odziez hywa
ł'a, szczególniej dworska z lamy, kamizelki tej materyi 
haftowane bogato i późnićj jeszcze. 'reraz całkiem za
rzucona, i na kościelne f.y 1ko przeznaczona ubiory. 
Lamować u krawców znaczy tasiemką, wstązeczką, 

lub galonem obszywać. 
Lanhotka. To samo, co szlarka do garnirowania su

kien uzyta: wyraz i w Zbilitowsk\n1 wspomniany, i za 
Stanisława Augusta Jeszcze dość powszechr.y. Opuścił 

go Linde. 
Larendogra. Wódka l~wandowa, nieodbita część go

towalni, dla 5wPj wonności. Sl'uzy'ła ra7,em do trze
źwienia mdlejących, lub ud~j'1cych mdłości osób. Z 
czasów Stanis·tawa Augusta. ' 

Luska. Pręt do podpierania się; starości, lub kalectwa 
potrzeba. Z czasem sta,r się powszechnym zwyczaj uzy~ 
wania lasek. Dereniowe, tarniowE', szak-l'akowe, z win
nej macicy iO tl'zciny cenione hy·ty najV\i~cej, ze skówką 

° u spoou, gn ·ł'ką u wier-zchu, m,łotkiem, haczkiem,1ub 
siE'kierk1 jakoby, a wtenczas oddzielne miały nazwiska, 
i osobno są opisane. ' l\loda, jak Owe wszystkiem, wieI. 
kiej l'ozmąitości laspk sta\I\·~,ta się przyczyną; niknę-l'y 

z uz.ywania jednp, przybierano wnet dL'ugie. Laski ozna
ką by'fy dostojeństwa marszatków WW. j nadwornych, 

. kOl'onnych i prymasowskich, marszałków sejmowych i 
try bunaIskich. 



Lataw.ozyk,. Cośto hy;ło na\e~ącegQ .d9 s~r9j!l h:ial'o .. 
gł'owskiegE:l. Wspol,llina o teill rGr.oicki. 

La~urować w praniu biel'jz~ę, suk.nie płci pięknej je~t 
zwyczajem, dla nadani~ białości piękne~o .modrawego 
koloru. 

Lesz, albo Zamesz J ·skÓn~ bąr.§ł:zo miękk() lVypr.aw~a. 

Uzywa tego wyra7 .. u K.\onovvicz W ",orku Judas.za, ;Sien-
llik, Sleszkovvski. . 

Letnik, "letniczek. Suknj·!) ·le.tnia k{)bieo~.. 'W berąie, 
panną zwanym, jest panna vv hiad'y,·m ,jetpiku. łPOt.lPocz; 

cóz wam mój nfłjmilejszy tym.s~kody uczynię, ;~iedy 

sobie letnika na d:l'uzą prz'yczy.nię. Paprooki przy.k. 
Wspomina j~szcze o nil!l Leąpolit~, Zarnowiec" A. Ko
(:hanowski, Zebt'owski. 

Lewitka. Suknia kobieca, .r-ozwaI!ta na .pr.zed~it?, aze
by spodnicę dobrze hyło widać, po·ty prze~iągano przez 
otwory kieszonek, .i spuszc~ano ich ' końce dla trafniej
s.zPgo f?J'ąłdowania, a ty'I' sz.aty pOQ1i~nion~j, mąt~ry~l
nej zwykle, p'łynął posuwisto W pClkQjf}cb; idąc na rę·ku 

hył zawieszony, albo prZt;Z p~iów u znakomitą7.ych 
, . osób nos7.ony. 

Liber.ya. Barwa, czyli odziez dworskich, paQholikó,w, 
hajduków, pajukó,w, ,kozaków., .lokai, masztalerzów, 
forysiów, furmanów, i t. p. .Z herbowych zwykle Ito
lorów. Dwojaka pospolicie hy.wał&: codzienna i para
dna; w tej ostatniej mianowicie przesadzanp się, az do 
największych zbytków, to na sukna przednie, to na 
burty, szamerowania, galony. Za.f'obna liberya czarna 
z naramnikiem tylko z koloru ljberyjnego wstązek. 

Lisiurka. Czapka zimowa z lispw, któ\,ej końce pod

wiązane u góry, W czasie zimna, lub sł'oty opuszczają. 
24 
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Listwa, Usztwa, listewka. Bramowanie, czyli obszy
wanie u sukni, wedle mody konieczne. Na fartuszkach 
i po 10 lisztew hramowanych dostrzegał Paprocki. Nie 
szczęd~~ ich i teraz. 

Lnianka. Żupan ch/łopski lniany. 
Loki, loczki. Sposób noszenia włosów, azeby się 

:l.wijały w piedcienie. 

Lornetka, perspektywa, okulary. Szkiełko przyblj
z~'ljące, uzywane częstokroć i przez dobry wzrok ma
jących, dla przypatrywania SIę śmielszego pięknościom. 
Kobiety kształtną lornetkę, w doto, lub perłową m,a
cicę oprawn-1 na łańcuszku złotym mają zawieszoną na 
piersiach. 

Perspektywka słuzy po większej części na teatl'Zp., 
w miarę oka wysuwana. Do jaśnięjszego wykazania od
daleńszych pz'zedmiotów jest uZyWćłllą. 

Okulary, ośłabiollego wzroku pomoc. Poseł' fran

cuzki w Warszawie M"arie Descorcbes pierwszy nosil' je 
zawsze. Że to przyjęto za granicą, coraz się bardziej 
i mi-ędzy nami upow5z-echnia. " 

Lundysz. Gatunek sukna pospolitego, czyli paklaku 
hollenderskiego mianowicie; hywai'o w postawach i 

. pól'sztukach, jak vol. leg .. IV. s. 356 rok ł650 i VI. s. 
133 rok ł703 niemnićj Iostruk. cel .. litew. Wkrótce 
p@gardzanym być zaczął, i Jezewski w ekonomii 164S 
odzywa się: . 

Przodk.owie o szarłat nie dbali", 
Wojewodowie w sza~zy chadz.ali ; 
D7.iwna rzecz karazyi teraz juz nie znają," 

I na lundys~ niektórzy słudzy się gniewaj~, 
Szu~ają barwy; coby była od bl'awatu. 
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Luńskie sukno, które Koszutski wspomina, to samo 
zapewne, co lundysz. 

Łab~dzik. Z puchu łabęd7.i, na jerohę przyszytego, 
ma,l'y okrągły kutas do pudrovvania ~ rą.czką, za któl'ą 
się trzymał, powlekając 'nim lekko fryzur.ę, albo wstl'Zą-
sając, jak gdyby- kutasem. -

J1achmany, łachmanki. Sukmana. zła, oszarpana,; ła
tana, ubóstwu właściwa. 
:Łańcuch, łańcuszek. Za.Bolesław.a Chr~brego. nesili 

sami rycerze łańcuchy in signum militiae'; ani wolno 
hy,to ich nosić innym, bądź szlachcie, bądź hrabiom" 
ktÓl'ZY w liczbie rycerst",·a. nie byli po1::zytani, Naru
szewicz w tomie 2 hist. pol. powiada. Jak.oz królowie 
obdarzali niemi; później wszyscy niemal wzięli się do 
nich, i Modrzewski w. te słowa 2'al swót wywiera: »)Po
spolicie łańcuchy złote noszą męzni i niemęzni, gdy to 
ozdobą ma }j'yć tylko męznych ludzi. « - Lańcuc1iy 

' zdohiły królów naszych za życia i 'VV groł>aeh; przy
straja·ty pierś moznych, znakomitych kapJ'anów, dokto
rów akademij. ~ańeus7.ki zł'ote nosiły kobiety, z dro
giemi kamieniami, bryllan-tami "emalią, mozajką, stro. 
he niem.1 głowę, szyję, gors u sukni, przepasując staniI, , 
albo sVknię u . do-tu hrze7.ąc, lub w festony. ~awieszając. 
Augspurskie najs,ławniejsze hyły pr.zedtem, i w ogniwka 
dotąd upodobane równie, jak' fraacuzkie , z. całą . icb 
rCi)Zmai tością. N asta~'y, dla niemogących sprostać szcze
rozłotyIP' pozłacane ty lko, stalowe, z wl'osów rohionf~) 
szmuklerskie, prętowe, pojedy,ncze, . dubeltowe, . do
garnirowania sukieó uzywane., 
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hańćuszki do zega'rków, w~le mbzńOści osób złote, 
stalowe, z t&siemki lub wstązki bywal'y. Patrz jeszcze 
pod sł'owem: Pek.toraliki. 

Łapcie, czyli posto-ty" chodaki z lipowej kory, ' w Li
twie uzywane. 

Jjdktu~ha. Płachta, ja'k gdyby rantuch , lub szal, 
w którą się proste kobiety obwi'jał'y, a w opasanej na 
ramIe i tltiecię nosiły. Mówi o niej R[(dziwił·t, Potocki 
i Chróściński. 

'Jjubek złoty, na którybi śh:ibrte zw'ijanó wieńće, na
lezał do stroju białogł'owskiego; a ze d~iewice staro
polskie i zawsze w wieAcach rade chodziły, 1 takie dary 
przyjmowały chętnie" dla tego i Jan Kochanowski odzy
wa się: 

Kwiatki mi łubce óhszytej, 
Usadzę w nadobne kół'o, 
I wsadię na. twoje c'l.oło. 

Łycz~o. Tkanka, do robienia ha niej kapeluszów 

przydatna, azeby form~ SW~ utrzymały. 

M'achram. Mater'ya jakaś turecka, ~ której chustki 
bywały. Czytamy ó niej vól. leg. IV. s. 82 rok 1646. 

Magierka. CZ2pka węgierska, za je~en z przedniej
'szych ubiorów pocz'ytywana, kiedy Rysiński w przy
powieściach swoicb powiada: »kOh turek, chI/op !11a
zurek" czapka magierka, szabla węgif'rka. (( - Kupo
wano nietylko w W ęgrzecb, lecz i w Gdańsku magierki. 
Klon o wi cz. Sprowadzano je kopami do Litwy, albo 
miękki i mil1zszysty barcIlan, czy sukno, ~ którego je 
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robiono, patrz lnstru k. cel. lite.w. vol. leg. IV. s. 360 
rok 1650. Za magierką noszono piÓl~O. Paprocki, Rię
siady Tosko~zne Baltyzera. W ćwiczeniach rycf'r;kicb 
dowodem sprawności bY'l'o, gdy kto g-tadko wziął ko
pią pier§cień, arkusz papieru z ziemi, albo magierkę • . 
Starowolski reformacya obyczajów polskich. 

Manela, manelka. Naramiennik, bransoletka, ozdoba, 
ręki, lub ramienia, często na lewej tylko ręce je no
szono; zł'ociste bywa-ty, szmelcem napuszczane, by 
gwiazdeczkami perłami natknione. Otwinowski, Gro
chowski. Później nastały manele dyamentowe, albo 
kogo nie stać by'lo na nie, z fał~zywych kamieni~ 

Mankiety. Za Stanisława Augusta przyszywane do 
koszuli, albo do sukni, batystowe, marszczone, lub 
gładkie, korónkowe, mniej lub więcej okazywane, nie 
uiywane teraz. 

~lanty, mantele, mantolety, mantylki. Manty sa
lopki kobiece, o l{tórych Bardziński , Lącznowolsld., 
Haur; zwano je i szamerlanami. Noszono i półmancie • 

. Mantel płaszcz, niekiedy i futrzany. Mantolety pła-
szczyki krótkie kanon;cze, i przez kobiety uzywane, 
które i mantylkami zwano. 

Mantuary. Szychy, pozłotki, wedle Instr. cel. litew. 
j vol. leg. IV. s. 359 rok 1650. • . 

Mantyna. Materya jedwabna. Zupauy z niej bywa-ty 
j suknie kobiece. 

Marmurki. Lisy czarniawe, marmurowej maś.ci. Iio
S7.towne to bywało futro, w początkach panowania Zy
gmunta Augusta ledwie mogło hyć sprawione za 500 
zt ówczesnych. Starowolski reformacya oZ)yc::ajów pol
skich. 

Marabou. Patrz strusie pióra. 
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Marynał. ' Ubior jakiś pr~ez Falibogowskiego w dy- -
skursie o marnotrawstwie i zbytkach 1626 r. wspomnia
ny; moie to samo, co marynat ka. 

Marynatka. lUajtki, ubior marynarski. Miał'em na 
sobie bagazyową' marynatkę, jakom był w niej wysiadł' 
z galery, Wargocki powiada. O takiejze marynatce 
wspomina Radziwiłł w podrózy swej do Jerozolimy i 

, Egiptu. - Był'to jeszcze za Zygmunta III. l'odzaj sukni 
kobiecej, czyli kaftaników. 

MClssyw. Massywowe pętlice bywały u sukień za 
Stanisława Augu~ta. 

Ma'terye. Do ubj~rów jedwahne bywały, wełniane, 
hawe·łniane. ' 

Medalan, mędzelan. Cło od. sztuki postanowione 
lnstr. cel. litewskim. 

Melihbasz. Surowy g,tadki kartun do podszewek. 
roI. leg. IV. s. 82 rok 1643. 

Meszty. Pantofle tureckie, 7. takąz miękką podeszwą. 

M~tel, m~tlik. Rodzaj sukni, płaszcza rub podw~'o
śn~ka biał'og,towskiego. Kobiecy bywał z tabinu, lub 
innej materyi. Patrz: Biesiady roskoszne Baltyzera; 
kanoniczy z futerek, ussarski barankaAli węgierskiemi 
podszyty, bogato sznurkowany, -guzikami obszyty, na 
ramieniu zawieszony. 

Mezelan. 'Materya wp.tl'niana i lniana. 
Miednica. SnSbrna do umywania rąk z taką~ nale

wką; potrzeba i ozdoba gotowalni. 
_ Mieszki, czyli woreczki. Że perł'owe, az do samej 
,ziemi spadające noszono, przyświadcza Groicki. 

Mitenka. Gatunf'k rękawiczek. 
Mora. Materyi jedwabnej mieniącej się, rodza1 która 

z kazdej 'strpny inacr.ej w oko bije .. 
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Mordero wy kolor na suknie, chustki, trzewiki był 
modnym. 

Mucet. Z niemieckiego, mucety kanonicze bywały 
ze skórek wiewiórczych, albo popieliczych. Narusze
wicz hist. pol. F. s. 289. Doktorom dawano hire~, 
mucet j czerwoną togę. 

Muchair. M.aterya wenecka, turecka, niemiecka. 
roI. leg. IV. s. 81 rok 1643.- Czarny dwoisty bywał. 

Muchry. Ozdoby do strojów, Rej wspomina. 
Mukadyn. Turecka materya. Odnieść ją nalezy do 

wieku Augusta II. 
Muleta. Pantofel damski. 
Multan. Gatunek męzkićj bawełnianej materyi. 
Mumszanc. Materya znana w dawnych wiekacb; 

Górnicki wspomina, ze Ferdynand arcyksiąze, w tych 
maszkarach przyniósł mumszanc królewnie Katarzynie. 
Mumme w niemieckim języku znaczy: maska, człowiek 
zamaskowany; Mumm~nschanze, czyli: das lUummen
spiel, maskarada. Moie oznacza i strój maskowy. na 
g'l'owę; bo schanze znaczy takie maskę. 

Mundury wojewódzkie. W rOKu 1776 postanowione 
·zostały. Vrybór kolorów zostawiony 'Województwom; 
exekucyę tego prawa od 1778 roku naznaczono. Na-

. wykli do okaza·l'ości prEywJ'aszczyli sobie panowie oby
watele prawo noszenia szlif złotych, lub srebrnych na 
jednem, albo na obu ramionach; wszakze na sejmie 
1780 roku szlify skaso\"ane zostały. W Litwie, zwłasz
cza początkowo i powiaty nip.które oddzielne prócz 
wojewódzkich obmyśliły dla siebie mundury; późnićj 
zo~tał'y same wojewódzkie tylko. Te województwa, 
które przy pierwszym kraju rozbiorze miały jeszcze 
~achowany(;h urzędników, nje , szczyciły się mundurem 
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oddz.ielnym. - Wypiszę tu mundury z kalendarzyka 
na początku 1780 roku pl'zydającróznicę,jaka się oka
z.uje w 1787. Samo.z sj.ehie wypl'!'wa" ze w drugiej 
epoce szlify llstajł1' .ze., jaki w stroju ,p'olskim kontus~, 
taki frak był 'w franc u 7. kim , jaki zupan~ takie ~odnie 
i kamizelka. 

Mundury na poc2Jqtku od 1778. Mundury od sejmu 

Województwo Poznańs'hie: 
Kontusz jasno szafirowy z wyło
gami ponsowemi, szlify na obu 
ramionach srebrnej zupan biały. 

Województwo llalisk.ie: taki1. 
mundur. 

Woj:ewództwo Gnieźnieńskie. 

Wojewódzlu'oSieradzkie: kon
tusz karmazynowy, obszlegi gra
natowe, naramniki 1~łote, 7.upan 

hiafy· 
Województwo Ł,ęczyckie: w szli

fach tylko różnica, ze jedwabne 
granatowa ze ' złotem, albo i-ółte 
z granatem. 

1780 roku. 

Guziki srebrne. 

Woj~wódżtwo Brzesko-Kujaw- f Kontusz karmazyno
skie: kontusz granatowy, wyłogi ł wy, żupan i wyłogi 
karmazynowe, szlify srebrne, żu- { t 

pan karmazynowy. 
TY ojt,wództwo I Tf7łocławskie: ta

kiż mundur. 
Ziemia Dob"zyńska: kontusz 

amarantowy ,błękitne wyłogi, 

szlify złote" zupan hiał'y. 

grana owe. 
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klundury na po(!~ątku od 1778. Mundury od 'sejmu 
1780 roku. 

WOjewództwo Płockie: kontuS"Ł ' 
jasno szafirowy, wyłogi ponsowe, 
guziki i szlify srebrne, zupan sło
mianego koloru (pallie.) 

WOjewództwo Mazowieckie: 
l\.O!ltusz ciemno - szafirowy, szlify 
Da obu ramionach złote z szafi
rem, guziki z literami: X. M. wy
łogi koloru słomianego,.i zupan 
pallia. 

Województwo Rawskie: kontusz 
ponsowy, czarne wyłogi, s.zlify 
złote, guziki takiez z literą R. 
zupan hiały. 

M A Ł O P O L SKA. 

Województwo Krakowskie: kon-l Kontllsz granatowy 
. tusz amarantowy, zupan biał'y, b 1,'W kol> : . ez Wj10g0, !1-

szlify srebrne ze złotem ż bulli 0- o L ." , nIt:rz 1 zupan ama-
llami w kolorach na lewem ra- t 

o • ran owy. 
mIenIU. 

IPo/ewódz.two Sandomierskie: 
kontusz blado-błękitny z obszle
gami ponsowem1, guziki pozłaca
ne, lub tombakowe, zupan biały. 

Województwo Kijowskie: zupan {' TJ tll ' t ' k . hon sz ur usowy . 
granatowy, kontusz karmazynO-1 ł". ' 

• o o z WY' og~ml czarne - , 
wy, wyłogI granatowe, guzIkI o 'kw,,' 'łt " 

• o • mI ,gUZl l zo' e, zu-
złote, narammkI złote z napIsem: . hO ł 
., • o o pan la y. . 

Wo}cwodztwo IilJowBkze. ; 
25 
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Mundury na początku od 1778. 

Ziemia Chełmska: kontusz zie
lony, obszlegi czarne, zupan sło
miany, naramniki na lewem ra
mieniu zł'otp. 

Województwo Wołyńsk·ie: ken. 
tusz zielony, zupan biały, koł' .. 
nierz i łapki ponsowe. 

WOjewództwo Podolskie: kón
tusz majowy, czyli papu~i, wy
łogi czarne, szlify złote, zupan 
biały. 

Województwo Lubebskie! kon .. 
tusz ponsowy, zielone wyłogi, 
szlify złote na obu. ramionach, zu
pan biały. 

Woiewództwo Podl,Jskie: kon
tusz szafirowy, obszlegi amaran
towe, szlifa ' s[!.ebrna jedna na le
wem -ramieniu, guzik(sw białych 
12, zupan biały. 

Województwo Bracław8kie: kon. 
tusz jasno-szafirowy, ponsowe-ob. 
szlegi, szlifa srebrna jedna, 'iupan 
biały. 

Województwo Czernieckowskie: 
kontusz 'karmazynowy, czarne 
wyłogi, szlify złote p~zerabiane 
z jedwabiem .czarn,Jm., l'te·ra W. 
C. zupan biały. 

Mundu7" od sejmu 
1780 roku. 
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Mundu7Y na paczqtku od .177ł3. Mundury od sejmu 
1780 roku. 

L I T W A. 

WOjewództwo Wileńskie: kon
tusz gr~atowy, karmazynow-e ob .. 
8z1~gj, ~zlify zfute 7 7.upan- kal'
mazynowy . . ~ 

Powia$ Oszmiański: kontusz j . 

zu pan zielony, obszleg,i zielone) p' , -ozoi e} ten sam' 
szlify złote. 

mUllduv,. cO' i Woj~ 
Powiat Wiłkomi1'ski:~kontubz i wództw~. 

zupaD szafirowy, wyłogi palliowe, 
s1.lifY złote. 

WOjewództwo Trockie: kontuSZ{ Kontusz' ponsow.I', 
granatowy, zupan i wyłogi kolo- , żielone wyłogi, zu. 
ru słomianego. pan biały. 

Powiat Upitski: kontusz kar
m~zynowy, granatowe ohszlegi ,. 
szlify złote, zupan palliowy. 

Księstwo Źmudzkie: kontusz, 
pónsowy, niebieskie wyłog,i, szliloO 
f Y złote, zupan biały.. 

Województwo Smoleńskie: kar-
mazynowy kontusz, obszlegi gra:
natowe-, szlify złote, zupan gra·· 
Ilatowy .. 

Powiat Starodubowski:' kontusz 
szafirowy, zupaD i wyłogi palli 0-

we, szlify złote. 
Woiewództwopołockie: tell sam,. 

co j smoleński. 
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Mundury na początku od 1788. Mundury oa sejmu 

Województwo Nowogrodzkie: 
kontusz ponsowy, czarne wyłogi 
i 2upan, szlify złote. 

1780l'oku. 

Powiat Słonimski: kontusz sza-{ K.ontusz aJtlaranto
firowy, zupan palliowy, wyłogi wy, zupan i wyłogi 
takiez, sz)jfy złote. I szafirowe. . 

Powiat Wołkowyski: kontuszt Kontusz. karmazy .. 
granatowy, zupan i · wyłogi kar- nowy, zupani wy·togi 
m~zynowe, szlify zł'ote. granatowe. 

Powiat Orszańshi, ~ wojewódz- f . -
.twa witebskiego pozostały: kon .. ł Ten sam, co wileń
tusz zielony, wyłogi białe, szlify ~ ski .. 
·złote, zupan bia<ty. l 

WOjewództwo . Brzeskie · Litew
skie: szafirowy kontusz, wyłogi . 
amarantowe, szlify zł'ote, zupan 

, i pas biały. 

W(}jewództwo Mścisławskie: {W t . 
kontusz granatowy, obszlegi nie- . " nas ępn!m czaSIe 

. k· o k ł'. )UZ opuszczony ten hles le, zupan OIOI'U s· omIa- { d 
nego. . 

WOjewództwo Mińśkie: kontusz 
karmazynowy, zupan i wyłogi 

granatowe, szlify złote. . 
Powiat Mozyrski: przyjął mun-

dur wojewódzki. . . 
Powiat Rzecz.ycki: kontu~z ama

rantowy, zupa n i wyłogi białe, 
szlify srebrne. 

mun ur. 
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. lflundury na początku od 1778. Mundury'od 8ejmu ~ 

Ksit;stwo . InJlantskie: kontusz 
niebieski, wyłogi czarne aksąmi .. 
tne, szlify srebrne, zupall biały. 

Prowincya Pruska; czyli woje .. , 
wództ"ł{a: chełmińskie, malbor
skie, pOlhąrskie; województwo 
rusk.ie, heł:zkh i witebskie, jako 
całk.owicie juz wtel'-czas odpadłe, 
nie majt! oznaczonych m nnduró w • 

1780 rO'ku. 

1I'lusułbas, maszelbas. Materya bawełniana turecka, 
osobli~ie do podszywania opończ i namiotów, w mie
§cie Musuł robiona: Czartor. r~k. Azulewicz apologia 
tatarska, Czacki. rolo leg. IV. s. 82 rok 1643. 

Muślin. Od miasta tureckiego Jl-'Iosul nad Ty'grem, 
naprzeciw dawnej Niniwy, muśliny imie: swoje mają i 
początek. 

_Muszki, muszezki. Dla wdzięków przy1iepian-o do 
twarzy z czarnej angielskiej kitajki. Zalotnica rozumie, 
7.e się ~ muszelt twarz udatniejsz~ staje. Przemieniała 

więcej, niz 20 razy na dzień muszki, }(tól'e zrana z takl1 
pilnością przylepiła hyła. luz o nich mówi Twardow
ski w Pasquilinie pod rokiem 1701 w Krakowie wyda
nćj. Musiał to być i uhior na g'łowę; Zbilitowski ho
-vviem w przyganie strojom niewie§cim powiada: )\Mu
szczka na łbie wysoko stoi. «- Na początku zeszłego 
wieku wszczął się pomiędży damami dziwny, dzisiaj 
zupełnie zaniedbany zwyczaj prl',ylepiania n3 twarzy 
muszek z tafty czarnej, dla zwiększenia białosci. Mu .. 
szl{i .te hrały nazwi$ka rozmaite od miejsc, 113 których 
je przylepiano. W końcu oka był'a rozkochana, na 
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śm<Jku policzka uprzejma, 11a wardze całuska, na nosie 
śmiała, 'na brodzie wabiąca, na kro~tce lub znamieniu 
kryiąca. Muszki okt'ągłe zwano zabójcami. Wanda, 
Kuryer warszawski 1828 roku lVr. 196. 

Mycka. Patrz czapka. 
Jltlydło. Pachniące do gotowalni u~ywane, a osobli. 

wie: barskie, weneckie, węgierskie. W skóral', jak Za
hłocki na mydle, st.ąd posd'o przysłowie, i,e cały ma
jątek w ten h:mdel włozyw.sr.y, upakował je na bryce, 
wywrócił w Dunajcu, i wszystk.o etracił' • . 

Myśliczek. Rodzaj sllkni polowej, czyli amazonki. 
Piotrowskiej odkazuje Jejmość w testamencie myślic7.ek _ 

swój aksamitny. Bohomolca tywat Ossolińskiego. 

lVadragi. Spodnie. Wyraz u Kochanowskiego. 
Nahawice. Spodnie u Pod\asiaków i innych. 
Nankin. Materya baweł'niana, pocz~tkowo chińska, 

od stolicy. chińskiej Nanking naz~ana. Bela nankinu 
10 57.tuk zawiera-ta. Kitle, suknie kobiece, spodnie 
męzkie, i 5daf"oki noszono z tej tkanki. 

lYapierśnik, napierś.źeń. Noszenie napierśne m-ę-z

kie, białogłowskie, byłQ to pIlzed piersiami noszenie 
szerokie, albo 7.a·l'ózka. Dziecięciu dasz napierśniczek 
wełniany, az do podo'Uu długi, w tyle zawiązany rę
kawami. 

Napit;tek. Tylna ~zęść obuwia. , S1.lachta przyswoiła 
snać sobie oddzielny, ją tylko odznaczający napiętek, 
kiedy Starowolski w · reformacyi obyczajów polskich 
mówi: ), Nie po krzywych napiętkach u hótów ma być 
poznawany prawdziwy szlachcic, ale po Cllocie .. (e 
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Nauszki, nausznice, zausznice, czyli kołstki złote .. 
Brzescy tłómacze biblii najpierwsi uzywali słowa: na
usznica. Noszono, i noszą złote, perłowe, z klejno
tów drogich. Leopolita, Budny, Skarga i Birkowski o 
nich tDówią~ 
N~dza. Materya jedwabna, sżychemprzerabiaila, 

bogatsza i ubozsza, węzsza i szersza; zwano ją alheruri
tem jeszcze, lepszj >z.vęłas7.C'l.a· iej gatunek. Cł.o od niej 
po~tanawia Instruktarz litewski i vol. leg. IV. s. 358 
rOK 1650. 

'Negliź. Uhior dOfnowy nfestrojny, i czepek skro
nlniejszy tak nazywano. Z czasów Stanis,ława Augusta. 

Nelsonka. Na, ~zesć Nełson'a po zwycięztwie pod 
Trafalgar, i chlubnym jego .zgonie, przyjęta suknia 
damska, rodzaj surducika J czyli krakowianki naszej z 
półsukienka, lub kazimirka zwykle, z obszywaniem u 
spodu, 'potrzebami na piersiach, podszyta karmazyno
wo, i zwykle rozpięta. 

Nicowanie sukni, obrócenie jej na drugą, lewą stronę. 
Niedokunki. Gatunek kUll niedorosłych. l\IIówi o 

nich vo\l. leg. IV. s. 82 rok 1643 tudziez Instr. cel. lit. 
Niedolisek. Podohniez lis m'l'ody. Patrz vol. leg. IV. 

s. 357 rok 1650. 
Niedosobol. Sobol młody, jesienny. 
Niedźwiednia. Futra z ni-edźwip.dzi. 
Niesokor. Z niego pleciono korónki, z niego i pasy 

bywały. Potocki ku koń(!owi XVII wit>ku. 
Nogawice. Spodnie. 
Norder. Sukno nabite, t~gie, grube; jui je 'wspo

mina Instruktarz celny litewski norderskiem, albo nor
ik.iem zwane. 
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Obcas. Patrz abcas. 
Obercuch. Z niemieckiego wierzchnia suknia; bywa. , 

ły nadęte i osznul'ówane~ Mówi o nich Jan Kochanow
ski, Rej . 

. Obnoznik. Ch'łopski bót. M~ęzyński. 

Obójczyki. KoJ'niecze do ohójczyków; strój biało
głowski, wspomina Groicki, Sax tito 7 • 
. Obrzezkowa~ S~uba sobola, z samych" obrzezków . 
zszyta. 

Odnowa. Kiedy tylną część futer, ~właszeza starą 
zo~tawiwszy, przody odnawiano. . 

Onucz,a, onuczka. Szmata do obwijania n6g. 
Onuczki. Patrz bóty. 
Opończa. p·taszcz oi\, słoty. Od Tatarów przejęta . 

po bitwie wygranej 1512, tam iepończq zwana, powia
da Starowolsk.i~ 

Opucha, opuszka. Bramowanie, wyłogi, wyk.łada
nie, Opucha drozsza kozucha, powiada Rysiński; mówi, 
jeszcze o . tem Potocki. 
. Ormentel. Z niemieckiego armmantel. Płaszcze to 
hyły z rękawami, podśzyte kunami, sobolami. 

Ormuskie perły, z wyspy Ormus. Tward. 
Oświk. Oświki, tkanki, bramki i insze stroje biało

gł'~~skie, wsporoina Sax tito 6. 
Oszewa, Obszewha. U rękawów koszuli, albo po . 

brzegach sukień lamó~ka. 
Orzedle. , Pas ściskający suknie; brane i za kołnierz 

i za rozporek. Buc}.n~ biblie. 
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Pqgwlca,puhawica. Sfowo gminne, z ruskiego, gu.: 
zik skórzany u koz.ucba. . 

Pakłak. Grube suknisko, z niemieckiego za Stani. 
sława Augusta. 

Pal art rent. lłfaterya na stfuki j pół'szt.uki. Instruktarz 
celny litewski. 

Palatynka, Futro na szyję, z którego końce zwie
szone spuszczano naprzód, raz je prze-łozywszy, albo 
i bez tego ;' obwijano ntemi i st<tnik, spinając je z tyłu. 
Z najpiękniejszych zwykle soboli, czasem i z tumaków, 
bia·łość twarzy i gorsu wydatniejszą 'czynią; młodym, 
przystojnym osobom bardzo w tem pięknie. No'Szll 
pa1atynki i teraz. Uzywano palatynek i z piór strusicb. 

Palendra, palendran. Ubior księiy. 
Paletka. Blaszki srebrne lub z-l'ote, któremi harto-

,,'ano, lub naszywano trzewiki j kapelusiki damskie. ' 
Pantalony. Spodnie dł'ugit: ohcisłe. 
Pantofle, pantofelki. P6łtrzewiki domowe. 
Papilot. Papier do zawijania wł'osów. 
Papucie. Obuwie tureckie. K.ońce podeszwy u pal1 

ców byw~,ty tak zakrzywiane, jak u bótów moskiewskich, 
powiada Gwagnin. Mówi jeszcze o nich Starowolski, 
Potocki. 

Parangon. Kamień drogi, dyament gruntowny i 
szacowny, wody weso·]'ćj. 

Parapluye, parasol. Ciennik, czyli daszek z kitajki, 
p·l'ółl'la, lub wełnicy jakiej na prętach rózpięty, dla 
ochrony od deszczu, lub słońca. 

Parcia nita. Z pakłakowego, alho konopnego gru
bego płótna zrobiona gunia, kiteł, albo sak załobny. 

_ , .. 26 
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Pa.. Trudno jest dociec, jakie hywa~'y pasy w naj .. 
dawniejS1,ej starozytności; późni ćj u szlachty i mieszc7.an 
widzieć się dają siatkowe, jedwabne, 5zDlUklerskiej ro
boty, z końcami w sznurki kręconemi. Rozm.ąitych ko

l~l'ów. noszono pasy, m.jwięcćj karmazynowe z kutasami 

jednostajnemi, u majętniejszych srebrem, lub zł'.otem 

przerabianemi. Na powszednie chodzenie u~ywano 

taśm rzemieniem podszytych i spiętych na klamrę zela

?oną, mosięzną, srebl'ną, lub podocistą, wedle przeOlo-
7.enia kazdego, którą na pl'zedzie samym mieć nalezał'o. 
ŚrodE'k cyfca królewska, herb k.rajowy, województwa, 

albo właściciela herb, czyli cyfra odznacza,l'a. 

,Później bywal'y p,asy jedwabne siatkowe, na pół zło
te-lu ' lub srćbrem prt.era,biane; zal'zucono je, j l1astal'y 
pa'sy tureckie, pel'skie , i chińskie. Ostatnie v, we·tny tak 
delikatnej, ze, chociaz pas na 2 l'okcie był s~ćl'okj, 

przewlekano ~o przez pierścionek, nazywano go bawo
lim, (znany teraz pod imieniem dywd,yków, na szale 
uzywanych); słu'l,y,t do najbogatszej sukn;, chociaz nie 

miał zadnej ozdoby" tylko szlaki i brzezki W kwiaty 
wyrabiane. ~amego pasa kolor h}'ł jeąnostajny: zielony, 
pomarańczowy, karmazynowy, bia-I'y; ostatni zV\ł'aszcza, 

ze do kazdćj sukni uchod1.ił, nie tanićj p·l'acono, jak 
50 .duk., j to jeszci',e trudno było mieć nowej od Tur .. 
ków bowiem i Persów przychod7,j,ty dobrze podno5zone 

na z~wojach, przez Orminnów nas1_ych czysto wyprane, 

wypl'asowane, którzy je za nowe pl·zedawali. 
1'ureckie ~ perskie pasy rozmaite by-ty, d-ł'uzsze i krót .. 

s~e, węzsze i szćrsze, sute i ordynaryjne, wszystkie 
rozmaitych kolorów i deseniów, jedwabne, sr6bl'em i 
z~otem bogato, lub skąpiej przerabiane.- Ordynaryjny 

pas turecki, m~delkowym zwany, płacił' się najtaniej 



({ duk.; były jeszcze i m71kadynowe pasy, (patrz opisa~o 

nie 'Varszawy s. 197- drugie wydanie), tud,.,iez Stom
hulshie; te ostatnie po 12 duk~ przedawano. - Perski 
pas 16, 18 j wyzej, poditug swćj dobroci i gatunku 

kosztowa·t az do 60 duk.- Znajdowały się jeszcze po 
garderobach pańskich daleko drozsze pasy; alboV\'iem 
jPden do 5()O duk. szacewano ; taki na 9 J'okci długi ,. 
do 3 ,1'okci szeroki bywał, gruby, jak sukno francuzkioe, 

tęgi, jak pargamin. Prawie nie u~ywano ich do stroju, 
albo kiedy niekiedy tylko; trzymano dla zaszczytu 

g:wderoby parlskiEf.j i na podarunki; tkane · z niei sre ... 
hrnćj lub z-totej, po jednej-stronie srebrne, po drugiej 

złote, kwiatami jeawabnemi róznydJ kolorów prze
rabianp; czasem ze cz.tćrech pasów zdawa-ł'y się być 

2łozone, kiedy kaz.da strona dwie miała po~'owi'ce, ró

zniące się ocl siebie kolorem i ozdobami, a7eby do 

większej liczby sukień przydatne hyć mogły, n. p ... 
białe, karmazynowe, nip.bieskie lub szafit'owe i lila. 
lJzywano tej rozmaitości i Vi skromnlejs7.)'ch pasach. 

"Nasta.f'y potem słucki-e pasy, bogactwem j o pięknością 
perskim i tl-lreckim nieustępujące. K.ao'l.dy pas t&kbwy 

bogaty, lub ordynaryiny miał' na lWllcu wyrobione 

słowa: nFactus e~t Slilcźae,«- tern jedynie częstokroć 

J'ózni·r się od perskiego i tureckiego. '''inniśmy ten 
zak·}'ad Radziwił,l'om, którz.y temu gwoli spl'owadzili do. 

S~'l1cka Persów i Turków. 
Po S-l'uckich pasach dały się widzieć 'frcmcu;;kie w ga ... 

tunku tureckich i perskich, kolorami dobranemi i zy
wemi celujące, z napisem na końcu: » a Paris. fI -

Rozmnozyły się i w Polsce fabryki pasów rozmaitych 

po wielu miejscach, jako to: zaprowadzone przez Ty
zenh~uzao o w. Grodnie, Paschalisa zakł'adu- W liobyłce 



UMIORY 

p'p~ Wars1.3wą, i' t. d. Pasy jednakze nie staniały; b() 

p~e .m3111Y ':IV kFaju ani jedwabiu, ani tr~bra lub złota 

ciągq'onego, ani fabrykantów tylu, i wszystko z za-
.gr.anicy sprowad~ać musimy. Ordynar~'jne tureckie 
pasy gustown.ością nowych zgaszone, pokupu juz wię
cej nie " nia,ły. Z r~k. X. llitowicza kan. 

Ws.po-mnieć tu je,~~cz~ nalez.y, ii. dla oszczędności. i 
pr.zyjenmGści ,nil kupnej g,tadkiej bawe,tnicy, kroM.ie, 
lub inlJej ,materyj w domu haftow~no ~zlaki i końce 
,pas6w; niemi skromne dzjew;ice krewnych, lub narzę
~~~>nycb obdarzał'y. Pn~yszywano niekiedy i kupne 
szlaki do gładkich, jakiego się podobało koloru, hła
.wat,nych ,pasów. Noszono j kał'amajkowe pasy, świe
:'tnością kolorów i stref s\'Yoich 7.wodn\cze, chociai. nie 
.dvogie wcale. Dla dworskich uizszego rzędu dawano 
hfłrusowe, koloru odpowjedniego liberyi. 
. Jeśli p.a,s .był ,za szczupły, z.eby się .()kaz~lszym wyda-

, ~ał, rGwnie,. zeby się bogaty nie ł'amał', kład7;lono we 
śrpdek duszl[, c7.yli pr~ep\kowaną na e,z.em pJ'ócienn1ł 

-t,aamę jakoby wypukł'ą, nieco od pasa krótszą; na niPj 
-pasp,bwijano tak, azeby koniec s7.laku i część dna, 
któr-ą wybrano, była ",idoczną. Okręcano się pasem 
W potowip stanu 2, lub 3 razy'-; węzt',t zal'ozono na 
pr.zedzie brzucha, kwieciste końce j fl'ęzle przesunąwszy 

środkiem, lub spodem pasa, spuszczano po obu bokach. 
Sposób nosumia pasa wyźej lub niz.ej, szer7.ej Jub 
węzej, wprost lub na bok nieco, zalt?7.al' od m"dy, 
.albo nawyknienia osoby. Stosown.ości pasa do koloru 
.s:ukjf'ń pr1.estrz(>gano bar.dzo; stosowano się równie do 
~~aSU, .ok.oliczności, a nawet i roku pory; stąd powstał'y 
J.elini.e i zimowe pasy, strojne i powszednie, świętne .i 
~ł9hJl~., mundurowe j garniturowe, mnićj, więcej wy
razonym tu przedmiotom .odp.owiednie. 
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Pasaman, pa.samon. Strefa do bramowania sukień, 
osobliwie liberyi. "Tl'osy zwi~zywano pasamonikiem 
jedwabnym z drobnemi nitkami sl'{!brnemi. Pasnmonik, 
który do lib~ryi koronacyjnej Stanis~'awa Augusta do
.starc~yJ' DIOPty, c7,yli pasamany, dziedzicznie trudni/f 
,się '~em r~emiosłem. Ojciec jego wytka,t je dla Augusta 
Hl., a d1.iad podobniez dla Ał.1gu~ta lI. Pierwszego 
·z Sasów najl<:osztowniejsze były, drugiego na)S7.Ćrsze, 
,3 ;ak z prób.ck dotąd pozostaJ'ych widzieć mozna, osta
l.niE'go z tyoo królów najpiękni~jsze. ,Opisanie War~ 
.azawy_ 

Patka •. Z francuzkiego. Bywała nad kieszenią lU ka~ 

mizelki, lub u sukni, haftowana, lub g·.ładka. 
Patryotka. Patrz ·czapka. 
Patynka~ patyneczka. Pantofel kobiecy. 
Paw/oka. .łłardzo cienka tkanina, s1.arł'atna, purpu.

rowa, dawna jedwabna, lub bawełniana materya. Mo
-n-arsze .j hogac1 .. ów hya'o to odzienie, .j p-l'eć piękna p.o
w~ok~ jasną hf arz swoję 7,an.ucała. Haftowano ją -z·to
tem; u dol'u 51.aty z pawłoJd wJrahiano jabłka ', 'lub 
inne ozdoby. SMty, pł'as1.c7.P. i sznury pawłoczne by .. 
. wał'y. Leopolita, Groehowsld, Potocki. 

Pektoraliki. Zegarek do noszenia na piersiach. Małe 
pektoraliki przedtem we 24 ·godzin dwa ra7.y nakręcać 
potrzf'ha było. Mówi {) nich Solski, Potocki. Zagę

ściły się za Augusta III. j dewizki de nich. Z po~zątku 
nosili ~e Polacy w kieszonkach ma,l'ych u 7.upanów na 
prawym hok u, Niemcy w ~podniach , dewizki, łańcuszki 
a taśmy z kutasami srebrne, złQte, lub z jedwabie~ 
przerabiane wystawując na widok. Połem za kontus~e 
Ila przód piersi Polacy zegarki swoje ' pl',zenieś~j. Ił~k. 

X. Kitowicza~ 
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Łańcuszki u takich zegarków wiszące za Stanis·l'awr. 
Augusta by,l'y stalowe anf;ielskie, lub z,l'ote ft'ancuzkie, 
na. których w kól'ku zawieszony kluc1.yk, pieczl!tka t.o 
mniejsza, to większa wedle mody, j mnóstwo rozlicz
nych fraszek to ze zł'ota, to z kamieni drogich, pie
czątecz,ek, nar7.ęd1,i masońskich, lub innych, zwierzą
tek, niezapominków. 

Tel'az i do francuzkiego stroju zćgarki na d,ługim sta
lowym, lub zl'otym ł'311cuszku, przewieszone na szyi, 
w kieszonce od kamizelki umieszc~one, nie tak łatwo 
mogą, wypaŚć, ani tak snadno w natłoku być ukra. 
dzione. 

Damskie zćgltr/ii przedtem zald'adane ny'l'y kJamrą 
du~ą, ohdłl\~.ną 7.3 spodnicę , u której z boku wlsiał: 
zegarek. Te ldamry by,w8'l'y srćhrne, złote, p07.~·acane-, 
tomhakowe , glancem, wyrabianiem lub figurkami ja
kiemi ozdobione. Teraz m&te parY7,kie, \uh ' ~E'newski'P. 
zegareczki na weneckim zł'otym J'ańcuszku noszą przy
pięte w bok piersi. 

St:mis·]'aw August mał'y, lecz regula-rny zegarek w 
miejscu gU1,ika nosił na klapce u rękawa. }{ameryzo-
~'ane, d,'ogie zegarki nigdy mniej, jak 100 duk., cza
sem i kilkaset czer. 1..1'. wartości mające, rozdawał, jakó 
pamiątkę, król nasz i rriozni panowie • 

. Perewiza, perewistka. . Zwierzątko· podobne do tchó
rza, ale nieco mniej-sze, okryte włosem gęst.ym, krót
kim, twardawym, lśnącym się. Licznie znajduje się 
nad Donem, na Podolu i W ol'yniu. Piękne, a lekkie 
z niego futra na szlafroczki uzywane; i kontusze niemi 
podszywano • 

. Perfumy. Wonne rzeczy suche, mokre olejki. W ł'osy
i chustki niemi napuszczano. 
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Perkale. Są bia·l'e mniejszej lub większej cienkości, 
są kolorowe w pasy, kwiaty. Gust ich zmienia się we
dle mody .. 

Perły, perełki. Perły od dawna były strojem kobiet 
nnszycb. "NajrłroZsze uryańskie , czyli oryentalne, po." 
dlejsze kał'akuck.ie, z nadbrzeza Kalikut; nierÓWTJf>, te, 
jako najtańsze, uzywane przez ubozsze osoby i żydówki 
poIsI,ie do ich llbio-rów na głowę. Drogość pere·t wzra· 
sta w miarę lch wielkości, blasku, prawdziwego koloru, 
od kilku złotych, do kilku, i kilkunastu czer. złotych 
sztuka. Haftowano niemi szaty, obuwie, przepaski 
do stanu, lub na głowę, i kościelne ozdoby. Najpo
spolicie; na szyj noszą, lub włosy niemi zdobIą- Sznu
rek pere.t, pięknie dobrany, największe ma w środku, 
coraz mniejsze na bokacb. Kiedy mał'e, są jak ziarnka, 
okazalszE' jak wielogrocb bywają. Per·fami obwodzone 
obr,!czki, kólczyki, medaliony, zegarki spostrzegać się 
deją· 

Per~ł'ki dęte na wosku zdobią szyję ubozszych, bo- "' 
gatszym w tej mierze chcących sprostać. - Świezsze 
imitaCJe pereł ~iedeńskje i wl'oskie 'tak dobrze naśla
dują prawdziwe, ze pO~ie1'7.chownie odróznić je trudno. 
Sznur€k jeden takich placi się po duk~eie. Nieraz i 
'mo7.nych osób szyja takierni ozdobiona, a po dostatkach 
sądząc, kazdy r1.elelnerni je mnit>ma. Perl'ową macicą 

wyk.ładane obrazy, szafy, szkatuły, stoliki na hebanje, 
upodobanym l . koszto\'\'nym dawnych panów hył'y 

sprzętem .. 

ferpetuana. Materya jakaś zagraniczna jedwabna. 
Cło od niej Instruktarz litewski i vol. leg. IV. s. 81 
rok 1643 stanowi. 
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Pers. Cienka, batystom niemal równaMca się' tkanka, 
na dnie oliwkowem, ort.echO~H!m, lub inn6m tego ro
dzaju, w plecionki ciągłe z drobny'ch kwiatów, naj
zywszemi powleczonych kolorami, ufal'howana, lśknią
ca się po wie~zchuJ Dla swej delikatności i niezmiernej 
trwałości , kolorów dr'oga, tak, ze ,łokieć jeden hywał po 
dukacie. DO' pięk.nych dla p·l'el niewieściej nalezy ma
teryj. Naśladowania dzisiejs1.e s~ tańszej nie tak piękne# 
jak pel'sy prawd~iwe. 

Peruka. Ubj(){' g~'ówy męzczyzn i niewiast w cudze 
włosy, dla tych J l~rzy swoich pozbawieni pierwiast
krowo obmyślony, następnie w róz.ne kształty U·łOZODIł 
dający ozdobę g.rowy i tyli); którzy własne maj1! V\"~'osy. 
P.r1..ejęliśrny i ten ohyczaj od Francuz6w, dla vtyzszych. 
zwłaszcza urzędników, doktorów, i \. p. D\a kobiet 
świezo nastały peruczki z gotowemi loczkami. Nie- , 
z~az.ają czasem i na podobieństwo wło.s6w, i ta sama 
osoba jednego wieczora jest blondynką, drugiego bl'u,t 
netką, lub p~śr~dnie międ1.y temi zabiera miejsce, do
świadczając, w czem lepiej do twarzy. 

Za panowania VVłitdys·ława IV. napl'zód w Warszawie 
zaczęły być modoeAli peruki; powiększa'lty się one mnó
siwpm loków cOI'ocznie; lecz tylko niektóre osoby dwOi'. 
skie naśladowa·ły tę modę do uhior-ów hiszpańskich. Za 
Jana Kazimierza i Michała większa C1AtŚĆ magnatów pol
skich nosiła ogron1ae peruki, a wódz sławny Czarniecki 
bardl.o powstawalI' przeciwko tej modzie, która za Jana 
III. juz nie tylu miał'a naśladowców. Wszakze pod rzą
dem Augustów znowu się wzmogły peruki, i portrety 
familijne z tych ozasów nas o lem pr~~koRyW3jąó lI.u .. 
ryer warszawski 1828 Nr. 56. 
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Pętelka, pętlica. Kluczka u sukni do chwytania za 
guziczki ~ d~iergana, lub ze sźnureczków. 

Pierkos. Gdy kto i w podeszłym wieku stroił się W 

pióra, -co młodym właściws1Ja, tak go nazywano. Stary 
pierkos, pióro za czapką, a ~czuprynasiwn, mówiPe
tryey. 

Pierścień. ' Pierścienie na palcach u męlcgyzn, ko. 
sitowne częstokroć, upowszechniać się zaczęły, wedle 
świadectwa X. Kitowicza, za Augusta III. - Pierścień 

z hE'rb~m, na krwawniku rytym, rzadko kiedy na in
nym kamieniu, szlachcica kaidego zdawał się ozdob~ 
konieczną· 

Damskie rozmaite bywają pierścienie: złote z ema}ją, 
~ napisem, lub godłem jakiem, z pert'łkami, róznemi 
kamieniami, wszystkie, prócz wielkiego, zdobią czasem 
palce i po kilka na jednym. 

U luhiących w nie się ubierać bywają takie, do któ. 
rych coraz, to inny z wielkiego jakif'go zbioru zak'ła" 
dać mozna kamień. Z miniaturą widoczną, lub ukrytą, 
ot~ierające się dla umi~szczenia w nich vl'l'osów ulubio
nej osoby. Z .zćgarecz«ami nawet hY~' ały pierścienie; 

, w tak m&h~j atoli sz.tuce nigdy prawie regularne być 
nie mogł'y; sł'uzył'y tylko raczej za dowód, do jakiego 
stopnia posuniętą hyć mogła biegłość tworzenia jak naj
mniejszych zegarków. 

StanisJ'aw August rozdawał pierścienie z swym pór .. 
- tretem, albo cyfrą swoją na emalii s~afirowei, hryllan

tarni kameryzowaną. l teraźniejsi monarchowie nasi 
kosztowne- udzielajćl pierścieni~, jako dowód swych 
względów. 

W czasie czteroletniego sejmu, z powodu ustawy 3 
Maja, rzymskim starozytnym' podobne z napisem: »Fidia 

27 
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manibu8, ( - obrońc6w jej ~znaczać mając~ p'ówstał'y 
piersc,enie. I\.ościuszko w 1794, jako nagrodę męztwa, 
rozdawał óbrączki z,l'ote z napisem: ») Ojc!'yzna obrońcy 
swemu. ee - Po zgonie Józefa. księcia Poniatowskiego 
mę7.cl.yzni i kobiety, wszyscy niemal pO\Ns7.echnie no
sili pierścieni~ to złote, to stalowe z jego wizerunkiem 
j napisem ~ nJózef <książe Poniatowski żył dla sławy, 
poległ za Qjczyznł} , ee - :.t wp.V'\' nątrz te jf'go slowa: 
» Bóg mi powierz)'ł honor Polaków, Jemu go oddam. le 

. Męzczyzlli, oprócz pierścionków, noszonych za zwy
czaj na średnim palcu, za Augusta III. na wielki palec 
zasadl.ali skó",kę 7.tOtą lub sl'ebrną szmelcowaną; !o 
hy'!'o znakiem gracza do szabli, j słuy,)ć zapewne miało 
do e.cawmia tego palca, hędącego na "'ierzchu, a tak 
potrzf>hnego do ujęC\:\ va·łas1.a. 'Pod tym 7.naki~m atoli 
chodzif nie jeden DJlJi:lj odwaznego sel'ca, chlubiąc si~ 
tem, Najwięcćj moze dla tego, a1.eby nie był napasto .. 
wanym. Rt;k. X. R ·itowicza. 

Piesaki. Gatunek futra 7. Rossyi. 
. Pikowanie. Cętkami nakrapianie; tak cz.erwona cza .. 
peczka, -hia ,ło pikowana, był'a ' modną. . Znaczy.}'o to 
równie podtłozenie h.awe'l'ną., lub watem, i przeszycie 
lekkie wraz z podszewką. Czapka tatar'ska ' pikowana 
był'..] z 4 rogami. 

Pilśnianha. Pil§niowa szata, czapka, obuwie .. 
Pióra kapłunie, patrz strusie pióra. 
Pióra pawie I patrt strusie. 
Pióropusz. Puszyste pióro do noszenia na głowie, 

kita. 
Pisia. Gatun~k m~teryi bawełnianej. Trotz. 
P.ii.l~ka. Patr71 c~apka. 
Plecionki. Do garnirowania sukień. 
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, Plisia. Tkanina do aksamitu podobna, szeroka, 

'W1'!~ka, fL'ancuzka, wenecka, bollenderska, vol. leg. -IV. 
s. 81 rok 16,13. -

Pludry. Szerokie, buchaste, worowate spodnie, z 
bawarskiego przejęte jęzJka, u nas podobno C'Uy nie 
od Szwedów naśladowane, jak Paprocki mówi: )~ l 
Szwedby gębę nad'!,]' równo z 5wemi pludry. « - Mówi 
jeszcze o nich Zbylitowski, a Starowolski w reformacyi 
obyczajów polskich nagania icb uzywanie, powiadając: 
») W pludry się ubieramy, zehyśmy si~ wyrzekli ojczy.

stych obyczajów. Ił 

Płachetka, płachta. Płachetka płócienko; płachta 

, -chustka oko,ło g-łowy chł'opek. 

Płaszcz, płaszczyk. Męzka i białogłowska' odzie! 
dla ochrony od deszczu, lub dla ciepła. Róznym co 

do kroju podlegała odmianom; tak: -rnęzkie pJ'aszcze 

by,J'y kóliste, po hiszpańsku na jedno ramie-zarzucone, 

? podobną, lub świetną podszewką, z ko·l'nierZ'em mniej
s7.ym, większym, osobno w potrzebie noszonym, z wiel~ 
kQ:tnierzami. Damskie to matęryalne, to z baV\'ełnic
jakich, to z kazimirku , lub sukna damskif'go, to kra
ciaste szkockie, nareszcie z rozmaitemi ozdobami. 

Płat. , Rod7.aj, s-zalu wiejskif'go na Podlasiu. 
Płątki barwiczkowe, których niewiasty uzywają ku 

rumienieniu lica. Sleszkowski. 
Płócienko. By.w~l'o tureekie, srebrne i złote, ja-k 

wInstr. cel.litew. i Wargockim widzimy. Nastał'y pe
źniej angielskic::o, cienkie, lśniące, w kraty i pasy, i 
krajowe nareszcie zwykle bial'e z rózowym, niehieskim~ 
lub orzechowym. 

Płótno. Cienkie, grube, glanoowane, farbowane,. 
,malowane" drukowane". woskowane,.,pstr..e w pasy, olen. 
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derskie, ~o}()ńskie, flamskie, szwabskie, gł'ogowskip.., 
wrocławskie Golcu, na wielki łol~ieć przedawane, czarne 
na mał'y. rolo leg. V. s. 185 rok 1673. Herb. stat. 

,Płótno saskie. Surowe, lecz gęste i trwałe ~ przedają 
je w sztukach po 100 łokci , pó-l'sztuki po 50 ·łokci. 

Płótno szlqskie. Poś~edQiejsze co do gatunku od hol. 
lenderskicb, równe, niekiedy lepsze od sl.wabskicb; 
sztuki trzymają zwyk.le 48. łokci naszycb. 
Płótno szwabskie. Maglowane, krochmalne, stąd 

często zw,oduicze; po wypl'aniu okazują się rzadkie, a 
ze nić mocno by,ta spłas7.czona, j grubsze, jak si~ zda
wało. 

Podeszwa u b6tów, lub trzewik6w, przedtem dre
wniana, gruba, jak w trzewik,ach {iró:/owej Bony w 
skarbcu krakow.skim n.\egd~ś a tera? w śV'l\~tyn\ Sy
billi w Pubwacb widzieć mozna, obszyta skórą. Później 
wyrzucono drzewo, samą tylko jak najgrllbszą zosta
'Wiono skórę z dzika, wołu, bawołu, tura, lub ~.ubra~ 
Dobierano je znajgrubszej cz.ęści, jako to: 7. karku~ 

Podeszwy grube za Stanisława Augusta funtowemi zwa
no. Zaczęto dwie dawać u bótów męzkich, i zwało się 
takie o,bówie szyte na pasach; lecz kohiece trz.ewiki wy
strugan~, coraz delikatniejszą mają podeszwę, jak listek. 
pra\\'le. , 

Dla ochrony od wilgoci u męzkif'go obuwia między 

dwie podeszwy kładziono z korkowego drzewa Po?
khdkę· 

Podkówki. u bótów, niegdyś i wyzszych stanówoby
czaj, dziś prostego ludu tylko. 

Podszewka. U sukień tego samego hywa koloru, 
albo świetniejszego dla odbi~ia, nietylko u damskich 

szlafl'Qków, p'łaszczyków I lecz i u męl.kich pł'aszcz6w~ 
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surdutów, a nawet i fl'sków cipmnych ponSOW3 bywał'a. 

Starano się czasem o m\ltp.ryą na suknię J której wierzch 
i.nnego hył koloru, i:ł spód odmiennego. W ostatnich 
zycia swojego chwilach Stanisł'aw August mjał' surdut 
aksaQlitny czarny 7. wyrobioną z nim razem pOIlSOW~ 
jedwabną, p\uszą~ 

" Podszycie futrem ~dziezy jakiej. 
P.odszycie bótów. 
Podwiązka pończoch na nogaeh 7. wstązki, tasiemki" 

naftowana, elastyczna przez umieszczone w niej dró· 
eiki, rozciągając(> się w miarę objętości, "nogi, i zwęza. 
jące znowu, z klamerkami do zapinania. 

Podwika, podwiczka. Kwef, zasłona kobieca. Wzią .. 
wszy z swćj g-łowy podwikę, dziecię weń powiła. Źyw. 
Jezusa. Metonimice bierze się za spodniczkę, warkocz 
i pJ'E>Ć h ia-Ią. 

Podwłośnik, pudermantel. Mę7,ki bywał i kobiecy 
hiały zwykle, mniej, lub więcej gal'nil'owaniem ozdo· 
biony. Siadano w nim do gotowalni, i 7.rzucano go 
potem. Wszakze na 'Wsi nl,e jp.dna z kobićt letnią, porą 

w spodniczce j podw~'ośnjk~ dzień C3'l'y lW1.echod'1.i-l'a. 
Polatka. Flaterka, blas~ka złott!, srębrna, na g,ło

wach, lub sukniach białycbg~'ów, które za kaidem ru
szeniem chwjeją się, czyli potr1.ąsają.- Mączyński. 

Polonezka. Gatunek damskiej sukni narodowej lla 

pozór, nie u nas wszakze wynal~zionej, lecz od Fran
cuzów przejętej. Róznych bywała kolorów, brunatnego 
najczęściej, gazą w oko~'o garnirowana. 

Półgranacie. Grubsze sukno granatowe J! nie mają 
ł?;o drozej przedawać nad złotych 5. Vol. leg. III. s. 
370 rok 1620. Tera'z i "Woźnice W półgranącie, pachołcy 
w ~ł'a.wacie. Bies. B. 
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. Półgril,bryna, gru'bryn. Materyjkft turecka. C~'o od 
. niej vol. leg. IV. s. 357 rok 1650. 

Półjedwabie. Materye w poł'owie z jedwnbin, w'po
ł'owie 7, innej przędzy. 
, półkaJtan. Spodnia suknia ksitza, lub KO'tacl<a. 

półkorneci~. Mniejszy kornet białog·to"ski. Ha Ul' 

go w1'pomina. I 

Półmancie. Po-łowa manty, czyli mantylka. Haur 
o niej powiada • 

. Półplisza. Trypa, gatunek materyi. 
. Półsalopek. Na lZejsze zimna, róV\;nlf' jak sal9py na 
cięzsze. Zjawiły się u nas jedne i drugie wtenczas, 
kiedy August II. panował. 

Półsetek. Pl'ótna krajowego 50 J'okc;, czyli 40 ar
-szynów. Llc1.ono i upH"-i na półsf!tki, czyli pó'l'pa
piera, 100 sztok zawierać mającego. 
. półsukienko. Gatunek l1.ejszego sukna. 

Półszarłacie , półszkarlacie. Nip dro1ej go maj:& 
przedawać nad 7 d'. łokieć powied~iano vol. ltg. IY.
s,. 370 rok. 1620. 

pometka. Życzkowa na bunty jest wspomniana w 
lnstr. cel. lit. 

pończocha. O bawełnianych j jedwabnych ~'zmian. 
kują u nas Gostko\\'ski w dziele: GQry Z'l'ote: Opl)liń~kj, 
Potocki. - By·ty gładkie, w pasy zbjegaj~ce się lub 
nie, \'\' kliniki i dziurkowania, czyli a jour wyrabianp.. 
Jedwabne pończochy nietylko hia,łe lu b czarne, lec~ 
bladorózowe, czyli cieliste, i innych kolorów widzieć 
się czas jakiś dawały. Niciane pończochy w domu 
zwykle robione. róznej bywają cienkości; inne, wyz 
'Wymienione, na warsztacikach. Pończoehy jedwabne 

dla płci pi~knej wyszły niemal całkiem li mody; Jla 
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bawel'ńianych przestaj\; mę!~zy~ni do stpojnego ubiorl1 
i krótkich zwłas1.cza spodni jeszcze potrzebują jedwa
bnych pończoch; noszą je na mniejsze ubranie i do 
szaraw<łrków. 

Pontał, pontalik. Noszenie drogie dla ozdoby szyi" 
uszu i sukień; z włoskiego: puntale, jak iię zdaje. 
Srebrny, złoty pontał' na czele misternie przywity wstę1 
gą, na nićjie trzpiotał (tr7.epótał), mówi Żehrowski i 
Syreniusz. U niewiast teraz na szyi ~'ańcuchy wiszą,. 
okool'o szat pontały, na uszach perły, na ręku manele. 
Petr. pol. Ponta']'y na szacie j birecie nalezli do 
stroju hial'ogłowskiego. Sax. Drudzy nietylko na gło, 
wie, ale i na nogach te pontały i ferety sobie przypra·· 
wują. Rp.j, zwierciadło. 

pl)peliny.. Rodzaj materyi świezo w ułycie wprowa .. 
dzonej, zwykle kraciastej, dość tęgiej. Na suknią ko
sztuje 10 duk. 

Fopielice. Szczur polny, wielkością i kształtem po. 
dobny do wiewiórki, ale popielaty. Przedawano je po 
1000 .a mają niektóre znaki nad głową i ogonem, jeśliz'e 
dobrego c~asu są łowione, albo nie. Gwagnin. Futrą 
po,pjelicze w alaY/nych cUlsach 'Więcćj było poszukiwane, 
jak .teraz. 

Portki. Pludry, spodnie z grubego czyli parcianego 
płótna w-l'aściwi.e. Uzy~' tego wyrazu Paprocki, Potocki. 

portugał. Snać od Portugalczyków naśladowana 

szala niewieścia, o której wspomina Zhilitowski. Nie 
ma o niej wzmianki w dykcyonarzu Lindpgo. Portu" 
gałami nazywano i medal~, albo pieniądlle wartości 
czer. zł. 10, 20, 30 i t. d. hywają i mniejsze, jako ~ 
~l.lkat.Y po 3, 5 i '] zł. Cnapii Thes. Darował' Jan Za .. 
mojski na wesele swym gościom .portugały złotel na 
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których była twarz królewska, a na drugiej stronie ła
ł'ośna figura o wzięciu Potocka. Gwagnin. Jak dziś 
zydówki, tak zdaje się, ze Polki dawne, zwłaszcza 

nizszych stanów, mieszczki i kmiotki na szyi nosiły owe 
portugal'y. 
Postoły. Z miazgi lipowej wymoczonej, obsuszonej 

nieco, pokąd hie wyjdzie z niej jednak zupeł'nie wilgo~, 
przeplataj.1! wieśniacy nasi ha Podlasiu, w Litwie j na 
Rusi dla siebie, kobiet swoich i dzieci Zl'ęczne oouV\·je, 
które spód nogi, palce i boki obpjmuje tylko. \V sl.maLę 
cieplej5zą, wedle pory, obwinąwszy nogę, kł'adą ją w 
postóJ', a przez uszka dość liczne przeciągajllc postro 
nek lekki, okręcaJą nim nogę w rzymski nieco sposób, 
oz po za kostki. Niemnł'y zapas takiego potr1.ebn y obu
wia; cllociaz albowiem' wytl'walsze jest, jaT< się niem 
być zdaje, psuje się p'rzecie~ łatwo, a nadewszystkd 
wyplenia tak u7.yteczne drzewa. Robią posto1'y i z 
wierzbiny młodej, której delikatna jeszcze kora. W y
h'9ornością jest gminu, .przychodząc do dworu, :I\bo 
do miasta, porzucić dawne, zawdziać gdzie hlizko cz y
ste onuczki i ndwe 'postoły. 

potrzeby u sukni" Taśmowanie jej, lub sznurkowa
nie tego samego koloru, niekiedy odmiennego; tak: 
c'zamarka czarna ż potrzebami niebieskiemi lub ponso
'\vemi ..bywała: dawano równie złote lub srebrne do 
sukni potrzeby. Niekiedy wyraz ten obejmuje: gu;'icz
](.i, sprzączki, wył'ogi i podszew kę do suł{ni jakiej sto .. 
50wrle. 

Potycz1d. Częś'ć str'oju biał'og·łowśkiego, jak w Sa • 
. xonie i Groickim. 

Pratidypura, Brandehura: zapewne j ubior męzki. 
Mówi o nim Opali:ńsld. 
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Prawidło. Do bótów mę7.kicb dla ehędozenia ich i 
utrzymania formy, drewniane z trzech sztuk 'Z,łozone 

narzędzie; pierwsze 11a zawiasie drewnianej ma i stopę 
przymocowaną, drugie cieniej u spodu o"\trzesane łytkę 
grubszą wydatną, tr'l.ecie na felc pomiędzy oba te 
drzewa kład1.1one i wyz5ze nieco jest ~łaściwie klinem, 
to sprawuj~cym, ze równo wszędzie bót przystaje do 
prawidl'a. Wychftdozy'Ws7.y bót jeden, 7.ak,tada się na 
prawi&to drugi. 

Pretressa, tunika, westalka • . Jeden to prawie rodzaj 
sukień damskich krótkich, fa,łdzistych, z wyciętym gor
sem, garnirov\'"aniem u spodu, niedochodz·ącej kolan, 
albo ledwie za nie sięgaj~cej, przepięta w stanie pasem 
i świetną jaką klamerką. Z pod nich widać było spo
dnicę d-1'l1gą, z ty·tu pow·l'oczystą i z lHlftem częstokroć 
bogatym. Vestolka zwykle hia·ła krepowa lub z innej 
tkanki przezroczystej do biah~j atłasowej spodnicy. · 
Pretressa i tunika purpurowa, niebieska na białem, 
~lbo przeciwnie bia,ła na sukni, C7.y spodnicy niebie
skiej, 7.łotego koloru, albo szkar'łatnej. Ubior to od 
starozytnych przejęty, strojny~ okaza,ty, nieco teatralny. 

Prymitka, czyli rantucb .. 
Przebinda. Przepaska, pl'7.ewiązia z Gdańska, wedle 

Klonowicza, sprowadzana. 
Przeborek. Przedział' na g·łowie między w,tosami. 
Przę.cka, przęczka, przqcka, sprzqżka. Sznurkowa 

hywa;ta, iak pętlica. Pasy były pr~ęczką srebrną lub 
inną zapinane. Mówi o nich Leopolita, P. Kochanow- . 
ski, Birkowski, a następtlie jako zachowanie we wszyst
kiem średniej m i 31' Y , po przęckę, radzi Koszutski , 
Gliczner) Opaliński, Górnicki, Falibogowski, K·fokocki, 
Petrycy. 

28 
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Przednica ? przedniczka , wspomniana w biblii gdań
skiej i radziwiłowskiej. Czy nie był to rodzaj fartuszka 
lub załóiki. Przednice perłowe, koł'nierze z przedni
cami , strój białogłowski, przytacza Sax.' tito 7 i Gro
icki. 

Przepaska. Przewiązka głowy, piersi, stanu. 
Przybiór, ubiór. Strój kobićcy zwłaszcza. Panna 

miłująca przybiory, mówi tym wyrazem Gliczner, Leo-
o polita. Ochędóstwem to jeszcze zowią. 

Przyramek. Część koszuli na ramieniu stebnowana 
zwykle, a jak w koszuli, w której rękawy były wido
c,zne, u kmiotek naszych haftowane, dziergane i dziur
kowane. 

Przyszwa. Cz~ść bót.a, okrywająca no'gę samą.

Ptaki rajskie. Patrz: pióra. 
Puder. Krochmalna mączka do V\,łosów. Zwykle hia· 

ł'y bywa,t, u wytwornych niekiedy modnisiuw i kolo
rQwy, chamois, bladorózowy, koloru agatowego, i t. p. 
do załoby czarny, często zakrapiany wonnościami. Vi 
1750 jeden kupi-eć warszawski brał' za puder 400 do 
700 tynfów. Gotowy mieliśmy wtenczas odbyt na psze
nicę naszą; wszaIde i puder.nie w kraju się robi,r, ale
śmy go sprowadzali z Francyi, i przep']'acalj~ 

Pukiel. Pierścień, w któt'y się v.łos kręci. Wspo
mina go Morsztyn. 

Pupkowe futro. Same brzuchy futer najpiękniej. 

szych.. Wzmiankuje pupki Twardowski, vol. leg. IV. 
s. 356 rok 1650 i cel. lit Instr • 
. Purpura. ł Szkarłatny kolor lub sukno szkarłatne. 
Był to ws~aki.-e i sukna gatunek, wspominana bowiem 
i purpura zielona. 

Purpuran, czyli szkarłat. 
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Pusz. Futro lub pier"le. najmiększe. 
Puzan. GatuDE'k kornetów biał'ogłowskich, do kt6· 

rych uzywano koron. Haur. 

Rąbek.. Jako delikatny i przezroc~ysty, 7.najdowano 
ze dziewicom tylko właściwy. S,tusznaz chodzić mę
żatce w tkanej z wiatru ~zacie, i świecie przizroczysto 
przf'z obł'ok rąbkowy, Minasowiez powiada. 

Ra7duch, rantuszek. Chusta dł'uga, . której kobiety 
jak p,taszczyka lIzywają. Powazne rnatł'ony w rn-lltu-
chach .do ziemi ozdobn yeh, odzywa się Twardowski. 
Wziąwszy rant\1ch przykryła się, Radziwiłł. Kupisz 
jej dziś koszulkę, jutro chce rantuszka , Rej powiada.· 
Rasa~ rasza, aras ,.haras, harasz. Gatunek lekkiej 

materyi wełnianej, szorstkiej dosyć. Wielki mistrz 
pruski w białym bar;tsowym chodził u.biorze. Chodzili 
VI nlm zakonnicy i zakonnice, a S .. Jadwiga w prostej 
Faśie w święta tylko ubraną bywała. Podszywano nj~ 
paleudrany, suknie świeckich, dworskich zwłaszcza. 

Z niej miewali pasy, a kmiotki spodnice. Mówi o niej 
vol. leg. IV. s. 81 rok 1643, Gostkovvski I Skarga, Biel
ski, Stebelski. 

Ratsymor, racimora. Gatunek materyi jedwabnej. 
Noszono z niej kontusze letnie za Stanis~'awa Augusta. 
Uzyvvają jej kobiety na szlafl'oczki, salopy, zydzi ho
gaci na świąteczne suknie. 

Rajtuzy. Spodnie jazdy. W kurtkę i raituzy ubie.
l'ano sję r6wnie do podrózy. ' 
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R~cznik. Sztuka płótna lub tkanki lnianej, czyno
watej, przerabianej do ·ucierania rąk. Czterzy mu 
ręcznik dzierzą, a trzej wodę leją, powiada Rf'j, z pań
skości i zbytku sł'ug dworując. Bywały ręczniki z czer
wonemi strefami, tureck.ie zapewne z bawe·tnicy, jak 
wspomina IHokocki, bogato na końcach haftowane. 
Dziś skromniejsze do obtarcia rąk i twarzy po umyciu 
słuzą· 
B~kawica, T'tkawiczka. l\tlęzka letnia lub zimowa. 

Pierwsze zamszowe gładkie albo łosie, jak teraz często 
i kolorowe; zimowe z podkładką bawel'nianą lub fu- . 
tr~m. 

Damskie krótkie po kostkę u ręki, d·l'ug;e do łokcia, 
często i po za łokieć, jercbowe pod imieniem psich i 
duńskich znane, białe do stroju, czarne do załoby, 
kolorowe cynamonow,e jakoby albo drzewne, rózowe 
żółte, zielone, lila i t. p. 'lustrowne po wierzchu lub 
aksamitnawe, ze tego wyrazu uzyję. Przedtem z za
granicy je sprowadzać trzeba było, teraz w Wat'sza
wiE: u Grossa rękawicznika SOO do 600 szwaczek wyra
bia rękawicloki z 40,000 skórek jagnięcych, a doścignąć 
ten zakład usiłują Niw~t, Schipold, Sandman i inni. 
Uźywano jeszcze l'óznemi czasy rękawiczek nicianych, 

jedwabnych tak delikatnych, ze się w orzechu w1'oskim 
mieścjły, płóciennych, pel'kalowych. 
R~kaw. Część sukni, rękę okrywająca. Do kolo .. 

rowych Buki,eń kobiecych, zwłaszcza do strojniejslPgo 
ubrania byw.ają hia,te, prze1.l'oczyste, róznie· fałdowane 
luh marszczone, z haftem czy 'bia'}'ym, czy kolorowym 
albo l bogatym, wedle mody i okoticzności. 

Rftkawek, zaT~kawek. Uzywany był dla ochrony rąk 
i piersi zimową porą. Sędziwe niewiasty no.siły aksa-
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mitne czarne, puchem wył'oi,olle, kolorową kitajką 
podszyte, tak szczupłe,· ze tylko obie ręce w zaręka
wek podobny zmieścić się mogł'y, młode z łabędzików 
białych lub farbowanych, z jed wabnych splotów, .na
śladujących włos piesliów honońskich, na wstędze za 
szyję zawieszony, i jasną zwykle taftą podszyty. 

Gdy futnane rękawki nastały, damy przyjęły soho
lowe i niezbyt wielkie, męzczyzni z niedźwiadków czar· 
nych, burych, wilków sibirskicb, piesaków, i t. d. tak 
ogromnie długie i szerokie, ze trzymane za jeden ko
niec, równały się niemal wysokości męzczyzny. Cena 
icb w miarę gatunku od kilku, do kilkudziesiąt, stu, 
j więcej czer. zł. by-la. 
Rękawki, zarękawki i garderoby swej testamentem 

1653 roku Katarzyna z Lipowca Dydyńska między kre
wne j zas-łuione rozporządziła. 

- Rewerenda. Suknia księz~, o której wzmianka w Sa. 
,kowiczu, Birkowskim, Falibogowskim, Petrycym. 

R'Jba. Suknia damska do wjelkiego strojno 
Robdeszan. Suknia do w~Jasnych ty1k.o pokoi, nie 

do wychodz.enia w niej lub wyjezdiania. 
Bobran, rooron, robront. Z frallcuzkiego: robe ron

de, gatunek sukni kobićcej. Nader kosztowne bywa,ty, 
j z materyi tak tęgiej, ze postawione zręcznie, utrzymać 
się rnog~Jy icb spodnice. Zbytek w tćj mierze nagania 
Monitor, powiadając: » Tak były godne śmiechu zu
zmanty j szamerluki, jak teraźniejsze rob ronty i szu
sty. «...:.... I znQWu w innem miejscu: » Żonki krotofilne 
na swe adryany, na wolanty, aiu~ty, saki i robrany . 
wyciągnęły z szpichlerzów korce, z stodół sn9py. ((
Ulegając modzie, pierwiastkowo snać okrągłe, potem 
hyły ogoniaste, i Naruszewicz odL.ywa sj~ z ~wykłein, 



222 UBIOR~ 

sobie nieraz oburzeniem się: » Za ojców naszyoh nie 
zamiatał'y d.ługipmi ogony,- z kupnych krwią kmiot
ków tam sute robrony. «( 

Robótki w haftdcb. 
Rogi do zakładania trzewików. Zbyt ciasne tego 

wymagały. Jeden ich koniec kształtu pięty na zapię
tek się wkł'adał i zmuszał' trzewik, azeby się nieco 
podał', drugi z przodu nogi słuźył do tego, azeby si~ 
nip. zagięła gdzie skóra, i nieugniatał'a potem. 

Rogówka. ~!ieloryhi01 rogiem po~stawione d'wie 
kieszenie jakoby. 

Rosomaki. Zwierz wielkości psa duzego, ~.arłoczny . 
niezmiernie. Mówi o nim Gwagnin, Chmielowski, Biel~ 
ski. Nosl.ono z niego fu tro. 

Róza, różana woda, olejek. Róza, jako najmił

szy, najprzyjemniejszy ze wszystkich, wonnością od. 
dychający kwiatek, upodobaną płci pięknej bywała 

ozdobą. Stąd, gdy prawdziwej mieć nie mo7.na hyłu. , 

starano się posiadać sztuc7.ną, a jako trwalszą,. nieWlę

dnącą zdobiono włosy lub wszelki ubior głowy, 'pierś 
i spód strojnej sukni.. Z wstązek trefione róiyczki, to 
sVzaty, to trzewiczki krasi,]'y. Z kwiatów rózy prawdzi- . 
wej robiły gospodarne Polki miodek, cukier, syrop., 
wodę, wódkę i likwory. Olejek rózany turecki poz~
daną był' rzec7.ą, i przep·tacano go chętniE'. 

RÓ7,ana woda do umywania się, dla nadania cia,tu 
wonności słu7.ył'a. 

Rupieci. Stare graty, stare nikczemne ruchomosf,ki. 
Ruż, czyli rumienid~'o zdobi·l'o blade nieco lice; wdzię

czniejszym wreszcie miał być udany rumieniec, jak 
prawdziwy, i dla tego w wyzs1.ych społeczeń&twach 

mianowicie, i na bale nie mozna się było bez ruzu oka-
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znć. Najkosztowniejszego paryzkiego dobierano, aieby 
nie psuł twarzy. Ciągłe w~zakze i zbytnie uzywanie 
tej krasy płeć piękną niweczy. Za obyczajem fran
cuzkim r6zowania się lecąc przedtem zapamiętale, zna
leziono z czasem, ze i bladość lica angielska ma swoje 
powaby, i za tą znowu idąc modą, albo zblifając się 

bardziej do natury, zaniecballo go c8J'kiem lub przy
najmnićj rzadko kiedy używają tera7, pomienionego 
malowidł'a nasze Polki. Był czas, kiedy i przesadzają: 
f!y się w elegancyi rnęzczyzni śmieli ruz nosić. 

Ryps. Materya ~ ostatnich czasów, jedwabna, nieco 
miązszysta i czynowato przerabiana. Są czarne i ko
lorowe. 

Sak. Gatunek przestronnej sukni kobiecćj; rózowe 
były m-odne. 

Sakiewki patrz w-orki do pieniędzy. 
Saja materyjl{a wło~ka -cienka, lekka, mówi o nIeJ 

vol. leg. 114 str. 81 rok 1643, Tward{)wski, Otwinow
ski. Bywały saji: w7,orzyste·. 

Sajan, sajanik., sagaj. Suknia, któr~ Górnicki, Rej, 
Kochowski wspomina. Kto we Włoszczyznie się kocha, 
niecbaj zbytnie krótką sukienkę, sajan przed sobą nie 
zawarty, zarzuci; powiedziano w Dworzaninie. 'V sa
janikach dwor'zanie chodzili. 

Sa/eta, s·agieta. Sukno cienkie, chwalono ~mgiel

ską, sedańską. Król w bł~kitnej sajecie na czele pu·łku 
staje, powia~a Kochowski. 

Salopa. Zwierzchnia odziez kobieca dla ciepła. ' 
Czarna pocz.ątkowo, atłasowa, gdy była na wa~l€; 
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niebieska, lila, 'albo złotego koloru do futra: W tych 
czasach z róznofarhnych jednego koloru merynosów, 
drap des dame., drap de Zephir, i t. p. zimowe, z 
floransów i innych materyi g-ładkich letnie, nakoniec 
kratowe z Walter-Szkotów, Poplinow, z odmianą we
dle mody: co do podszewek, kołnierzy, g~rnirowania, 
taśm, sznurów przy nich wiszących, kroju ich wreścię 
i długości. 

Samodział. Sukno lub płótno vvłasnćj domowej 
roboty. 
Sandał. Pantofel zakonników., podeszwa nozna. 
Sarafan, sza..rafan, sera fan. Szlafrok, dl'uga suknia 

kobieca, z przodu rozwarta. Za Zygmunta III. czarny 
zwykle i kunami bywał pOdS7.yty. Testament matki 
Jerzego Ossolińskiego. Z perskiego ten wyraz, ser 
bowiem g·rowę, paj nogę po persku oznaC7.3, i chcą 
mówić przez to, ze ta sukn\a od stóp do gł'owy pe
winna okrywać. Czart07'. rttkop. wiadom. Szara[any 
dotąd uzywane, tak przynajmniej nazywają, powiewne, 
dostatnie l z rO'tpuszczonemi częstokroć połami osób 
powaznych szlafroki. 

Sateniszka. Rodzaj zapewne at,łasu j wzmianka o 
tern, gdy nam Sobieski panował. 

Sełedec. Kozacy ukraińscy noszą goloną lub krótko 
strzyzoną głowę, z dł'ugim na boku k.o~myki{>m, który 
sełedcem, oseledcem zowią; zwykli uplatać go w wstą· 

źki, mił'ośny upominek swych dziewic. 
Serdak, serdaczek. Kaftan, spodnie odzienie chłop

skie. 
Sergety czyli surgety, strój kobiecy. I-Iaur str. 319. 
Serpanki nalezały do stroju bia;rogł'owskiego; czy 

nie węzykl to do zapinania, od serpens -łacińskiego, 



serpent francuzkiego. Mówi o nich Sax. tito 6. W. post 
w 2. 62 Leopolita. 

Siatka, na sposób korónek w domu wiązana, l1zy
wana potem do garnirowań, na czepki niewieście i t. p. 
rz~czy, poszywano ją wzorzysto. Robiono siatki nie 
tylko 'L nici koronk{)vvych, lec~ z jedwabiu, kameloru, 
kordonków, sznurecz]iów, wstązeczek, przeznaczając 

je to na woreczki, to na okrycia głowy, chustki, szaliki, 
pasy i szarfy; robiono z paciorel{ i pereł' prawdziwych 
biatki, pątliki. 

·Siebierka. C.ło od postawu sukna takiego naznacza 
i nstrllktarz celny litewski. 

Sierak gatunek sukni pospolitej. 

Siermięga, proste cb,topskie suknisko i odziez. Sta
tut litewski, Budny, Paprocki, Stryjkowski, Paszkowski, 
Potocki używają tego wyrazu. 

Sierpanka, tkanka nieco obrzednia na namitki i ran
tuchy przez wieśniaczki uzywana. 

Skarpeta, szkarpetka, krótka pończocha. Juz od 
nich cło stanowi vol. leg. IV s. 359 rok 1650, tudziez 
instruktarz celny litewski, mówi o nic~ Starowolski. 

Skofia, szkofia, czapeczka duchownych, samo tylko 
ciernie okrywająca. 

Skóra, skórka. Na hóty męzkie skóra czarna, ko
lorowa, żół'ta, czerwona i t. p. turecka, wo-f'oska, 
kazańska , a do woskowanych, czyli szuwaksem pokry
wanych hótów jasno wyprawna. Kroje ruskie, angiel
skie i rybiemi zwane, czyli elastyczne przychodziły z 
zagranicy, wyborne robią się teraz w kraju. Skórki 
damskie były to złociste i w kwiaty, to jednym kolo
re-m lakierowane, ze się obmyć dały, to safianowe w r-ó-

29 



znyćh 'koi~rach ił aii~'ełski'e ., ID.t'eckie, kazańskie, 'Ci'ełęce 
czyli habelkowe, baranie. 

Skórnie, skórznie. Obówie n-a ' goleń zachódzące, 

noszono Je z ostrogami. Wspominają ten wyraz Stryjk:, 
'V post·~ W'ys., Rej, Baz., Sim. brany i za spodnie 

. skórzane. 

'SmukawicCl; niewieścia suknia, wyraz uzyty w Zbi
Iito'v\'skiin, me ma ,go w IJindem.; albo od smugi zn~
czyło 'sukni~ pasj'a~tą, czyli w stref.y, albo dla tego tak
nazwana, ze gładko, czyli pięknie zrobiona, biorąc 

podobieństwo wyrazów w Mączyńsklm: wczosane, 
llsmuknione 'Vłosy, smukaI'7,J, smukirz, piększycieI, 

pięknos7,ka. 

, Smuszkowe-jutro "lo baranków młodych. Instr. cel. 
lit .. vol. leg. IV. s. 82 rok 1643 Bratkowski. 

Sobole, futro jedno z najdrozszych. Sorok soboli 
przednich nie drozej mają, pnedawaćnad z,t, 200 sta
nowi vol. leg. HI.. s. '371 rok 1620. 

Soltana, strój kobiecy. Haur. 
SiJtocz'ka u Rusinów koszula. 

' Spe'nćer :frak udarty przypadkowo na p~Iowa'niu, co 
się 'lordd~i 'Spencer 'przytrafi,to, da'ł p-owód modiie 'od 

"biego' nazwanći,.i noszenia dla ciepl'a jakdby na 'jednym 
fraku drugiego, któl'emu brakowa,to po·ty, i "do Stanu 
tylko przypadał'. I my i pl'zejęliśtny ten obyczaj i pł'eć 

piękn'a czarne aksamitne lub kolorowe spen~erki na 
białej sukni. 

Spilka, spileczka. Spilki ,do prz.ypięcia str()jów nie .. 
o~bicie potrzebne; spilki do w·tosów podv\'ójne hywały, 
pojedyncze długie do fryzur ogl'omnych, bryllantowe 
i t. ' p. wpinane dla okazałości i blasku. Spilki do 

orsów męzkich modne · są teraz ' z emalią" mozajk~) 
hryll~t\cikami. 



Spinka do spięcia ~oł~pierza i ręka~ów n kO~~\.lli. 
Z krllS7.CD, ze szkieł~ami, ąlb,o. d'rogię.mi ka,mieqia\TIi, 
a lla~et i bryllantami , szczegó~l1iei up.owszeąhnia~ się 

zac7.ęły, gdy Sobie~ki , Apgustp\}'i.~ yv .p~)szpze pa~q
wali. RI}kopism X. Kitpwi9ZC;Z. 

Splot włosów r~)Zm~ity bywą~ \l ~obięt, to vr: jednę 
kosę, to W więks~ą ich liczbę' ; uto~ęnię icb." i sp1ę~ie
grzehienięl1) na wierzchu gł~wy, ną pok~, font~~i~ ~ 
wJ'osów ~ taśmy j t. p~ ozdąby ~yty uzywane. 

Spoą.nica, spoduiczka. I!yVoj~~ą llwazae nal~~y:: 
wierzchnią i spodnią. Te pstatpie ~ędle rpkp pOfy 
bywą-ły ci~plęj?zę, IJl~ lź~jęze nj~c'?, u pr~b~lłf~ pą
szych futerkami pod~~ywan~, Pląlt~nki, ~rc~bajk\ ~ pp 
kilka ich nie~ieqy, ą Z8,!sze jed~a pq-yppjrpJlifJ j I)jr:
przystQjną ~pajdowanoby rzeczą na ~pszulę ty}k~ w~B
zy~ spodniczkę wierzchnią, chocia~qy "iN najwj~~szy 
upał'.- Wierzchnie spo~nice u garnitufQwy<;q sukień 
hywały z tćj samej materyj lub stosowp~, a najczęściej 
piałe muślipowe, rą~kowe ltJ.b ~ lin~nu, ~ krfP:Y, łi'łlq~ 
gdy do ubrania, 113 spodniczce taftqwej }ub ~tJ'asovyej, 
czyli to biał-ej, czy kolorowej, jako to: rQzowej, z6~
tej, niebieskiej i t. p. Wedle sukien uzywanych, ra ,~ 

więcej je widać było z prządu, drugi raz mniej, pzdąRY 
i ch, garnirow~nia, hafty by~'y rozmaite;. to ąddzielpe, 
to do staników pr7.yszyte, jednę ~ Jliemi stanowią odzlez. 
Spodnice czamletowe do kabató~, tabinoyve, adamąs~

kowe fiołkowe, kitajkowe zielore spostrfęgamy w ~e
stamencie Dydyńskiej ~6b3 roku. 

Spo,d71.ie, ubior Plęzki, dolną cz,ęść cia-l'a okr.yyvający. 
Krój ich bywał polski buchasty, niemiecki krótl~j, 

węgierski długi opięty, kozacki i tu,re,cki d-ługi obwisły. 
" Spo~ni.ę polskie" W pospQl,itY91 spo~ob,i.e móvvi~l)ią po~tki 
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zwane, u szlachty i mieszczan bogatych były z sukna 
franctlzkiego ponsowego lub km'mazynowego, z at,tasu 
i adamaszku hł'ękitnego. Po szwach, w kroku, nie- ' 
którzy te spodnie szamerowali galonkiem srebrnym 
.lub złotym, inni gł'adkich nie obszywanych niczem 
'uzywali, niektórzy mieli spodnie rygielkami tylko zło
temi lub srehrnemi, po tychze szwach ujmowane.. 
Kogo nie stać było na galonki lirebrne i złote, lub 
takiez rygielki , albo poczytywał je zbytkiem, a prze
ciez lubił' się do mody (jak mówiono wtenczas) stroić, 
uzywał na to miejsce taśmy jedwabnej, bł'ękitnej i ry
gielków takicbze, co tylko słuzy,to do spodni sukien
nych. Portki właściwe były przestronne, buchaste, 
do samych kostek długie; zeby się w ozuwaniu bóta 
nie zmykały z nogi do góry, dawano do nicb strzemio
na kt'ajczane. Po włozeniu obuwia pięknie był'o, jeśli 
nieco na bót opuszczały się spodnie. Długi czas pod 
panowaniem Augusta uzywali Polacy spodni l.awiązy
wanych na uczkur; był to pasek jedwabny, siatkowy, 
z podł'uznemi końcami, kutasiki srebrne i złotem nie
kiedy przerabiane mający, na który spodnie nawlekano 
i zawiązywano, tym sposobem jak u chłopskich gaci, 
do dziś dnia wieśniak uzywa; z tą różnicą': ze oni swoje 
gacie zawiązują sznurkiem na boku, a szlachta spodnie 
wyzej opisane zawiązywa,I'a na przedzie, prosto w rozpór, 
który zakrywał'y koń",e uczkura z kutasami, Da wierzch 
spodni wydane. Żeby fał'dy zemkniętych spodni szer
szych od lędźwi nie c7.yniły grubości i nie o.dymn,ty 
sukień, tak do adamaszkowych lub at-łasowych, jak 
do sukiennych spodni dawano listwę po wierzchniej 
stronie bławatną, po. wewnętrznej płócienną, pomię

dzy którą prz.echodził uczkur. U suk.iennych spodni 
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hywa~'a listwa z atłasu błękitnego, u adamaszkowych 
i atłasowych kitajkowa lub kitajowa U mniej m'ajętnych 
osób. Zarzuciwszy nareście uczk.ury, zaczęto no~ić spo
dnie na gUl.iki i niemieckim sposobem zapinane. R'J
kopism X. Kitowicza. 

Sponka, haftka. 
Sprzączka, do zapięcia czego; tak u kapelusża ściska 

go wstązeczką, u balsztuka i spodni 'l. ty·lu ściągała je 
lepiej, u obu kolan pl'zypinała je równie i u tl'7.ewików 
przedtem do tegoz słuzyła celu, potem do ich ubrania 
tylko, większa lub mniejsza wedle mody, na~ spręzy

nach z haczykami chwyta za skórkę trzewików i brze
giE>m ~wym dot.ykać 'powinna brzE>gu, czyli wykrojenia 
trzewika. Sprzążki do trzewików sll srebrne, pobie
lane, hYW3'ły. i hryllantowe, inne zaś pospolicie sta-
lowe. . 

Sprzążka patrz przęcka. 
Sr,dbrogłów, złotogłów, materya z srebrnych' lub zło

tych nitek, wzmiankuje o niej Gwagnin i inni. Ro
l)iono z niej upominki weselne pannie mł'odej naza-
jutrz. . 

Stament, sztament, sztamet, rodzaj to podobno rasy. 
Wspomina o nich vol. leg. IV. s. 359 i VI. s. 153 rok 
1650, tudziez instr. cel. lit., mówi o nich Potocki. 

Stan, stanik, staniczek, krótki lub d.fuzszy wedle 
mody, gładki, fa·tdowany, z mniej albo więcej wykro
jonem i plecami, z tej samej m.ateryi co suknia niewie
ścia, lub z innćj na suknią jaką włozony, dla ciepła 
jakoby, lub dla ozdoby: ' wtenczas z jakieOlś obszyciem 
lub sznurkowaniem' i innemi potrzebami bywał. 

Stallgierka, stengierka, chustka na szyję kobieca, 
złotem i srJbrePl przetykana. 
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Stembnówka, szew stembnowlmy. 

Stępowanie sukna, dekatyzowanie. OdwiHenie i 
sprasowanie sukna, przy czem się z,hiega, rzadkie zvv.łasz .. 
CZ8. Na angielskim falendyszu stępowało się na I ka
zdych czterech ćwierciach i pół, lepiej niż ćwierć. Że 
w stępowaniu lustr zwy kle sukno traci-ło, docieczono 
teraz jak i t~mu 7.apobiedz i nowym sposobem .stępo
wane czyli dekatyzowane sukna lustr zachowują i nie 
»lają plam, ~hociaz je deszcz zmoczy, jak przp-dtem

miewały, kiedy dla świezości nie chciano zstępować, 
ani zbiegają się od wilgoci. Od łokcia del\atyzowania, 

. płaci się [JO złotemu i taniej. 
Stratyotka, stTPdiotka, stradieta, jezdz;ecka .szata 

.krótka l jak karwatka. Rel \ Mąc-z.'Yi~sk.i ją vvspominą. 
Stroik, ubior kobiecy na głowę. 
Stroka, stroczko, pasaman, szew dla ozdoby, Od 

tuzina cło stanowi instl'uktar-z. celny litewski., 
Strusie pióra i inne. I w dawnycb czasach hyły mO· 

.dne, jak spostrzegamy na wizf\runku Aleksandra la· 

.gieUo{w.7.yka koronacyj i dotąd nie wychodzą ~ uiy. 
wania. Gładkie, nieco strzępione, większe 1ub mniej
sze j płaskie, VI okrągłe przeistoczone, białe, czarne, 
róiowe, ponsowe, niebieskie, żół'te, -Jila, to całkiem, 
to końce icb tylko ufarbowane, zdobi·!'y strój kohiet, 
ich fryzury, kapeluszę i inne głowy ubiory, z nich ro· 
·biono palatynki, hrzezono niemi sukn~ e. U męzc7.yzn 
spadały z czapki, wykładano nięmi k<;łpelusze, powie

waJ'y na szyszakach. 
By·ty jeszcze pióra u ·rozo.ne W turnanty, używają do 

stroju piór mQ7-abou, ptaków rajskich z okazałym ich 
()gonem, kolibrów albo naśladowania tych ptasząt, 1'0-

hią pióra kapl'unie, pawie, ukł.a~aj<ac je roztlJaicie. 

farbując, przydając (:0 do nich. 
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Sukmana, odziez Krakowiaków. 
Suknia, sukienka, sukf'eneczka. · Bierze się za odziez 

męzką ~ sukna zrobioną, czyli to słusznych ()sób, cz-y 
<hie'Ci i jakiego·kblwiek bądź stanu ludzi. Suknia szara 
najdhwnrejsza, nastały potem szkarłatne i wszelkich 

kol~)rów. Suknia w Uh\orVLe fi--ancilzkim, hył to ubiol' ' 
powa~niejszy..; dworski, galo'wy. 

Sukniana, sukniał1fka, z:U pan f;!h~'opskj z sukna, mó. 
wi o niej Albert 'L 'Wojny, Falibogowski, Knapski. 

Suknó, suk'ienka. S'ukn'Ćl wszelakie zjemrskie inaczej 
robioire hyć nie mają, j'eno 'na s2.,erz dwa ~'okcie koron. 
ńe be-z Krajk'i, 'a wzd·tl1z łokci 30 stanowi Herhurta sta. 
tut. '8'ukna maohehkie, flamańskie, haby tessaloni-ckjp, 

w Moskwie zwane Watman były 'U nas znane, później 
~ ifl'ancur.kie ;sajety, angielskie, nakonip.c w1'asne JUlljowe. 

Sukna leszczyńskie wspomina 'poselstwo wielkie do 
!flurek Ohomentowskiego.- Sukienko ja1<.oby półsukno. 

Porzuciwszy falendysz i 'granat natkany, 
Wiotche wzięli sukienka, ledwieby na .ściany. 

mówi Potocki. 

Sulejaty, sulaty, pilśniane obuwie. Kró16w przy ko. 
rona'cy! w sulejaty, w d;.t'1matykę i w pl11~'iał' złotogłowy 
ubrel'aj'l, powiada 'Gwagnin. Chorzy na podagrę, nie 
mogąc nosić bótaw u'bjerali si~ VI' sult!'jaty. lVloze ten 
*Wyraz od francuzkiego 80ulier pochodzi. 

Su-,.dut, suknia zwićrzchnia francuzka, z wyrazu 
'<6urtout z czasów Stanis,tawa Augusta. 

Surundży, pstra chustka turecka; zna'na wPolszcze, 
gdyśmy królem Sobieskiego mieli. 

Sutana, sutanka, suknia duchowny~h i do'ktorów. 
Mówi o niej Boter, Opaliński, Potocki, Skarga. 
, 8wi'chodziń~kie sukno, 01'0 od niego stanowi jnstruk. 
tarz celny litewski. 
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8wiecidła uzywane do strojów. 
Swita , switka, sukmana, sukmanka od ludu proste. 

go w Litwie uzywana. 

S/A-ojerz, swoik. Tamar złozywszy odzienie 'wdowie, 
zawi,ra się w swoik, okryła się rąbkiem, wzięła na się 
szatę letnią. Takie wyrazu tego uzywanie w I.Jp.opoli. 
cie i biblii gdańskiej, brany i za podwikę i w Sax. tito 
7 czyli w Groickim wspomniany. 

Sygnet pierścień herbowy. 
Szaclras, sznurek płaski, cienki, na obie strony je

dnakowy, robiony na klockach. Mag. manuskr. 
Szajian, safian, skóra turecka, robiono z niej obó

wie męzkie i kobiece, nastały potem angielskie różno-
kolorowe safiany, mamy dziś 'Nłasue. . 

Szal 'Z angielskiego shavl, niby to rantuch , długa 
chusta do okrycia ramion i stanu. 

Szalon , gatunek materyi szorstkiej francuzkiej, na 
podszewki zwykle u~y"wany. 

Szambran. Potocki wspomina szambrany złote, su-
knie z litej materyi. 

Szamerlany, manty, suknie kobiece. 
Szarnerluki , rodzaj sukni niewieściej za Augustów. 
Szamerować, szamerunek, ~łotem, srebrem, kwiata-

mi brzoskwiniowemi i innemi szamerowano suknie, tu
dzie7. ł'ańcuszkami szmuklerskiej roboty, kosztownemi 
lśkniącemi hafty, plecion karni z paciorek, sieczki sklan
nej, zyczki, tasiemkami z pawich piór, l~b samemi z 
tychze piór oczkami. 

S'!.amet, szamlot, gatunek rasy, czamletu. 
Szaraczek, szara sukienka podła. 
Szarafan, suknia kobieca z Persyi przejęta. Nazwa

nie jej perskie ser a pen, co znaczy odziez dłuKą od 
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gł'owy az do stóp. Na zimę futrem lekkiem podbijane 
były. Słowniczek Czartoryskiego w czasopismie biblio
teki OsśoZiiu;kiego Nr. 2. 

Szarawary, spodn,je długie i szerokie, z kozacka na 
wierzch bótów ],ładziono. Z perskiego i tureckiego 
salwar, tQ' n~zwisko~ przeto mówiono: perska szarawara. 
Słowniczeh ,Czartor. tamże. 

Szarłat, materya, jedwab lub sukno tegoz koloru. 
8zarpa, szarfa, przewiąz.ka dla ozdoby w rycerstwie 

j przez kobiety uźywana. 
Szarsza, szarszedron,. materya wełniana ż jedwabne

mi nićmi pomieszana. Rzymski szarsz~dron chwalony 
był najwięcej. 

Szaj'za, szarzyzna, szare sukno. I wojewodowie 
przedtem w niej chodzili, (I ~zarłat nie dbali, Jeź. eh • 

. Zygmunt August na sejm piotrkowski przyjechał, dwór 
swój wszystek w szarzę ubrawszy, barwę tę ziemiańską 

! nazywając, powiada Bielski. Ztąd powsta·ły zapewne 
wyrazy: szara szlachta, 8zary koniec. 

SzC!ta, szatka, odzienie. Pięć lat temu, (oko,to 1553 
roku pisano) jak nasi krótsze szaty nlz postronni po
częli nosić, tak iż nie wstydzą się ukazywać onych czę
ści ciała, które mają hyć zakryte, odzywa się Modrzew
ski. Szata powierzchnia: kontusz, frak, surdut; spo
dnia zNpan, kaftan, kamizelka, pludry. Szaty dzielą 
się na , codzienne, odświętne, letniQ, zimowe, sukienne, 
materyalne, męzkie, ]{obiece, dziecinne. 

Szatnia, garderoba. Garderobn, szatnia, szatnica, jest to 
komora, lamus, pokój lub skarbiec na ~chowanie ubiorów 
i szat przeznaczony; te w szafach ktemu przysposobio
nych, . kufrach lub sepetach utrzymywano. Dwojaka 
w domach zamoznych tak męzka jak zeńska była gar-

30 
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dp-roha: do cz~t§'zego u~ywanja i na składzie będąca. 
Kaida z nich do swego' dozoru oddzielne mia·ł'a osoby; 
tak więc u Pana był szatny i kaI'IH>rdyner., u Pani 

wyprawna panna i panna młOnS718 lub garderobiana, 
niekied'y w pomniejszyoh zwol'aszoza dworach przesta
wano na jednym lnb jednej, których ohow;ązkiem 
był'o doglądać i codziennej i zapasowej czyli nadzwy .. 

cMjnej szatni. Gdzie dwór liczniejszy bywał, ga['.de

robi( wielką, s~ładową mający pod sobą" 1.3w'S1.'r mieli 
,,' yzszość, a niekiedy i zwićL'zchno.ść nad 'dozorcami 

mniejs~ćj, uzywaJnej. lUn'iejsze g'a1'<łeroby umieszcza
no zwykle przy sypialnym poko.ju w,łaścicieJa lub w·1'a
ścicielki; większe u Pani, w lamusiku nad pannami, 
w narozni"u, jakich po k,\ka bywało w \"a~,dym do.mu; 
szl!\otnia 7,(\,Ś Pańska w oddzielnej zawsze znajdowah się 

hudowie, obok .sk~ll'bcu: BEłspieczne od ognia, ch'łodne, 
Qie ' wilgotne, ~drowe 7.etak powiem, dla rzec:l.y które 
s;ę ta~ chó.wać miały obierano mirjsce, czyli $?atnią 
na nowo. stawiać się mią'l'o, c~ylj częś.ć jaką gOlachó 
jaz ;stni€ją,c:ych k~ temu przeznaczać; Pokó.j ten ,skle
piony hył', okna nie wielkie zelazną ohw~r()wane kratą, 
ilekroć dozwalała pogoQa otwil?rane; do ścian pr;>'<yp.al"te 
szafy i sza('agi, w próznych miejsca.,ch lub przed , nii'lUi 

ku.rry na k·łodach ~ie przytknięte do muru, azaby je' 
~iat zewsząd obwiewa.:ł. Sto·ły we środku; na boku, 
lub na koł~ach pm:ozwieszane szczotki, miote'łki, gąbki, 
pręciki i ws?'ystko co do utl'zymywa'nia w ochędóslwie 
gal'derob.y słuzyć powinno. 

Szahly był to urzędnik dworu prywatnych osób, 
któremu stFa~ garderohy Pańskićj,. zV\',łaszcza na sk,ła

dzie będącej powierzano. Nies·łychilną d?'iś mnogość 

suk.iE:ń, futer l pasó\'\", ezapd\) bótów safianow ych, la. 
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nlowych, i tem podohnych tzeczy miewali dawn'i Pa
nowie Polscy, i nie było dziwną rzeczą kilkaset par 
sukień, u którego z nich widzieć, u mozniejszycb dQ
liczyło się i ty~iąca. Utrzymywać je w całości i świe
zośc; jak najwięks'lej, wytlzielać z nich coby do przy
boc~nej garderoby pr7,echo{h1ć miał'o, co kiedy w drogę 

, lub z, okoli'Czności jakiej było azytem daw.ać i odbie
rać, co datowanem 7.aplsać; ..,słowem co do garderohy 
przybyło lub ubyło, wiadomość o tem jak najporzą
dniej utrzymywać, jego było obowiązkiem. Jeśli ufność 

Pana szczęśliwie posiadał, jego się radzono, kiedy do 
Gdańska zapisywano 3usztuki sukna, kiedy Perskie, 
Tureckie lub F'rancuzkie albo W,łoskie mutery~ zk\d 
sprowadzać miano, czyli to dla zapasu, ~zylj do pręd
szego uzycia; on jako najblizej świadomy wszystkiego ct) 

I juz po~iadano, co potrzthnem hyć mog'ło), umiał wsk..a
zywac to, cohy kupić naleza,ło, ohliczyć ile mniej wię
cej kosztować mog·to, i myśl Pańską zgadywać, doga .. 
dzać jego chęciom. Nie nalezałli do tych ukladów, 
znał co ma pochwalić lJlb zganić, w czem potakiwać,
lub co powaznem zhyć miJc7.eniem; aźeby o swej zna .. 
jomości rzec1,Y gl'ębsze l,robił' wrazenie i wi-ększe nadal 
p07.yska,t . zaufanie. Powinien był znać się na gatunku 
i wartości towarów, którE' do ubioru Pańskiego służyć 
mog·ty,. być trafnym w dobieraniu kolorów na garni
tury, podszewki i pasy, wiedzieć ile łokci na 00 wycho
dzi, rozumieć krój i prze'nikać Vi'yhiegi i podstępy rze
Plieślnic1.e, umieć oczyścić cohy przypadk.owie zhru
dZOn€01 było, wywabiać plamy, dorad .... ać zręcznie co 
i jak przerobiopt=m lub ufarhowanem być moze, po. 
siadać nakoniec wiadomość, jak niedopuszczać , jak 
wygubiać mole i wszelkie szkodl.iĆ nlOg~ce w tych sld'a-
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dach istoty. Odziez Pańska właściwie do niego nale
zał'a tylko, umieszczano wszakze niekiedy w garrłero-

. hie szpalery czy li obicia zbywające, namioty, koszto
wne czapraki, i bogatą liberyą, Szatnego powierzając 
je opiece. Jlod nim był jeden lub więcej podszatnych 
z mł'odziezy dworskjej, którzy sposobili się, jak go 
nalezycie zastąpić mają w swoim czasie i 'fV miarę po
trzeby oznaczona pachołków liczba. Siadał do m;u·· 
sza-tkowskiego stołu i jemu poniekąd był podległy, 

pensyi mia-r od 100 do 500 zł. pomieszkanie i wygody. 
Raz albo dwa razy na rok przesuszano garderobę 

całą, i b)1ła to czyaność wielka, po",a1.na, metodycz
nie z troskliwością i z pewną urzędowością odbywana. 
Pierwsze to działanie z~)1k\e następo'Wało w Kwietniu, 
jeśli ten był' pogodnym, lub w Maju, drugie w Wrze
śniu albo Paźd~ierDiku. Obszerne dziedzińce do tego 
słuzyły, wokoło, a\ho w c7,ęści jakiej przynajmniej 
drzewami osłonione. Z jak,ąz to niespokojnością upa
trywał szatny, azali pogoda słuzyć mu będzie w tern 
przedsięwzięciu st~nowczem, radził się kalendarza) zna
wców, przywoływał na pomQc całej sztuki doświadcze
nia nabytego laty, czynił obserwacye, dostrzegał, wni(}
~kował i cieszył się lub smucił w miarę szczęśliwych albo 
mniej pomyślnych nadziei, rospac7.ał niemal: kiedy 
oczekiwania zawiedzione, albo ·szło mu niefortunnie. 
Lecz kwadra zaczęła się dobrze, księzyc opł'óka-ł swe 
rogi, ani upał zbyteczny, ani chłód szkodliwy nie do
kuc1,a, wilgoci zadnćj bróń Boze nie ma \'V powietrzu, 
-wietrzyk przyjemny łagodnie powiewa, nie o7,ywi~y 

się jeszcze, lub zniknęły jui roje szkodliwego robactwa, 
któreby w tych szatach drogich zł'oźyć mja-ty zgubny , 
jaki zaród" któreby odwazyły się popstrzyć ich -świe-
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tność. Ufny więc w Bogu, opowiedziawszy SWO} za
miar Panu lub Marszfl1'kowi, przystępuje do wielkiego< 

" dzieła. Dniem wprzódy zabito pale, zrana sznury za
ciągniono, wcbodzi po rannych pacierzach gorliwićj 

jak kiedy odbytych, po mszy wysł'uc~anej i skorem 

śniadaniu, ki~dy juź rosa zniknęła do lamusu JMc Pan 

Szatny, a za nim lic:ime pomocniczych osób grono, 
pokl'apia sif'bif', obecnych i hory"lont cały na wszystkie 

_ strony wodą święconą, otwie1'8 kolej~ mnogie, l1ume- ". 
rowane kufey, s~afy, wyjmuje 1, nich suknie to zimowe, 
to letnie, to .mundury cywilne j wojsko\\e" to garni. 

tury, futra, pasy i inne drogości, czem były przesy
pane lub przek'ładanf> w tez kufry wyrzuca, a rzeczy 

owe posługaczom do wynoszf>nia i rozwieszania pod 
liczbą rozdaje, wskazując gdzie jakie umieszczone hy ć 

mają, aieby nie płoV\ia'ły od słońca, w właściwem były 
miejscu, i piękny wreszcie przez dobranie kolorów i 
przeplatanie ich widok stawiały. Gną się sznury pod 
Cięz.3l'em aksamitów, lam, sajet i nord(>I'óvv, baczn e 

pachołków oko wskazuje im, gdzie dać mają podpory; 

tu błyszczą jasne SZUbYł tu lite i WZOr'l,y!lte pasy, tu 

czapk j rozliczne zadziV\'iają swą liczbą i rozmaitością, 

a wszystko ma swe przezriaczenie, swój czas i porę, 

odpowiada innym pysznego ubioru częściom; tam roz

liczne matel'ye sztukami przewieszane w festony, i 
bogate jaśnieją kobierce, szpalery, opony, czapraki, 
liherye kosztowne; na ziemi V\' ostatku rozkrl'adają na

mioty przodków szanownych drogą pusclznę, przez 
nicb 1ub ninif'js7.ego właściciela" na nieprzyjacio'ła ch 
zdobyte, w spokojniejszych czasach ty lu bankietów 

§wiadki. JUl. wszystko narf!ście zaję'l'o swe miej~ca, i 
jak ł'lka w róznofarbne strojna kwiaty, 71achwyca i p.o .. 
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rywa oczy. 81.I1tny pys7.niąc się mnogością skarbów 
powier7,onych sobie, pomięd7.y niemi przechod·~i, gdzie 
jaki t> uch y bienie dostrzeze, wnet je poprawia, czujne 
rozstawia straze, by ca,tości ich strzeg'}'y. Cj g'losem 
odstraszaj<l przelatującą ptas7.ynę, ci ogankami odpę
dzają naprzykrzone muchy, lub inny jaki owad, jak 
tylk.o go dostrzeze wzrok icb natęzony, lub ucho czujne. 
Zbiega się mnóstwo dzieci oglądać chciwie te dostatki 
rozliczne, i pociąga je, co świetne, co hłyszczące, 
co w zy\'Vszyc~ kolorach. Po tysiąc kroć prsr.estrze
gane, by się nie dotykały niczego, jakżeby rade do 
tych pięknych rzec7.y 7.b\izyć się przynajmniej. l 
dworzanie przychodzą; obcy niekiedy wędrownik lub 
przejezd1.alący, t'YID ś'I/\Iietn'Ym widokiem ściągn,ony, a 
wtenczas z jakiem upodobaniem sam Jl\'IcPan Szainy 
oprowadza, tłómaeząc powaznie, co kiedy się uzywa 
od świąt wielkich, imienin, ślubów, na sejmiki lub 
sejmy, do moznych, prymasa, króla. Żywa jego pa
mięć obejmuje, co kiedy sprawione, ile razy uzyte, 
wiele kosztuje; d?iwić się kaze to dobraniu kolorów 
w garniturach, to gatunkowi materyi, przy kazdej, su
kni opowiada, co Pana szczęśliwego lub ni€pomyśln~go' 

. gdy ją nosj,l spotkal'o, wić jak ma przychodnia opro~ 
wadzać, i co pierwiej, co później okazać; to postępuje 
ciągle, to mijając przf'dmioty mniej świetne posuwa się 
do okazals'l..ych, to znowu wraca, znowu coś przypo
mina, zna punkt z którego wszystko, ze tak powiem, 
nagle wpadając w oko, rozwesela je, zadziwia i unosi;. 
a w tćm wS7.ystkićm ten ma cel chwalebny, by zaszczyt 
Pa.na utrzyma,t, wielkie o jf>go dostatkach . sprawil' wra-
7.enie. Gdy skończyl', podziękowania odbiera i od .. 
chodzi; CZU\Hł jednak' le~ąc na mura~je pod cieniem 
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staro~ytnej lipy i uśmiecha si.ę, kiedy rozumIejąc go 
uspionym, podszatny lub pacbołp.k mniej znakomitemu 

widzowi, al bo dzieciom podobniez okazując, naślado
WdĆ go pragnie, sl'owa jE'go chwyta, ani mu uczonością, 

ani opowiadaniem gł'adkiem nie zrównywa prl.ecie. I 
dobrze ze czuwa; oto krzyk -wron z drzewa na drzewo 

przelatujących, pol~t węzykowaty jaskółek po nad je

ziorem przeraza go; zrywa się, wstale, na wszystkie 
ogląda strony; prózna czasem jego obawa, czasem tez 
na jasnym h~'ę.kjcie ma,tą plamkę zdala spostrzega, za 
zbliźeniem się w obłoczek deszczowy przemienić się 

mogącą, lecz on zna w&zystko, wie czyli to nastąpi, 

czyli -nie? jak, prędko moze przybyć? lecz kiedy . cie

mnost?iada okazuje się chrnUl'a i zdaleka huczeć poczy
na, twar'z j€go p~'onie ,dd,y serce, woła co zyvvićj sil
nym gł'os'em, wszystkich na pomoc przyzywa, co prę

dzej znosić kaie wS7.ystko do otwartego ]amusu·, chwyta 

sam co nap(}tka, i obarczony cięzal'em tych rzeczy~ po
skakuje spieszniejszym nad lata krukiem. R1;ncają swe 

braemiona dźwigający je, na stoły, kufry lub s1,aragi 

W ni~,l'adlie, byle uratować '\'\'s:7.ystko; szc.zęśliwym się 

nazwie SzatłJy~ jeśli swego dokazał, lub skropi\me tylko 

i to letko, co lichsze, co' pospolitsze, -widzi rZPC1.)', któ

rych uniesieniu podo-łać nie by~-o podobna mimo po
spiech nadzwyczajny. 

Dni kjlka j tydzień cZ<'Isem tl'wa to zatrudnienie w 
mia"ę potl':t.eby; korzysta Szatny z dogodnej pory, ku

fi'Y i szafy OCl,ys7.czać i przewietrzyć kazf:, przegląda 

. jeśli co piepotrzebuje naprawy i rzemieślnicy nadwOI'ni 

lub przywołani czek~ją na jego zlecenia. Iiiedy gar
derobę jl.lz pakować nale!ał'o, kaidą rzecz wytt'zepan(} 

z kurzu, obch~ dozo no i składano uczenie, azeby fa-łd 
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zaden sję nie znalazł, któryhy nie hy,ł równiuteńki i 
w w,łaściwem sobie miejscu. Wszystko było w stosach, 
pokryte herbownemi oponami, az do chwili umieszcze
nia w kufry, gdzie do wydobycia drugiego dla prze
wietrzenia znowu, nietknięte częstokroć spoczywać 

miał'y. Odświezono równie i przydano szczegóły n,owe, 
któremi się przesypuje garderoba dla ochrony od mu
łów: tu nalezał'y chmiel, pieprz grubo tłuczony, ce
drowe, z cisu, jałowcu, świerków, lub innych s01oloy'<::4, 
drzew szczepki, lewandowy kwiat, i co tylko rzeczy 
znajomość trafna stosownem znajdować m9gła. ~ Gdy 
juz wszystko było gotowp, rejestr z oddziehlej szkatu,ty 
dobyty zosta'~, porządki do pisania na stole 'umieszczo .. 
ne, przychodził lPan Marszałek, X. Kapelan, albo z 
ramienia Pańskiego wyznac7.ony dworski, rezydent lub 
krewny, w ich obliczu następowała rewizya ścisła; wy
maga,t tego duch ponądku we 'Wsz)'stkiem przewodni
czący, i sam tego pragnął', sam o to prosił JP. Szatny; 
cnota bow~em najsurowsza świadków nieskazitelności 
swej mieć lubi i niemi się cieszr. Rzecz kazdą czytano 
z kolei, oka7-ywane i w kufry na oc~ach piszącego bę
dące ktadziono, prz.ypiąwszy numer biezący zgodny z 
ksiąźką. Jeśli co ubyło, Szatny okazywa,t dowody pi
smienne, komu rzecz jaka mianowicie i z czyjej woli 
oddana, to w pr1sylf'gł'ej zapisano rubryce i wiersz ten 
przemazywano, co przy by,to na próznych zapisywano 
kartach. Wedle Pańskich zleceń obecny rewizyi na bok 
rzeczy niektóre odk,ładać rozkazywa,t i w przytomnych 
rosły nadzieje, og'I'aszał nakoniec woJę JW. lub JO. 
Pana, co przechodziJ'o do gal'deroby przybocznej, wrę
cza'f lub przesyłał co do kościo,łów na-ornaty i kapy, 
co dla rezydentów j wszelkich innych osób przeznaczo-
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no, dawał Szatnemu na pismie świadectwo wraz zupo
mjnl~.iem Pańskim, który go nigdy nie minął, jako 
wiernych jego uS1'ug nagroda; podpisywał' akt rewizyi 
na rejestrze i ten wraz z klucza~i od kufrów i skarbcu 
oddawał szatnemu ; przemówił trudy jP-go wychwala
ją.c i sprawność, jak.ą we wszystkiem znalaz'ł, posłu

szeństwo dla zwierzchnika podwładnym nakaza;t, i po 
tćj instal1acyi nowej szed·t 7.dawać sprawę Panu, a za 
nim Szalny i WS'l.yscy obdarzeni dziękować. Jezeli od
bywający przeglą.d klucze przy sobie zatr?-ymał, one 
Panu odniósł', zły to był znak, wróżba nieszczęśliwa. 
Powołany by·t Szatny do t·łómaczenia się z zarzutów 
uczynionych, następowała druga rewizya, gdy jej 7.ą

da'~; gdy utrzymywa'J', ze ty łko przez niechęć jakąś ob
winiony został, i wychodzi']' z tryumfem, albo tracił 
mie-jsce, a urząd jf>go powierzony bywał innemu, lecz 
to był'o nadzwyczajnem zdarzeniem w dworach staro
zytnych, azeby kto ufność w nim poł'ozoną zawiódł, 
niepilność szkodliwą lub niezdatność okazał, i na llSU

nięcj~ zasługiwa'l'. 

Co czyniono z Szatnym, to on z kolei dopełniał z 
garderobą uzywalną, i ta bowiem dość bywał'a liczna, 
większym zmianom podlegać mog'ła; tu b-yło pole za
s'l'ugi lub niedoli podszatnego, czyli kamel'd,ynera w pó
źniejszych czasach. oZ niej rozdawano podarunki rze
szy pospolitszej. 

Zajmowało potem Szatnego dopełnienie poleceń ode
hranych przy ostatniej rewizyi, ile par sukitń, ile futer 
lub czapek miało być zrobionych, azeby znowu nastą" 
pił'a w garderobie równowaga. Wtenczas brał do sie
hie P. Szatny, to z czego krajać miano; W pierwszej 
jego obszernej izbie, to koleją, albo raz,em jeśli piln'o 
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hyło, stawali krawcy, kuśnierze, szewcy, farbierze; z 
niemi dł'ugie narady, targi, przez nich nareście wraz 
z czpladzią dobraną robota wszystkiego, pod okiem 
jednak Szatnego i nieodstępnym pa.choł'ków dozorem. 
Zrobione rzeczy gdy Pan był obecny przed jego nie
siono oblicze, przymierzał, pochwala'}', Jub co odmie
ni'ć i poprawić kazal'. Po tak waznych zatrudnieniach, 
spoczywa,t juz pospolicie na swych laurach P. Szatny 
az do nowego przeglądu, albo go codzienne tylko, 
mniej wszakze mozolne zajmowały obowiązki. 

Z tego wszystkiego widać jakiej znajomości rzeczy, 
jak nieposzlakowanej wiary by·to potrzeba, chcąc być 
dobrym Szatnym. Nie powierzano tez p/'ocho tego 
dostojeństwa, sposobiono czas długi wybranych dwo
rzan, przecnodzić nalez3,to stopnie; najvvyzszy otrzy
mał. ten, co najwięcćj był zdatnym, zwykle mąz wy
trawny, biegrl'y, rostł'opny i p'owazny. Jeśli bez tycn 
przygotowań jakiego przyjmowano, wazne składać mu .. 
siał świadectwa, przechodził badania liczne, wprzód 
nim hył przyjętym. Ostatni Szatny, ile wiedzieć mo
zna, by,r u Xcia Adama 'Czartoryskiego Jeneral'a ' zjem 
Podolskich. 

O szatni i szatnych czyni wzmiankę: X. B21lsam w 
kazaniach niedzielnych, Wargocki w pe.I'Pgrynacyi Ra .. 
dziwiHa, Łącznowolski w ksiązce pod tytu-łem nowe 
zwierciadło. Petrycego ekonomika, l\lonitor i sl'owniki 
Mączyńskiego, Knapiusza i Lindego. 

Szc!.ebrzuch, pah'z gi-erada. 
Szczotka lub miote-l'ka do sukień oczyszczania. 
Szczotki do bótów ttojakie: do wytarcia b·łota, do 

natarcia szuwaksem i mjętsz.a do nadania poł'ysku, lu
tru czyli glan~u. 
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Szczoteczka do zębów, słuzy do oehędóstwa. 
Szemka, jedwabna materya przedniejsza i podlejsza, 

<>d sztuki 15 gr. da p·łacono. rolo leg. IV. s. ·358 
rok 1650 • 

. Szkot, gatunek kamlotu. 
Szlufrok, szlafroczek, nocna jakoby suknia, której 

uzywać zwykli, nim się spać połozą, albo mając wstać 
zrana j pokąd się nie weimi~ d'2.łennego ubioru. Męz
kie i kobiece bywają szlafroki, letnie i zimowe. 

Szlak, szlaczek, wyrabiany, baftowany, prz.yszywa 
się do sukień, pasów, cbustek, szalów, albo na nich 
się wyrabia, rozmaity co d.o sl.erokości, gustu i t. d. 

Szlamowe futra, bt.'zuchy i boki lu,ie,. albo rysie vol .. 
leg. IV. str. 356 rok 1650 cło od nich stanowi. Rysi 
hłam przedni tak l1ózkowy jak i ślamowy nad zł: 20(). 

. ~ie ma być przedawany. - Gostk. góry. Roosya wy
daje szlamy. 

Szlara, szlarka, bramowanie u ~u kień kohiecych •. 
Szlompra, niewieścia suknia, za Augusta II. uzy ... 

wana. 
Szly,k ,. czapka fu trza.n a , coraz węzsza ku gópzę-. Pier

wej królowi~ sami w szrl'ykach baranich chadzali. Sta
rotVolski reformacya obyczajów polskich. Stary Litwin 

. zwienęcy ~eb ohłupi.l' i wdział miasto sZ'l'yka, powiada 
Stryjko Jag. grosz. Panowie litewscy (jak w on czas. 
strój był' 1325. roku) w niedźwiedzie kozuchy i wilcze 
sz·l'yki z sajdakami świetno przyjechali do Krakowa. 
~tryjk. GW'1g. Przed lat 40 kit c7.aplich nasi Pola'cy 
ł1zywali i szłyJ~ów marmurkowy.ch, nasta,ty potem i 
lisie grzbietowe. Instr. cel. lit. Kobiety nosiły szłyki 
z popielic, soboli ,. a lud prosty słomiane •. 
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Sznur, 8znll:r.ek, sznureczek. Stnurki szmuklerskie 
hywały kręco~e i na klockach robione, jako to: Kom
pazel, horytas, szadras, cięciwka i t. d. 

Sznorówka, sznurówka, kaftanik ]iobiecy do sznurowa .. 
nia, rogami i zelazkami przek,l'adany, męczono je tym 
sposobem od dziecir'lstwa, co zdrowiu nadpr było szko
dliwe. Sznurowadtem czyli sznurecl.kami na krzy~ 
od ramion az do końca stanu je ściskano. Sznurówki 
aksamitne czarne dostrzf>gamy w testamencie Dydyń. 
skiej l653, bywa·ty i adan13szkowe. 

Szopy futro. 
Szore szorstuch, fartuch. 
SzpefZik skórka, która bywa na wierzchu klinika, na 

, brzegu trzewików,z niemieckiego Speilfleck. Mag. mskr. 
Sztenkierki suknie do stroju. Comp. 
Sztylfa, sztylpa, za!'oiona li góry część cbolewy hóta. 
·Szuba, szubka, szubeczka. Suknia weselna cb,l'opia-

nek z długiemi rękawami, odzienie zwierzchnie i mo
~ni~jszych osób futrem podszyte. Henryk przyhył do 
nas w hatłasowćj ,szubce podbitej rysiami. Szuby i z 
innyC'h futer nos~ono, ubierały się i kobiety w szubk.i 

' Fopielic~e, sobolowe i dzieciom szubeczki aksamitne 
dawano: Gliczner wych. Szubł'ę czarną gronostajami 
podszytą odkazah testamentem 16~3 Ratarzyna z Li
powca Dydyńska dla Anny Siemieńskiej. 

Szuba, u Turków Dzilbe odzienie zwierzchnie z rę

kawami wiszącemi, futrem podbite. Moze i zupan od 
tego wyrazu poszedł, lubo jest ubior spodni. Diba zaś 
jest materya turecka lita, droga. Słowniczek Czartor. 
w czasopismie Libl. Ossoliń. Nr. 2. 

Szust, suknia kobieca z czasów Augusta II. 
Sr.ustmana, strój niewieści. Haur. 
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Szwabka, uhior na g·rowę. 
Szwarc, czernid·to do bótów i wąsów . 

. Szwedka, suknia ua wzór szwedzki. Szwedk.ę aksa
mitną czarną, rysiami podszytą ze zł'otym fochotem, 
znajdujemy Vi testamencie Katarzyny z Lipowca Dy
dyńskiej 1653 roku. 

Szych, fa.J'szy""e z,1'oto lub srebro, z takiego robiono 
galony j czapki ni.emi ok·tadano, szychowe i kobiece do 
sukień bywały o7.dohy, bafty. Wenecki szych naj
trwalszy i najpiękniejszy. 

Szychtuch , tkanina z szychu. 
Szyfrucht. Od 1uńskiego szyfruchtu sztuki, cło po

stanowione in vol. leg. IV. s. 366, rok 1650. 
Szyniony. Był to ubior kohiecy na g']'ovvę za czasów 

Augusta II., później tak nazywano wł'osy przyprawne
Szyptuch, gruba tkanina p·fócienna. Instr. cel. lit. 

Tabin, kitajki gatunek vol. leg. IV. s. 81, Starow. 
Tej. oby.- Z tabinll w 1653 robiono sukienki, do nich 
da',,'ano forbot mlęszan y ze sreb"em i złotem, sporzą
dzano alamody, kassyatki, ankry, czapeczki, płotki do 
łM.ek. Byvva.t tabin w kolorze czarnym, fiołkowym, 
nit-bieskim, zwano go niderlandskim, dla tego zapewne, 
ze w Nidęrlandach hy'f robiony. Testament Dydyń. 
skiej w Florze krakowskiej i Kurjerze warszaws":iiil 1827 
N~. 114. 

Tafta, tawta, kitajka lekka, ubior mł'oeJ ych. Twar
dowski, Piotr i Andrzt>j Kocbanowski, Jabl'onowski 
Żehrowski ją wspominają· . 
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Tapirować, grzebieniem fryzując zbijać włosy; od
nosi się więc zwyczaj tapirowania do czasów noszenia 
f:-yzur. 

Ta7'atatka, za Stanisława Augusta kapota polska z 
potrzebami" wyszywana sznurkiem. 
Taśma, tasiemka, pasmo tkane z włokna lub nici, 

kameloru, jedwabiu. Taśmy u s7..muklEfrza hywały roz
maite, jako to: w wemik, futrowane, w bogI u, w wę
zyk, w oczka, w ząbki JIIlagiera ms. Bobią tasiemki ze 
zł'ota, srebra, paciorek, włosów, do związywania, ob
wodzenia czego, do zegarków. Tasiemeczkami wązkie.
mi obszywają wzorki wydatne do czepków, kołnie
rzyków, cJlustek niewieścich białych luh czarnych .. 

Tp.kin, safian turecki albo woł'osJ{j. 
Tel p. t , tylet, telij, gatun~k mat.eryj kosztownej, Ze 

której szaty robiono. Aksamitu łokieć aby po 2.0 tale
rów przedawano , złotogłów po lOO, telet po 50, aby 
się pychy umniejszyło, radzi lekarstwo na u7,drowienie 
rzpltej. Mówi o telecie Starowolski , Opaliński, Zby
litovvski, Gawiński" Kochowski, Jan Kochanowski, Twar
dowski, Bratkowski. Noszono i szubki teletowe. 

Teperelle, trep elle , jako uzywane wtenczas ozdoby 
u sukień wspomina Rej, za krezy albo kołnierz marS3-
czony bierze Włodek. 

Tercynella materya, od której podatek naznacza vol. 
leg. IV. s. 81 rok 1643. Sukienlii z niej ze srebenym 
pasamonem i kabatem, niemnićj kassyatki znajdujemy 
pod rokiem 1653.. 

Tejsty, kosztownie przyprawne olejki. L01·ych. Ho-
szutski. . 

Tkanka, koszule były z tkan~c1.kami zmarszczone
Dl}, ubior to na g·rowę równie. W tkankę wiezystą pani 



ustrojona. Staroświeckie tkanki złotemi łańcuchami 
były opasane; tkanki perłowe noszono i dz.iwne o~,'e tak 
szyte jako i haftowane, ze juź i malarze wzorów nie 
nastarczą wymyślać, poświadcza to: Bardziński, Haur, 

. R.ej, Twardowski. Zbytek do tego stopnia posunięto, 
ze Koszutski w Lorychiuszu powiada: teraz zadnćj zony 
człowieka ubogieg"O nie masz, któraby nie nosił'a tro. 
jakiemi forbotami albo tkanicami złotemi szerokiemi 
bramowanycb czepców. Był to jeszcze i strój na szyję. 
Już mój oblubieniec włozył drogą tka nicę na szyję moję 
i na piersi moje noszenie zawiesił., odzywa się Skarga. 

Toaleta, gotowalnia, pokój. lub stolik do ubrania 
kobićt. 

TQc'Zennica, czepek, tkanka, ochędozenie, które bia
łog-łowy na głowie noszą. Ubior to zygmuntowskich 
wieków, gdy z wspomina go Leopolita i Groicl\i Vi S&
ksonie. 

Tok, strój na głowę; tok panieński z białe.mi pióra
mi. I kolorowe toczki bywał'y; ubiol' to z ostatnich 
czasów zmianom niesta·lej mody w skład1,ie sv\'{)im pod
legający. 

Torłop, tU'łub, cn,ty kozuch. Za kozuch barani hia. 
łog'łoV'/ski tor,top 7'0 gros1.y oznacza statut litewsk~. 

Trp.pki bernardyńskie obówie, podeszwę tylko nogi 
zakrywające, na wierzchu rzemieniem związane. 

Tressa, wł'Osy ułol,one w pukle. 
Tryb t , gatunek materyj jedwabnej vol. leg. IV. s. 81 

rok 164'3. 
Tt'zfts .idła, drzące i błyszczące piękrzydła na gło

wach damskich, mówi o nich: Potocki, Twardowski. 
1 rzewik, obówie mętkie i kobiece. Pierwsi uzywaj~ 

ich latem tylko, albo do stroju balowego, czarnych 
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z kokard~ ze wstąiek lub sprząikami. Kobićce trz.e
wi~i najdawniejsze by-ty aksamitne w kwiaty, krzyz 7, 

galonu u wierzchu, podeszwa drewniana dość gruba, 
pod nią skórzana, k5~ta,h ich zupe,tnie odpowiadał no
dze, wązkie u pięty, ~zerokie u palców. Jest w Pu,ła
wach wtór takiego Qbówia, pod nazwaniem trzewika 
Jadwigi królowej, z skarbcu koronnego wzięty • . Zwę
ziły się potem w palcach, zakrzywiano i okuto ich nosY' 
u pięty wysokie przydano korki, dziś noszą gładk{e. 
Zamiast aksamitu, lamy, teletu, n~stały skórkowe, bła
watne, dymkowe i inne z lekkich materyi tr1.ewiczki. 
Przedtem sprowadzano paryzkie dla IJloznycb osób, dziś 
nasze i 7.a granicę się rOl.chodzą. Smulskiego Jakuba 
trzewiki w Warszawie najbardziej chwalone i pozyskał 
ten zaszczyt, ze r.?-ad~orn'Ym Ś. \1. C~,sar7.owei rossYlskićj 
Maryi został mianowany szewcem. 

Tunika patrz pretressa. 
Tupit z francuz.kiego, pe~ien sposób 'l.bierania wI'o. 

sów na głowie. 
Turban zawój, ubior głowy niewieści. 
Turecczyzna, materya bogata. 
Turnanty patrz st.rusie pióra. 
Tuwalnia, towalija. Ręczniki szerokie, i~ do nas 

z 'V-łocb przyniesiono, 7.araz tez i przezwisko ich z nie
mi przysz-to, bo je towalijami 7.owiemy. Tovaglia w,ło
skie słowo ju~ u nas za polskie ujdzie, Górnicki w 
Dworzaninie powiada. Tuwalnie z dziwnf'mi hy~'y wzo
ry; tuwalni~ stół 6kl'ywano, mówi Twardowski, zapewne 
gotowalnią· 

Uczkur patrz spodnie. 
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Upi~cie na głowę, rozmaite byvvał'{): to W jednym 
kolol'ze najwięcej białym, to dwa z sobą mieszając n. p. 
hi.aJ'y i ponsowy, hia~'y i niebieski i t. p. Muślinów 

na to zwykle uzywano, które się rozmaicie ułozyć da,ty, 
fałdując pięknie. Upięcia przeplatano włosami, sznur
kiem lub galonkiem, per,tami, brzezono je taśmą, . ł'ań. 

cuchem" dodawano fermoar, kitkę 1ub spadaj~ce na to 
pJOra. VVysilała się ubierajEJcycb sztuka, by ja~ naj .. 
piękniejsze ul'ozyć na g'łowie upięcie, naśladując w tej 
Dlierze na obl'azach lub na rycinach widziane, róznych. 
'Wieków j narodów, ró~nych osób stroje. Inne były 
opięcia do wspanialszego ubioru dziennego, inne do 
wieczornego świat-la; inne letnie, inne zimowe: ostatnie 
z aksamitó.w albo krepy, niekiedy bogato złotem lub 
srebrem haftowane były, z atłasów świetnych, hareZt-t 
i .tem podobnych tkanek. 

Usarka, tak nazywano strój hllssarski męzki. 'V 1653, 
jak znajdujemy w peryodycznem pismie Ju'akowskiem 
pod t.ytu-Yem Flora, ztamtąd w Kuryerze warsza ws.kim 
na rok 1827 Nr. 114, zapisa·l'a swym testamentem Ka. · 
tarzyna z Lipowca Dydyńska bratu swemu Norbertowi 
Lipows.kiemu, znać po męzu pozosta·łą, usarlię aksami· 
tną karmahynowcl /. guzami z'lotemi. Być moze jednak, 
~e i kobićty coś podobnego nosiły, podohniez jak w kon .. 
tusikach i kołpaczk.ach naśladowa'J'y l,lbior męzczyZJ1. 

IJt erjin, sukno cienkie patt'z instruk. cel. lit. 

Wacek, niewieści worecz~k I VIi Groickim to znaj
dujemy. 

32 
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~achltlrz, wachlarzyk, damskie nal'zęd'zie do ro

bienia 80bie ch'~odu, powiewając nim. Potocki mówi: 

luz pizma, juz mas7,kary, juz cll'l'odne wachlarzę, 

Na pieszczon e niestetyz wymyślane twal'ze-

By~'y drewniane, kościane, z macicy pedowej; na pl'ę

cikach rozwijających się w pó1'kole pl'zyklejany piłpier 

l~olorowy g,t'adki lub z malowaniami, napisatni, l'odzaj 

vargaminu ezy welinu z gęsiej sk.órki z widokami ffzy
mu, krepa, gaza albo mi1flol' hartowany blaszkami, 

podk'I'adany foJgami kolorowemi, oI<ł'adk.i i pręciki wy
rzynane. Wszystko to niezmiel'ną stanowi1'o róznicę 

W cenie prostych i wytworniE'j~'loych wachlany ; róznj'l'y 
s;ę jPSZC7.R j wielkością. Nieodbita część ubioru wy

szukańszpgo, mianowicie gdy się wychochił'o ') albo wy
jezdza.J'o z domu; w upal'y, na teatr, zgromadzenia i do 

kośc;ol'ów brane. Za StanisJ'awa Augusta jeszcze dł'ugo 

by,ty VII modzie. Skromnym lub chcącym okazać się 
takipmi sł'u7.yły do pokr'ycia rumieńca, s·tu7.yły i do 

szeptów miłośnych. Upominek to bywćJł" li. tÓL'Y go
d7.i ,)'o -się prl y jąć 'od mę~c7.y7.n y. 

H' acki p3trz worki do pieniędzy. 

Warkocz , warkoczyk, wl'osy splecione. Wieśniaczki 

w Inf1anciech zadnf>go na g'l'owie nie mają zaV\icia, 

ole splotł'szy warkocz, okręcają w ko,to g·l'owy, poświad. 

cza Gwagnin. Warkocz, dziewic wiejskich w ca'l'ym 

kr'aju ozdobą i oznalią, wplatają w ni-go wstązkę i wisi 
z ty,tu, lub g·towę okrąza. W wyzszych stanach, wedle 

mod y, to w jeden splatują w,rosy, to w liczne drobniejsze. 
I-rqs, W{py. Okol'o noszenia wąsów jest rózność, 

bo je drud7.y na dół głaszczq, a drudzy w górę jezą, 
powiada Górnicki w Dworzaninie. Zygmunt III. wniósł 

podgolon~ brod~ i wąsy, które od niego szwe.dzkiemi 
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zwano, tak był'o po części i ~a synów fego., wszakze 
zwyczaj przemagał ojczysty. Zwycięzca pod Wiedniem 
i ubior i wą~ polski wsławił, a na tę postać wspanial'i); 

patrząc z upodobaniem, nie j~dĘn się g-tos ozwał w kra
ju j za gl'anicą: 

Jakze mu ładnie z temr wąsamk 
Niknę~'y wąsy za Sasów, jawić się niekiedy zaczynały~ 
gdy Poniatowski V1ładał: i s-l'usznie wyrzekł' nasz Kuia. 
źnin w pięknym swym wier.szu: -

Ozdobo twar7,y, pokrętne wąsy! ' 

Jest dawne polskie przys-ł-owie: nie kćJzdy kąsa, co 

wąsem trz.,!sa. '" ąs oka7.a-l'y sitarskim zwanQ, tak w 
zhiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego w 1622 wyda~ 
Dych, c1~ytamy: 

na Sell wal Mazuró w, 
Co im u gęby wisi mią7.szy wąs sitarski. 

Wata, bawe-i'na w arkusze -y.bita do podld'adania m;ę

dzy wiel'zch i podszewkę ko-tder, i zimowej odzie7.y. 

łJ7 eba, z konopn'ćj przędzy ma być robiona, cienka 
7,wylde i gęsta, d-j'ugotrwa.J'a, lecz jak się zacznie pa. 
dać, psuje się juz ciągle. Ęl7,tuki tl'7,pnaj~ oa 70 do 
12 ,lokci. Cena ",pby od 10 do 30 duk. bywa-J-a. 

łPęgierka, szuba węgierska, strój męz.ki i kobiecy. 
:f/aur comp. ,Monitor. 

fI" elens, wdefi.e, l.wierzchnia -suknia nnd zbroj,ą - , mo
Zł' od ']'acińskiego vela-men. VVeLensy proste na Pilcboł
ków, hollendel'skip, ryńskie, gdańskie, ile d'a op-l'acać 

mają, stanowi IV. vol~ leg. s. 358 rok 1650. Bywa·l'y i 
subt(>lne \,,-('lence Z wel'ny: Pasz.kowski je wspomina. 

łreZon, 7-as-l'ona dla :5kromności i na opalenie się od 
marcowych zwl'aszcza wiaŁI'ów, tak pl' ZeZrOc7.ysta: ze 
przez nią widl.ieć i wjdzi..an~ być moze pł'~ć pi~kna. U 
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kapeluszów damskich są welony białe pospolicie, ni 
kiedy czarne lub zielone: z muślinu, gazy, tiulu, rąbku,. 

siatki Jub korónki, ozdobione haft"m na końcu, bokach,... 

niekiedy i dnie całem. Dają się zarzucać w tył lub 
na bok, jezeli się twarz odstonić podoba. 

Wemik, rodzaj taśm.y szmulderskiej. Magier-a ms .. , 
Westalka patrz pretressa, 

, Wianki patr'z wieńce. 

, Wichlm'ż, tylnia częś'ć bóta, patrz bót. 

Wiechcie pątrz bóŁy. 
Wieńce, wianki, bukiety, girlandy. Świętości, wła

dzy j pewnej wyzszości oznaką wieńce; nagrodą mę~· 
twa ,. piękNych c.zynów i wyzszych talentów; niewinno
ści ozdobą; god·tem obfitości i 'Nesołycb 7 .. ahaw był 
wieniec., Rozliczne jego znaczenie ~ uzytek; rozmaite 

hyły tez 'o',jeńce. Uzyvvano ich w cafym ciągu zycia, i 
umarJ'ych lUD n~ śmierć ska1.anych jeszcze niemi obda-

rzono, j·ako ostatnim juz upominkiem. Ze ten 7,wyczaj, 

wspólny nam z wielu jnnemi krajami, ze i starozytnym 

znan'y; przytaczać musimy i odlf'glejsze, i obce w tej 
mierze wspomnienia. 

Z·l'oty lub srebrny wieniec w oko-l'o głowy zaJo'eślony 

wszechmocne Bóstwo, albo świętych pańskich oznacza!ł~ 

z gwiazd Bogarodzicy posą-gi łub obrazy krasi·t; cler ... 
- Jaiowy Zba"'Yiciela naszego· otac7.a ·ł g ·1 'owę. Takie nie ra~ 

. i w naszym kraju po świątyniach, na tych pr7.edmio •. 

tach cl.ci llaszej poświęconych wid",iee się daią;. 

BI'actwo S. Andruj,3 w p~Il'Yzu za Karola VI. 1413 
Foku by 'ło vv kościele w wieńcilch ' róźanych, w 12 go
dzinach 72,0 icb Zl'ohiono; az nareście i róz zabrakło,.. 

a mił'a wonność była w kościele. Sin..gularite8 hi.rtori
~u es par Du/aure lS25, 'raa;uźe TV c·zasaca Ligi 158~ 
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roku; na processyą, chłopcy stroili się w wieńce z ~'*Via:' 
tów. Byłli u nas ten zwyczaj kiedy? trzebaby śledzit. 
B-odaj czy ślad jego nie pozostał' w owych wianpczkacb 

na processye Bozego ciała, w ubieraniu kościo·]'ów na 
święta uroczyste VY kwiaty, w prymicyach powtórnych 
u kapucynów, gdzie zbielałe juz wiekiem w·łosy i mar-
8zc1.kami· sędziwości okryte czoło ka pł'ana, od pra,,'ują-

cego mszą uroc7,"ystą po !5\) leclech l.1pł)'niol'\ych, zt\obi: 
wieniec rózany. I te wyl'azy w poboznych pisarzach i 
w rel1gijnem znl'łczeniu użyte, jako to: Birkowskiego 
w Zygml1ncie s. 27, wieńce rózane na gło\'\'y k-ładą

str. 47 ratował ich i stawa·ł im jako mówicie, za rózowy 
wieniec; bo modlitwą jako kwiatem najwonniejszym 

ubł'agał Boga. Grochowski p<?wiada na 372 str. 
Ja za upomineczki, 
Rozaneć daję wianeczki . 

. Rysiński w przys·łowiach s. 6,1: staną·ł mu za ró~any 
wianek, czyli: dobry czyn s.toi za modlitwę. Nakoniec 
S3lDO nazvv8aie 7'óżańców do pacif'I'zy u'l.yvvanych zdaje 

'Się wskazywać: 1.e w wieńcu z 50 lub 150 roz uwitym, 
na g-rowie umieszczonym lub na piersiach zawieszonym, 

wchodził pobozny cbrześclanin do świątyni pańskiej, 

tylez pacierzy z, gł'ęboką skruchą odmówił', rózaniec 
swój na ołtarzu zawieszał. Ten obyczaj, jeśli i w in. 
n ych krajach, od czasu ustanowienia rózańca przez S. Do. 
minika powstał, nie mógłze do nas być przeniesionym? 
NHstępnie znikome kwiaty zastąpiono r6zańcem, koro
ną, korónką z jag6d, ziarn sporszych, o które czasem 
łdtwiej było i trwalszemi byó mogły, (a) nakoniec 

(a.) Z zi~rn kl,ekoczki Stapkylea' piimata i t. p. v;' 
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wyrabiano je ~ kokosu, oniksu, koralu, agatu I ka ... 
~ienia lazuroweg~, granatów i t. p. 

Znamieniem wielkich kap.J'anów i władc6w kraju. by
ła prz .. paska, wieniec, z czasem w otaczającą sk.ronie 
monarchów przeistoczony koronę. W najdawnit'js7,ej 
slarpzytności ich uzywano. Aleksander w wieńcu ró
zanym okaza·t się w Persepolis. Lantier Antenor t. 1. 
Janus u Rzymian za wynalazcę wieńców uchodzi·t; mie-
szczono je u drzwi świątyń, gdy ohchodzono jaką uro
czystość, zdobiono niemi g'4'owy ofiar' u pogan, u~y
wano w architekturze, zawies1,ano jako ozdobę na ~'11-
kach tryumfaln)·ch. Encyclopedie in fol. Pari.t 1757 
T. 7 s. 1010. 

Jakie hy,ty wieńce u Greków i R7.-ym\an dla \'07.ma.

itej 7,asługi, nie tu je~t mjejsce wylic7.ać; któź wreście 

o nicb nie wie? Przydajmy tę uwagę tylko: r.e je w pi
smach sw~ch P1'7.yswo\li l'ymotw6\'cy i krasomówcy nas;~ 
szafui~c niemi SZC7.0d['1.e dla 7.)'wycIJ j um;:tr~·ych. 

"Vif'ńce koniec7,nym hy.J y Spl~'l;ęt.f'mVl s7.elkićj hięsia
dy. Goście u Greków w c7.::łsie uc;p.ty po trzy nawet 
)vd.ziewali ' wieńce kwlecist.e: jeden sam wie('zch gtow.y 
okrąza·ł, drugi otacz<lł skronie, trzeci n:l piersi spada·l'. 
Na drzwiach domu, kredensu, i nae7.yniach z napojem 
umieszczone, oznacza·ty wesołość, którćj się oddawano,. 
mia·l'y chronić od upicia się szkodliwego 'ldrowiu. Po
dobniez u Rzymian zeb,'anym na bankiet osobom r07.

dawano wieńce z kwiatów ]qb z hlus1.c7.ll. Nie :;o,dr"}. 
mowali ich biesiadujący, az po uczcie, napuściwszy V\·ło
f>y kosztowneOli wonnościami. TłomaczceJilie polskie 
Antenora przez Lantier T. 1. s. 14 przypis l i 2. 

O wieńcach czyli kwi!!tach nader częst~ wzmiankę 

znajdziesz w wierszopisach, tak HoracyusL odzywa sir: 



Nec desint epulis rosue·, 
nec breve lilium. 

w jonem znowu mIeJSCU: 

Huc juvat et ungventa, et nirnium breve. 
Flores amoenae ferre rosae; 
Dum res et aeta.s, et SOl'orum 
Fila trium patiulltur atra. 

%55. 

Horatius in usum Delphini, Par. Leonard 1691 in 4jo 
Carm. lib. 6. ode XXXv, lib. 2 ode III. 

Scl pio Africanus na biesiadzie znajdował się, kiedy 
mu się kilkakroć na głowie przf:rwał wieniec, Sicinius 

Varus mu powiedział: nie d7.iwuj się prawi, ze nie 

wczas (za ciasny) ten wieniec; gtowa to bowiem wielka. 

I krom biesiady, starości nadewszystko lub powagi, 
wieniec znamit'nitą był ozdobą. Juliusz Ce7.ar wień .. 

cem okrywal' g1'owę, dla zas·1'onienia jej nagości moie, 
albo dla odznaczenia się w przyjemny wszald.e sposób. 
Do pierwszego zapewne stosuhe, mówi Horacy carm. 
lib. 11 ode XI, której treść j~st: Hilariter vivendwrl 
omissis CUrlS, w te słowa: 

Gur nart sub alta vel platana, vel hac 
Pinu jacentes sic temere, et rosa 

C ano S odorati capillos, 
Dum lic et. 

I nasz dobry Zygmunt I. latem rad ch'odził bez czapkj~ 
w wieńcu rózan)'m. 

Rymotvyórcy piękną roku pórę do wieńca przyr6wny. 
'Wali, tak Baranowicz powiada: 

J.Jato, jak panna, wieńce sobie wije, 
miał .r.aclJej powiedzieć wiosna.- Wieńcem dziewice 
s~'Ve skronie wieńczyły, a nawet w pewnych zdarzeniach 
mężatki; .tak . mamy ślad: ze Dąbl'ówka, zona Mieczy", 
_ł'awa l. 
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Mia,lra to we zwyczaju, ze w wieńcu l!hodziła, 

Nigdy witosów nie kryjąc, póki jedno zy'l'a, (a) 
rzek·ł Obodziński w Pandorze monarchów polskich. 

Niewinności wianeczek oznaką, miłości krasą; temu 
gwoli uzywały gu wyz'3~ego i niższego stanu dziewczę
ta, obdarza·ta siebie niemi na vv~ajem obojćj płci m'l'o
dziez. 

Ten wianeczp.k ruciany piękna' Greta wiła, 
Aby weń nadobnego Klimka przystroiła. 
A jako wieniec, tak się maość jej zieleni; 
A chociaz wieniec zwiędnie, miłuść się nie zmieni. 

odzywa się nasz Jan Kochanowsk.i w wierszu którego 
8obotka godłem: 

Komum ja kwiateczki rwała., 
A ten wianek gotowała. 

W innem miejscu: cLytamy u tegoz pjsal~za: 
pasterka ka7.da, 

,Swego kochanka świeżym wieńct'm czepi. 
czyli wieńczy, znajduje"1Y V'l Argenidzie Potockiego 65. 

"Na łózku dziewczyny ukochanej pO~'oi,yć wianek, 
hyło grzec4nością skromnego chłopca.~ Wieńce przy. 
hierały panienki do tańca, wieńcami obdarzać tanecz
ników swych, snać -wolno ilJl hył'o: 

W t.ym po parze ,panienki .wszedłszy się ukłonią, 
y wiodą rej, wziąwszy jedna drugą dłonią; 
Az wywabią wesołe z za stoła .m1'odzieńce J 

.A pi z niemi taŃcują chędogo o ·wieńce. 

(a) Kozmas pl'agski i Nar. t. II, s.26 powiada: Duhrawka jam 
mulier pr017ecta atatis, cu:m 1tupsiuet poloniensi duci, peplum c,
~fi. aUł de2o,uit, ~t. pue{l,rcm cqronam. ,'In imJ108uit. 



j~st napiśano w zbiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego 
]622 wydanym. Wtenczas to zapewne przez majętniej" 
sze osoby uzywane h y-t y kitajki zwieszone od wieńca, 
czyli bindy. Wieńców uzywano fio-łkowycb, bluszczo
wych, upewnia nas o tem Kasper Miaskowski temi 
słowy: 

A ,ten woli wianeczek wonny fijołkowy; 
Co go ręka uwije młodej białog-I'owy. 

i Jan Kochanowski mówj~c: 

dobry wietliec bluszczowy; 
Na po-l'y juz przewięd,ry wieniec :fijoł'kowy. 

Wieniec jako wesołości oznakazawies7lany .był, gdzie 
wino lub piwo przedaj:t. 

D7.ia-l'ano wieńce z ,barwinku; stokroci) bławatku; 
rązane i z wszelkich kwiatów 'po·l'ączone Fazem; świę
tojańskie na wodę puszczano, co pod sobótką wspo-

"mniemy, wieńce z k,losów po ukończeniu zniw ofia
rowano panom. Kiedy w ostrej roku porze nie sta·to 
kwiatów, a sztdka naśladowania ich upowszecbni'la się, 
z robionych kwiatów zac~ęto nosić .wieńce, a nie tak 
'Wytworne _przeszły 7. (czasem i do audu. Dzie\l\: częta 

. ukraińskie i litewskie ' pfl21ywd:lJjewają j~ zimą, prz}T. 

dawszy Ido kwiatów ile ·mozn-a , bł:yskotek i lró~nofarbi. 

stych Wstązek.- J)o - ślubu rozm.arynowego uzywano 
wieńca, później mirtowego, niekiedy wszakze zamia'st 
kwiatów, bogatsz~go wieńca, czyli korony. Oblubie-

'~ nice w lnflanciech gdy do ślubu prowadzą, w wien;pc, 
ebo bramkę . perłową, ,srebrną, podocist.ą, okrąg'ł:h 
mało co wyzszą niż tk~nka przybi~r.ają. Gwagnin 415. 

_ Nie tylko w tej prowincyj iecz i w in-nych, u wYZszych 
i niższych 'osób dawało 'si~ to widzieć; pierwszezJ,stwo 
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wszakze dawnno-z,wykle wiE"ńcom zi-ełonym nad kos~t.(}. 
wnemi. 

Zmarłćj d.zi~wicy w róze białe pl,zystrajano gł'owę, . 

takiz -wieniec na trumnie jej k~'adziono, 'jako znamię jej 
stanu. Lecz zkądzf' pochodzl·to~ Ze kiedy w 1568 roku 
zawistni jawiącej się na morzu baltyckiem flocie l,ró. 
lewskiej, Gdańszczanie zniszczyć ją - postanowili w swim 
zuchwalstwie, i 11 młodzip.ńców _pochwyciwszy, rzuca
jąc na nich winę, jakoby frejbitera.mi c~yli korsarzami 
byli, przyszłych moze kiedyś Siel'pinków (a) na śmieI'ć 
skazali, ped miecz katowski ivll pl'ovvadząc, jakby na 
urągowisko kFólowi i Rzpltej, w wieńc.e rózane, wkrót .. 
ce spaść mają~e icb gl'owy prr-ystroiJi. Nie PoJacy juz 
wtenczas sercem, Gdańszczanie, przyjęli wtem hańbią
cem ich zdarzE'niu cudzoziemski obyczaj, który dotąd 
istnieje w niekt6rycb okolicach rzeszy niemieckiej: ze 
skazanych na ślllierć ·ubie~ano vv wience z fijaU.ów lub 
róży. Patrycyu8ze romans .historyczny z dziejów szlą
skich w Xrl wieku z; dzieł Van der Welde 1828 roku. 

Kiedy wiara Chl'zdciańska niszczył'a ba·twochwalstwo , 
niewinne zwyczaj€' nie by,ty przez nią odrzucone, i groby 

świętych wie.ńcami zdobiono. ·U W-łochów byli oddl.iel
ni rzemieślnicy zwani [estaroU: którzy robili wif'ńce, 

festony, girlandy. Encyclopedie in fol. T. 7 8. 1010. 
Przyjął kościoł noszenie wjanków na Boze cia·ro w cza

SIe processyi, stroją niemi i monstrancyą: a pobozność 

(a) Tomasz Sierpinek był admirciłem Zygmunta Augusta i wsła
"ił się odwagą. Nieszczęśliwi, ktÓrych ścięto w Gdańsku, biegły
mi juz byli ieglarzanli, 2 p~mi~dzy nimi zaledwie 1ł rok iycil& 
poczynało. 
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wkadżenill podobnemi wiankami, to ogólną odćiąga
n~a chmur, to szczególną jak1; moc pl'zyznawa-ta. Na 
n~ał'ych kó·teczkaou z papieru, na których te pobo~ne 

51'owa z Ewangelii napit-':me hyJ'y:, a słowo stało si~ 

ciałem, pnywijano to jednostajne, to mieszane, po 
więl{szeh<nęści wonne zio,ta lub kwinty. Wymieńmy 

z C·I.f>go przedtćm j dotąd robią wianeczki, jaki im 

s.klltek ludu mniemanie przypisuje:., 
Z rosic1,ki dla byd·}'a.!. 
Z gnmotk.u OQ piol'u,nQw i ~r,zmotu; _ 

Z ,'ozcborlniku od -feury. 

Z hyli'cy oek gI'UC~Ol'ów I papcia i w słabościach, 
klObićcydr.-

serca. 
Z ruty do ok'adzenia małych · dzieci i na. boleści 

Z ' s7,oJ'wii od bólu garcth'l. 
Z mięty od bólu io·j'ądka. 
Z kopytniku dla by&ta, i dla ludzi od febry. 
Z Józefku nn hól gnrd1'a. 
z· maciE:'r7,anki w holdci-ach wf'vvnętrznycb, s·1'a

})ościi'lch kobiet i do K<!pieli u7.ywnne. 
Ztargowniku priydtltne dla jd.d 1.ących na jąrmar- . 

ki, 37,eby irn s i ę wiodło w kupnie albo przedazy. ", 
Z wrotyc?',u dla kobiet. 

Z betoniki od ·' macicznej ' s,tabości. 

Z'l.iela sucbotnik zwanego, kąpać w mm, gdy 
cio·l'o niszcz.,jc. 

Z świętoJańsl,iego ziela od ' gvvozdću i wszelkjegor: 
hólu po JioŚciacb. 

z· piwonii 'od -rozwolnienia ioł'ądka. 

Ze słazu .Qd bólu p}ersi; 
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Z barwinl(u czyli lubistku od kołtunu i do kąpitli 

dzieci, z tern przekonaniem: ze tak skąpanych ch'l'op. 

J ców kochać będą kiedyś dl.iewcz.ęt3 1 a dziewc1.ynk~ 

chłopcy. 

Z kanullru. 
Z bozego dl'zewka" 
Z listków lipiny. 

Z hł'awatków~ 
Z ró~y. 
Z stokroci. 

lecz o przyznawanffj' tym ziołom dzielnoś.ci nie mogłem 

się dowiedzieć. W ogóle tylko mówią: ze na ból gł'o-
VJY, ze na wszystko pomocne. l\adzą wianeczkami" 
ekruszone albo na proch sta\'te \?\)ą, 'W~g()to,wują VI 

kąpieli. 

Gidanda czyli równianka z kwiatów albo wiązanka,. 
\lW37.ana być ffiQ1.e iak.o wianek t'O'l.\?uszczony. Z ró. 
znych pospoLicie mieszanych u U'ada się kwiatów, to. 
równo wszędzie, wtenCl.as w·taściwą jest girlandq; to. 

bogaciej, nieco obszerniej i wypuklej we środkll, i w. 
takim l~azie dyarlcmu przybiera na1.wanie. 

Dozvvólcie!' niechaj ulubione d·1'onie, 

Fijałkową wiąza'nką ozdobią mi skronie. 
cr.ytamy w pośmiertn ym Wincentego Reklewskiego, 
poemacie: lvieńce. , w Pa mięt, wapsz. t. 19 roku 1821. 

Bu!{iet ,czyli wiązka kwiat6w, od wieńca. lub girlandy 

nieod ,tączna część ubioru; pt'zypjna się wtel1czas pl'zez. 

dziewice m-tode l\ leweg.o boku", alho W środku piersi 
niekiedy. . 

łf7igano, suknia dworska za Stanisława Augusta z. 

krótkim bat'dzo stanem, pod samemi piersiami fa·tdzista,. 

wówiq; ze dla ukrfcia pr~ypadkowej ci~zy wymyślo~ 
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Wigo,ń, sukno delikatne a miązszyste, z sierści jakoby 
wielblądzej. By-}'y i chustki wigoniowe ciepłe, pospo
licie zielonkawego Koloru . . 

Wilczura, futro nie tylko z wilków lecz i 7. innych 
zwierząt, rozmaitym} jak wszy5ltkie stroju przedmioty: 
odmianom podlegał'a: to na wierzch włosem noszona, 
to wewnątrz g'o obracano, pol~ry\'\'ając suknem, aksa
mitem, czem się podobało. 

WIo czka , gatunek przędzy wpłnianćj, z n\e\ bywa·ty 
pasy. I do 11aftóvv uzywa się włóczka. 

Wolant, strój kohiecy, gatunek sukni lekkiej. Sł'u

sznaz stroić się zonie w wolant z wiatru szyty. - By 
nagością świćciła przez obł'ok rąbkowy - powiada l\'li
nasowIcz. 

Wołoszka, gatunek sukni męzkiej stroju wO!toskiego, 
uzywana za Stanis·ł'awa Augusta. 

-"'orek, 'łvoreczek. Kiedy zaprzestano kieszonek no

sić, woreczki na~ta'l'y" azeby w nich umi~ścić chustkę 
00 nosa, kluczyki, pi~n iąd1.e. Rozmaity kształt pny .. 
bl'a·ty: aksamitne, skórkowI", papićrowe, jedwabne" siat
kowe, z haftem jakim na kanwie prostej, sl'ebrnej lub , 
złotej, perel'kami, paciorkami, pelami, spinane na 
Jdamrę,. mniejsze lub większe pod·l'ug upodobania, 
klamrą zaczepiane u sukni, nOszone na J>ęku, albo po
wierzane do noszenia: mę'l.owi, kochankowi lub ' ::,łu

Z1:cemu• 
Worki do pirlnit;dzy. U ludzi prostych najwięcej by

wały 7. mosznóvY' baranich i kozł'owydJ, ze skórek ła
sic, wiewiórek i węgorzy, u szlachty zaś i mieszczan 
zamszowe w kształcie okrągło podługawatym, :na za
Ul€czek z spręzynką, bez klucza otwieranej zamykane. 

Gaszkowie, którzy chcieli mieć '\T5fjystko modniejsze 
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jak II innych, starali s-ię o worki materyalne srćhrem 
i z·l'otem haftowane, szukają,p w tern wysokiego mnie
mania o sobie, gdy okazali wOl'el< bogf.lty, cnociaz nie

kiedy pusty. Worki do pićnię<hy II pl'1.odl,ów nas1.ych 
wackami zwano. Ku końcowi panowania Augusta lU. 
nastały sakiew ki jed wabne. "V S1.}'scy mozniejsi do nich-o 
się l'zucili, jak.o do wygodniejizych, zamszowe jednak, , 
łasico\ye i inne wyzej wspomniane przy pospólstwie
zostały; materyalne zaś, jak.o prózna el<spens, zaszczyt 
nla,ły i rzecz s'l'aba, c~).~·kiem zaniechane były. 1łft-' 

kopism X. Kitowicza. Sakiewki robiono jes7.cze spo
sobem smuklerskim, z jedwabnych, srebrnych lub złO'. 
tych sz.nm'fczków, wią7,ane jak torhy myśliV\skit!; by ... 
wa.J'y pończoszkową robot~, na dl'ócikach, sposobem .. 
tLll'eckim hac'L)!klem lub iv,łą, v,ładkle, w pasy, w ró. 
zne wzorki l zaszy'wam:> na kanwie prostej, ;d'ot ej,. sr';,. 
bruej, 1. perełek, paciot'ec1.ek (lroboych. i staI1wwe. 
Upominek to by'I' matki dla SyO::l,_ którego n.t,\ św\at wy
pr:łwia.J'a 7. bl'ogos·tawieństwem i dukatem kt'emnicklnl 
~ _ N. Panną" którego w ostatniej chyha. uzyć \'toIno
hl·fo poLl'zebie; upomi nek siosu', krewne} lu b kochalJ ki · 
na dzień imienin. Wł'ot;ami Cl.asem wyrabi.nno eyfrę 

lLJo napis jaki. Klasl.Lof'y p~ci z€r'lskiej mnóstwo tako:'. 
wych na pieniądze wOl'ecz.ków tworzył.y, oli>darzając 

n~emi tych" którym gl'z~c1..ność jakąś uczynić chciano. 
, Trudni·ty się tern i o!!ohy mo1.ne podesz.l'ego wiejul, a · 
p<Hniątka z rąk ich - była szanown~. Mah> d~iś pienię
d:L y i woreC7.fki ma-te. 

ffstęga, wstqżka. Wielka nader i w te~ mierze była . 
. j jest rozmaitość:· wązk.a, wąziutka, mierna, sz~rsza i 
hardl.o !zćroka, g-tadka, z hrzE"zkami, ząbkami, je .. 

dwabna i z kilku kolor.ów, W pasy, kraty~ wzorzysta 
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w -desenie to przerabiane, t ,o "'yciskane : gredytl1rowa 
kitajkowa, at,tasowa, gazowa, aksamitna, morowa czyli 
ornerowa, przerabiana ze z·l'otem lub srebr(>m i t. p;. 
Ohszywaj~ niemi trzeV\'ic'l.ki, nrzezą i strojcl rozmaicie 
suknią, pl'1.epasują stanik, 1.awią7.uh gors, r~kawki, 

okr<c:cają g·łowę, pod WjąZLlj~ czepek lub kapelusz, a1bo 
powieV\'ni~ te końce polatują; rohią z wstązek fontazie, 
pukle, garnirowania, str1.ępk\ i rozmaite ozdoby • 

lJ7ygorsowanie, większe lub mniejsze, zalez'ało i za
Jezy od mody; to cad'kiem szyja, pierś j plecy bywajl); 
odkr'yte, to przynajmniej okazane dość szczodrze. 

Wykrawanka, czapka w klljawskiem. 

Wyłoga, wyłożki, brzeg u sukni, u ko'łnierza lub 
rękawa cokolwiek wyłozony. 

Ifyporek, baranek do czapki, patrz czapka • 
. łr yprawa. Podług stanu osoby idącej za mąz by'la 
okazalszą lub mierniejszą. Była to wszakze chwila, 
kiedy po największej skromności w ubiorze dziewicy; 
wydając ją w dom obcy, dla utrzymania sławy rodu 
:własnego, okazania zyczliwości dziecięciu i postawienia 
córki w tej zamozności, azeby &ługi czas nie potrze .. 
howała o nic prosić, opatrywano ją we wszystko z do
,statkiem, okazal/ością, przepychem. Szczupły czasem 
hywał posag, obflta zawsze wyprawa; to ją przyspo.
sabiano od urodzenia prawie dziecięcia, to zwijano się 
·na gwałt od chwili zezwolenia na małzeństwo; ztąd 
między zaręczynami a ~)ubem tak dł'ugi niekiedy prze .. 
ciąg, 3Zeby m9:ina hyło usposobić wszystko. Suknie 
roznego rodzaiu i stroiki, futra, p,łaszcz~ ki, bit>lizna, 
gotowalnia, klejnoty, pościel, łózka, ksiązki do nabo
zeństwa, obrazy, zegary, hielizna, sprzęty i srebra sto
łowe, zwierciadł'a j meble, porz~dki stajenne, konie i 
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'powozy, rzeczy kościelne, stanowiły u moznych wy
prawy oddział'y. Ażeby lepsze dać wyobrazenie, umie
szczam tu opisanie wypraw niektórych: 

Z ·oryg. w archiwum królewskim 1475 Rejestr klflj
notów, Szat i innych rzeczy Jadwigi królowej polskićj 
za księcia Jel'zego wydanej, pl'zez Tom. Trenczyrtskie .. 
go kan. krakow. i poznań .. podskarbiego dworu podany 
w Landsbucie. - Skrzynia l. 

Cdrtel sobolowy, rękawy obszyte adamaszkiem czer
wonym ze ~totem, bramowanie z pereł. 

Cortel gronostajowy z lIkSamłtem śliwkowym, hru
natnym, z sprzą1.kami i obszyciem pel'ł'o.wem. 

'Cortel popieliczy, aksamit zielony ze z,totem, ręka
wy obszyte, bramki 'l. pere:t. 

Palium z aksamitu czerwonego źe zł'otem, sobolami 
i gronostajdmi podszyte. 
brunatnego '7Aotem przerabiane .. 
go, podbicie 'gronostajowe. 

...... ' - 'sz.arego ~l'ocjs'E'go z popielicami. 
-Tunika stil<rtia c:1·l'a i rękl:iwy p~r-łalni s~yte na ozer

'wonym ~łfiłasie, ' pdds~ewl(a 'z -gronostajowo 
'........ aksamitna cz"erwoh'a 'że-"zlł'otetn li ·gronostajami. 
......... . -.... 'birił'a ' ?Jl'ocista soholowa. 

JPtżlllum z 'adartftł5iku purptlroVC'o ,czerwon:ego ze zło ... 
te1l1,' zield'na tta'ftn \IV ·p'ods~ewce • 

.-.. u..... 7.i'elo·nego gł"adkiegb z taftą zie-

loną· 
,- iz ' :atł"aś'U ' cz:ervvtJńego ' ~ładJiiego, ' p'O'i:łs4ycie 

z 't'lifty zielonej. 
'·'rJ.iUnika' z a(ł.c:tolasiku ! bial'ego,.pod' nim Jtafta czerwotla .. 

-- "'z ufł'aslJl e'zerwonego ,.gładkiego·z'tdftą. 'Zielon'ą. 



Skrzynia 2. 
Szuba gronostajowa z szerokiemi rękawami. 
Szuba z popiel~c z szerokiemi rękawami. 
Szuby trzy hielistkowe. 
Szuba z kun z szerokiemi rękawami. 
Szuba sobolowa z szerokiemi rękawami. 
Szuba z kun z szerokiemi, rękawami. 
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Szuba sobolowa czyli torlop, rękawy nieobszyte. 
Sauba z ~tłasu 7.ielonego sobolami pod hi ta. 
Szuba z atłasu pł'owego sobolami podbita. 
Szuba z atl'asu czerwonego sobolami podbita. 
Szuba złotem przerabiana, popielicami podszyta. ' 
Szuba z adamaszku błękitnego z popielicami. 
Kozuszek sobolowy, rękawy obszyte, wierzch zielo-

ny ze złotem. 

Kozus7.ek sobolowy, rękawy aJtsamitem brunatnym 
złotem przerabian ym obszyte. 

Kozuszek sobolowy, rękawy aksamitem płowym zło~ 
tern przerabianym obszyte. . 

Kozuszek sobolowy, rękawy aksamitem szarym zło
tem pr7.erabianym obszyte. 
Kozusżków 4 l\unich rękawy z,e dotem • 

. Kozuszek z kun 'L szerokiemi rękawami. 
Kozusz'ek z popielic z s7.el~okiemi rękawami. 
Kozuszek z gronostajów z szerokiemi rękawami. 
Kozuszek z gronostajów, rękawy aksamitem hrunat. 

l1ym '2.e ztotem oDszyte. ' 
Ko.zuszek z popielic, - rękavvy aksamitem brunatnym 

ze złotem obszyte. 
Koiuszek z popielic, rękawy aksamjtem czerwonym 

ze złotem obszyte. 

Kozl1szek z popielic z szerokiemi ~:ękawamj. 
- 34 
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Pościel. 

Trzy poduszki z aksamitu czerwonego złotem prze .. 
rabianego. 
Cztery poszewek z adama5zku czervvonE?go, ze z·totem. 
Kołdra na łózko z aksamitu c7.ęrwonego ze z,totem. 
Prześcierad·ła 2 z pł'ótna tatarskiego. 
Poły czyli ściany ł'ózka 'I. kitajki białej z lisztwami. 
Opony 4, czyli pokrycia na ł'Ó7.ko. , 
Podniebienie z aksamitu czerwonego złotem przera-

bianego. 

OpOQ~ z aksamitu czerwonego i pł'owego ze złotem 
w ~O s1-\u\\acb • . 

Skrzynka z przepasaniami, dana przez Bcandysa N. 
Pani. 

Poduszek 1'2 7.. aksamitu czervvon(3go" 6 do domu, 6 
IJlniejszycb do powozu czyli kolebki. 

Płas1,cz jeden 'Wielki, dt'l\gi mn' ejs7,y taftą obłozone •. 
Kobierców 2 wielkich pod nogi, 6 na ławY.'l 
Kobierców 4 dobrych.. 

Skrzyni~ 3. 
Rękawów 8 par z aksamitu ze l/l'O tern , 7 z aksamitu, 

8 z adamaszku ze złotem. 
Opona sukienna. 
Zeroki 10 c7,yli Zimer z soboli. 
Pastioze 7, ósmy Coythir. 
Postażene 50, z tych 2 dane gospodal'zowi w Berlinie. 
Coythir 11. 

Skrzynza 4. 
Kozuszków 10 kunich, z tych l dany ~Irahinie de 

Gleich w Hpff. 

Kosski 3: z popielic jeden, z soboli drugi, z grono
stajów trzeci. 



Cztery futra kunie do obszycia rękawów. 
PalLium Cf.e,,~one z sukna l1orentskiego. 
Pallium czerwone szkarłatne. 
Pallium zielone ~ sukna florentskiego 4 

Pallium brunatno szkarł'.atne. 
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Szuba z adamasy.ku czerwonego złotem przerabiane
go, gronostaj-atlli pods'zyta, w dl'od1le ofiarowana • . 

Sz.uba z adamaszKu biał:ego pód n'l~ sob()łe, podohnieA 
w drodze przyby;t~. ' 

Sre'bro.· 
10 mis wielkich. 
4 nQczyń do umywania, 2 złociste wewnątrz i po 

wierzchu, 2 nie. 
2 naczynia srebrne. , 

30 łyzek srebrnyeh. 
2 pary nozów ala krajczych, 2 wielkie z rękojeści~ 

pozłacaną, 2 wieikie w części oprawy z·łociste 14mniej .. 

sze i z tycl.] 2 złocone. 
20, kubków srćbrnych złocistych, l hO"łiiem darowa-

ny Ligock\emu. 
2 flas7,ki srebrne, l mniejsza, druga 'Większa • 

. 2 talerzyki, na l~tórych podaj~ konfekty •. 
21 kubków podarunkowych, wszystkie zol'ociste, prócz 

4 srćbrnycb, na )ttórych ledwie ze jakaś ozdoba złocona. 
14 noszeń i .15 naszyjników etyli Halsbandów tu 

darowanych królewnie, które wraz z klejnotami, no
szeniami i tern podobnemi rzeczami, przez króla i w 
Polszcz e danemi są vv osobnej szk'atu~'ce, którą N. Pani 

ma przy sobie. 
27 obrusów wielkich, 33 ręcz-nik6w szytych złotem. 
l poduszka złotf'm szyta ,/, aksamitu c'/.erwonego. 

l czasza srebrna złocista. · 
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20 kóni do powozów N. Pani. 
16 koni w jej i dziewic powozach, wraz ze wszystkiem 

co do tego nalezy. 
Widzieliśmy naszej królewny wyprawę, zobaczmy 

co przywoziły do nas <?hce. Oto spis rzecz'y Katarzy. 
ny małzonki Zygmunta Augusta, zrobiony w }{rakowie 
8 sierpnia 1553, z oryginału archiwum państwa pod 
licz.bą l180 str. 417. 

Monilia noszeniq,. 
Noszenie "ielkie z dyamentem l, rubinami 3, szma .. 

ragdami S1 perłami 14, z zawieszeniem: w któl'em szma" 
:ragd wielk.i, 3 rubiny, l dyament w tablicę i wielka 
peda wisz~ca 'W kształcie gruszki. 

Noszenie mniejsze z 2. dyamentam\, ~ rubiny l 2, szma .. 
ragdy, ma -zawles1.enie z szmal'. ruh. dyamentem rznię .. 
tym i ped'ą wjszLJc~. 

Nos1.enie 7.. 3 ru.h. 2. dyam. 2, rub. 7 perłami, u któ~ 
rego zawi€szeni(j z 3 rubi. l szmal'. 1 dyam. i 3 per .. 
~ami wiszącemi. 

Noszenie z 8 rózami rubinowemi, 7 dyamentowem.i 
.. ~ ~5 zwieszonemi perłami. 

m'a/J'e z6 mał~mi dyamencikami, 4rubinam.i, 
9 ped'ami. 

z 12 b.ąstek ~łota szmelcowanego, w kazde.j 
3 per'ły nie wielkie. 
z 14 cząstek złota szmelcowanego. 

Manele na ręce, jedna para złotych z szmelcem czar,. 
nym, druga z bia,łym i cze,'wanym. 

z 10 węzłami, których szmelc na przemian y: . 
czarny, czerwo., biały, zielony i niebieskawy. 
złote w Mant~i robione, z sz.melcrm czerwo~ 
n~m i bja~ym. 
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Manele zł'ote w sposób staroświecki. 
z węzłami czarJlemi w poziomki. 

Noszenie czyli naramiennik z wielkiemi 4 balasami, 
4: sporemi szafirami, 8 szmaragdami miernemi j 10 per
łami dość duzemi. 

Zawieszenia. 
Zawie5zenie z wielkim dyam. sporym rub. , u któl'e

rego perła duza gruszkowata. 
k~zyiyk maJ'y z 6 dyam. w tablicę, 4 
rzniętemi, 3 perła wieI. gruszkowatemi. 
z 4 dyamen. tablicowemi, l rzniętym, pod 
którym perła jak gruszka. 
z szmar. wieI. 4 rubi. tablicz. 4 dyaRl. 
i perłą gruszkowatą. 

z rubinem, 3 dyam. i l szmar. , z perłą 
w k.szta~'cie gruszki. 
w środku róza dyam. W ok.oło 4 łiIje 
dyamentowe. 
z szmar., 2 rubiny i 2 dyamenty. 
ż szmar., .4 dyam. w tablicę, u niego wi .. 
si peda wielka. 
z rózą dyarnen. 3 rubi. j 3 per~'ami. 
z obrazem P. Jezusa z dyam. i 3 perłami 
wielkiemi. 
obraz S. Krzysztofa z dyamentów w o~ 
koło 19 rubinów ma~ych, 2 małe dyam., 
1 szmar. wielki, l szafir, l balas z sza
firem j 2 perłami vviszącemi. ' 

7. dyam. wielkim rzniętym, rubinem 
karniolowym; z perł'ą wiszącą gruszko. 
watą; z dyameniem róf.ą i' perł'ą. 
z wielkim balasem i dyam. 5 perłami. 



270 UBIORY 

Zawieszenie z balasem jak paka, 3 szmar. i 3 p,erł'atni. 
w kształtkrzyza z 14 dyam. l pel'łą wi
szącą· 

z 5 rubinami, l dyament. 4 perłami z 
perl'ą wiszącą jak gruszka. 
w krzyżyk z 6 dyamentami 4 ped'ami. 
z balasem wielkim, 3 dyam. tablicz. 3 
perłami wiszącemi, 2 osadzonemi. 
w krzyzyk li 7 dyam. małych i perły 
wiszącćj. 

sobol mający główkę złotą, w której rub. 
10, dyam. 9, 12 pereł; u uszu 2 perły 
wiszące jak gruszki, ma łańcuszek złoty 
szmelcowany 'L '24. per~ami, i nÓ1..ki 1.ło
tę 'Ze s1.melcem. 

Pierścienie. 

Pierściell. z rubluem ~ie\klm. 
z dyamen. 
z szmaragiem miernym. 
z dyamentem rzniętym. 

wielkim. 
z 3 dyamentami. 
z szmaragdem małym. 
z dyamentem 
z rubinem 

bez listka. 
z dyam~ntem wielkim. 

Pereł 100 wielkich na sznurku. 
Medale i birety._ 

Medal złoty z naczyniem w którym kwiatki dyamen
towe j pereł 5, z kamyczkami_ małemi koloru 

l{rwawn;ika. 



V\' POLSZC2E 271 

J.\IIędal z·łoty z szmelcem, nad S. Krzysztofem napis: 
mars mihi vit a erit. 

Biret z aksamitu czarnego z 6 rubinami, l~ dyamen
tarni, z obra7,em po wł'osku medalem, zrobionym 

z ~yamentów z per·łami. 
w 33 rÓ2e z pert>ł, w lal,dej 5 pereł; ma jeszcze 
ten biret zawieszenie z 9 dyam., 9 ruh. 1 szmar. 
z 40 rózami w kaźdej po 3 perły," z medalem 
rózę mającym z rubinów zrobioną. 
z czarnego aksamitu ozdobiony matI'emi złote
mi ł'ańcuszkami, w nim 12 rubinów maI'yeb w 
rózę, 12 pereł tymze kształtem, z zawiesze
niem, 3 dyamenty, l ruhin 1. .3 perłami. 
mający 24 par pordałów 1,łotych szmelcowanych, 
20 guzów czyli batonów, wewnątrz przymoco
wanych, z medalem złotym. 
z aksamitu fioletowego z 24 parami pontałów 
szmelcowanych, koloru niebieskie: z 8 botonami. 

Łańcuchy. 

Łańcuch mały podłuzny doty 40 koronatów. 
w węzły niebieskawe z 2 pertłami w pośrodku. 
złoty w wędy z 6 pereł', inne y.; szmelc czer
wony i niebieski. 

w kółka z perol'ą kaźde, inne z czarnym szmel: 
w węz'ł'y z perłami i gra,natami na przemiany. 
po 2 per·ty vv kó-l'ku i 12 węzłów z dyamen
tem i 2 rubinami. I 

z cz~rnym szmelcem i vviększemi kamieniami. 
z 28 'granatami i t y l u 1.. per'}'ami na przemiany. 
z niebieskim szmel: a pomiędzy tym czarny. 
czarno szmelcowany z 6 pr7,edziałami. 
hiszpańskiej roboty V\' kształcie węza. 
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Lańcuch z miększych kamieni, 'czarny szmelc 7.. 8 
przedziałami czarnemi pod,tuznemi. 

Pasy. 
Pas zł'oty z 10 szafir.,9 balasami, 19 .mniejszemi ru

hinami, 12 miernemi perłami i 3 większemi wi
szącemi. 

z 1.ielonym i czerwonym szmelcem, perłami 150 
-okrągłemi sporemi, zwieszenie z']'ote z 40 takie
miz .pel'łami. 

z kryszta,tami najświetniejszemi, zwieszenie nit. 
kowe z wielu ma,temi pere,łkami. 
z kamieniami lazurowemi i zwieszeniem. 
z granatami. 
z agatami. 
z czerwonym szmelcem. 
mantuańskiej roboty. 
hiszpańskiej roboty z guzami 4 wjększemj~ w per
ły mocno ustrojone. 
z takip.miz guzami. 
z czarnym szmelcem i podobnemjz guzami. 
z 16 takiemiz węzłamj, w kształcie klepsyd1'Y' 
francuzkiej roboty. 
jak gdyby z węz'łów klasztornych. 
z wszelkiego rodzaju szmelcem i 15 wi~kszemi 
guzami. , 
z węzłami w czarne poziomki. 
atłasem związywany • 

. Wszystkie pasy zwieszenia mają, wyjąws~y ten, cO 

o 15 większych guzach. 

W~zły czyli pontały do 5ukień jeszcze nie pnyszyte. 
Pontałów złotych par 50, z szmelcem białym i nie

bieskim. 
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Pontałów ~łotych par 21 z szmelcęm bia;}'ym, nie 
hieskim i zielonym. ~ 
. P'OntałIJw złotych pal' 18 z szmelcem białym i fiole .. 

towym. 
Pontałów złotych par lS z szmelcem biał'ym i czar· 

nym, "gl17,y Okl'ągłe., z,tote, czyli hotony'w tejze liczbie. 
Botony robotą hiszpańską, z'lote z szmelcem niebie· 

ski m ł biatym. 
Węzeł' wielki: zł'oty z szmelcem ró2!nych kolorów. 
W ęz·tów zł'otych roboty hiszpańskiej 40, w kazdym 

~ pęr;]'y~ " 

Rózyczek z·l'otych z małemi perłami 223, w środku 
kazdej jest granat. ' 

Razyczek zł'otych 26. 
14, ~ tych 10 z dyam. 4 z ruhinami. 

- Poutałów pat' 70 z perełkami i 30 węzłów, w kazdym 

po 3 perły. 
Rózyczek 300 w kazdćj l perła droga. 
Oranium (chustl{a do obcierania twarzy) z 8 węz.lamj, 

w kazdym po 6 pere'} i szmelc fioletowy. 
aromatyczne, z'~ote paciorki maj~ce wpra .. 
Vó'ione, i przedziałów 8 rozmaicie ozdobio

nych. 

Srdbro stołowe ' 

Mis wielkich 5S,rwjlgi 108 grze 7 łótów, 

miernych 12 52 4 

- mniejszy~h 6 - 24 l 

- małych 6 - '17 4 

Naczyńmałych 10 ' - . ~8 l~ -
Talerzy cz worograniaatyclt srebrnych 16, wagi 27 

grz. 12 łótów. 
35 
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Talel'zy okrąg,tych srebrnych 12, wagi 17 grze II 
(·utów. 

Miednica z nalewkI! srebrna zł'ocista, wagi 22 grze 12 
a'utów. 

Czasz złocistych 4, wagi 11 grze 2 ł'óty. 
z nóikami tylko zł'oconemi 4, wagi grze 15 łu. 
tów 6. 
do odgrzewania potraw 4, wagi grze 42. 

T-aca na 4 Nóźkach do nozów w kredensie I, wag 
7 grZe 3 łóty. 
złocista do podawania ręcznika JKMci, wagi 4 

grZe 15 łutów. 
kl'edensowa l, wagi grze 6 ł'ut6.w .9. 

Naczynie do jaj, wagi grze 6 łutów S • 
. Solnic7.ek ,\>o-f.łacanych 2, gl~Z. l. 

liubek pozł'acany z 4 pokrywkami,. 15 grze wazl!cy. 
Łyzek p01.łacanych 7, Vłt\ę;\ grze l łótów 11. 
Widelców 7 - - l. 

o Łyzek ,3 z l zł'amaną l. 
Widelce pozłacane_ 
Flasz wjelkich 2 wazą grze 24 łótów 8. 
Flasza wielka 1 II 7. 

maJ'a l - 4, 10. 
J.Jichtarzy 3 - 4 10. 
Kubek z-l'ocisty z pokrywą 3 l. 
Nozy kr~densowych w pochwach 2 i inne małe. 

2. 

Srebro dla szlachty i urz~dników dworu. 

Flasza wielka, wazy grze 15 łótów 2. 
Łyzek 26 6 12. 
Kubków wszelkie: rodzaju 12 l. 
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.' Srebro do kaplicy. 
Lichtarzy 2 i ampółki 2 na wino i wódę grz; 1·2 ł'u

tów 14. 
Kielich l z patyną grze 2 łutów 8. 
N aczynie do 'Wody święoonej z kropielnic, ilurybu .. 

larzem grze 9 łutów 8. 
Krzyz złocisty gr. 4 ł. 5".
Pacyfikał ~·r. 1 J'. 2. 

Srebro pok%we. 
JIIliednica z nalewką do mycia rąk, grze 13 ł. 6. 
Lichtarzy 4, grze 14 ł. 14. 
Naczynie do picja wody, .grz .. ,2 t 9. 

Suknie zwierzchnie. 
Suknia zwierzchnia krojem hiszpańskim z czarnego 

ek,samitu, na njej 315. z·łotycn ga(ł~zek, w kazdej G 
pere·l'. 

Suknia zwierzchnia krojem hiszpańskim z czarn.ego 
aksamitu, z małemi ł'ańcLls'Z'kaml z węgierskiego z·tota, 
guzów zł'otych 541 o 3 perJ'ach kaźdy. 

Suknia z aksamitu fioletowego hisl,pańska, u niej 100 
ząbków (tribuli) z'locistych, w kazdym 9 · pere'l'. 

Suknia z aksnmi tu czarnego z fręzlą ze i',łota ciągnio .. 

n~go i jedwabiu fioletowego, na ' tej sukni róz 49-. 
Suknia z brokat)" (lamy) kędzierzawej, z'łoto z je

dwabiem czerwenym. 
Suknia z brokaty złotej z obu stron jednostajna. 
Suknia z rasy koloru krwi, złotem i srebrem woko

ło szyta . 

. Suknia z aksamitu fioletowE'go.z hrzegiem z ciągnio .. 
nego z,tota. 

Suknia czerwo-nego koloru z złotym sznurkiem W 

olwło. 
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Suknia z hrokaty fioletow~j ~łotej, brzeg perłami 
.szyty. 

Suknia z rasy fioletowej cal'a per~'ami l?aftowana. 

Suknie z futrami. 
Suknia sob()lo,wa, wierzch z brokaty kędzienawej. 

z brokaty przerabianćj niebielkim jedwabiem, 
pod nią sobole. 

Futro sobole na suknię l. 
Suknia z rasy fioletowej podS7,'yta kunami. 

Suknie włoskie. 
Sutana z brokaty kędzierzawej z obu stron takiej sa

mej, u ręka wów 24 d'ga.menty,- botonów złotych 26, na 
nich perły. 

Sutana z Sl'Ćhrd nitkovvego, liS7.twt\ z złota koronne
go 'j l'ękawy, 6~dobiona 69 pordalami ze :d'ota szmel .. 
cowanego. 

Sutana z lamy złotej z jet\wab)sm 7.łotawym. 

z rasy czerwonej z·lotem prz.erabiana. 
z brokaty obs7.erl1i~js/za. 

przerabiana róznemi k010ra mi. 
srebrna jp.dwabiem czerwo-

nym i "..totem. 
,złota z }isztwami V\' oko,l'o z. aksamitu czer ... 
wonpgo z. sznurkami zol'oterni. 
srebrna z sznurkami zł'oterni. 
podobna'z. 

z 'hrokaty zielonej. 

z tf>j7.e brokaty. 

z rasy flolc-tow('U" ca·t.\ wyrabiana w gaJ'ą7.ki 
złotem i srebrem. 

~ - z rasy czerwonej, ca,ł'a wyrabiana z.lotem 
nitkowćm i cjągnio~em. 
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Sutana z aksamitu <?zerwonego s1.yta w kostkę zło .. 
tern i srebrem w OkO~·6. 
z adamaszku białego, 100 złotych szmelc o .. 
wanych botonów mająca. 

z aksamitu czerwonego zlisztwami dote~i. 
fioletowego z brokaty • 
. rózowego pasamanami okrązona. 

z rasy fioletowej 1. sznurkami srebrnemi. 
białej z lis2tw3mi z 1:'1 my złotęj woko. 

ło, rękawy tej sukni maią 100 pontałów 
szmelcowanycb. 
z aksamitu czerwonego z 2 lisztwami z lamy 
z·łotćj, rękawy o 100 pontała.ch. 
z rasy· c7,er.wonej, s;1,yci~ w kostkę, rękawy 

mają ISO botonów zł'otych szmelco"'''3.n}:ch. 
z rasy koloru krwi, z lisztwami 2 z nici zło .. 
. tej, rękawy 100 par pontałów mają. 

,... z rasy zó'J'tego koloru, lisztwy z sz.nurkami 
ze dota. 

z brokaty kędzierzawej fioletowej, u r'ika. 
wó'W 70 par pónttt.łó'w szmelcowan'y ch. 

7. hrokaty czeI'won~j z S8 parami pontcełów 
złotych. 

z brokaty srebrnej '], haftem po całej w kostkę. 
w lisztwy srebrne szyte. 

-.- . zł'otem i srebrem haftowana. 
z lamY' srćbrnej, lisztwa z blaszek złotych. 
z rękawami o 74 .parach pontałów. 
7.. ra sy czerwonej złoterp tt,anej i jedwabiem 
zielon ym i niebieslci·m. 

,/, rasy fioletowej z·totem tl\:anćj. 
S~tuka wielka czerwQnego )~'Wi'€cjstego aksamitno 
Dwic sztuk mniej~zych aksamitu w;kwiaty, modrego:. 
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Kolety. 
Kolet ze złotem i srebrem. 

i biał'ym jedwabiem~ kołnierz z pe
reł w róze. 
i srebrem z strzępkami iiol.to9\'ego 

jedwabiu. . 
i srebrem z strzępkami czerwonego 

jedwabiu. 
mający róze z,tote i perły w węzły. 

z szmelcem i węzły z pereł. 

w kratkę z ró~ami z zł'ota koronnego. 
r.e złotem i srebl'em. 

i strz~pkami z czerwonpgo jedwabiu. 
jedwabny bia·ły ze 'l.łotem i kołnienem 'Ł pereł. 
wiązany w perły. 
w k.ostkę i w essy perłowe roboty włoskićj. 

Koletów 2. 'l.e 7.łota \. srebra ciągnionego. 
2 w nić złotą w kostki. 

Cztery ubrania na szyję z ci<)gnionE'go złota. 

Obiory na głow~, które łrłochy Skophiotami zowiq. 

Ubior ze złota ciągnionego z per·rami wielkie-mi. 
z jedwabiem czerwonym z fiokami 

czerwonemi i ped'umi wif:'lkiemi. 
z włosów, pereł wielkidl i ról l.·I'otych. 

z nici złotych z ma·remi fiokami j~dwabnemi 
koloru JU'wi czyli inkarnatu, z ma·łemi per'fami. 
z nici złotych z fiol\.ami jedwabnemi fioleto
wemi i pedami. 
z perełkami i fiokami jedwahnemi fioletowe mi. 
z nici złotej i srebrnej z ped'dmi na poduszce, 

n~ której pracuj,! niew.iasty. 
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Ubior na warsztaciku s flokami, z czerwoncg~ jedwa
biu i n1ałemi perłami. 
z jiokami z czarnego jedwabiu i perE'łkami. 
'l, nici złotej i fioków z perłami. 
podobnyz. 

Ubiorek ze srebrnych nici z pontałami szmelcow3: 
ze złotych nici z tr7.ęsidE'·łkami. . 

. - z.fioka1lli srebrnemi i jedwa-
biem czerwonym. 

- i srebrnycb z jedwabiem czar
nym, czerwo: i trzęside·łkami 

ze złota j srebra ciągnionego hiszpański~ 
z fiokami białemi • . 

nitkowego hiszpański. 
Obicia. . 

S sztuK wyobra~a cnoty. 
5 nieznane jakieś malowania. 
8 zielonych, różne zwierzęta. 

3 małe. 
Kohierce. 

l\.obierzec na pol<rycie stołu ~ 4 sztuk aksamitu kar
mazynowt>go. 
podobnyz. 

lecz krótszy na stół ot<rągł'y. 
z aksamitu czarneg~ o 4 sztukach na po
krycie stołu. 

Opon zielonych 7 wystawia cnoty: wiarę, nadzieję, 
miłość, sprawiedliwość, rostropność, umiar
kowanie i męztwo. 
6 z figurami z st.arego testamentu. 
6 jednej długości i szerokości z kwiatami i 
zwierzętami. 
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' t, 
Opona podobnaż, lecz d'}'ilzsza i wę~sza. 

- mniejsza. 
z lamy złotej z jedwabięm czerwonym w spo .. 
sobie kobierc3 o 5 częściach. 

Kobierców tureckich wie,Ikich 2. ' 
. 'Kobierzec turecki podohnyz mniejszy. 

Rzeczy kościelne .. 
Pokrycia 2 czerwone, jedno z 2 poduszkami do mo .. 

dlitwy. 
Pokrycie czarne z poduszką do klęcz'enia. 
Zasłania dwa czerwonę z krzyzem złotym. 
Ornat z aksamit.u czerwonego z krzyie~ złoty'm. 

lamowy. 
Kapy 2 jedna z aksa~\t~ c7..erwone16ó ~ druga ' 7.. lamy 

dotej. . . 
Stuła i manipularz z aksamitu czerwonego. 

7.. \am-y 7..łotel. 

Alba do mszy ze złotem. 

Przykrycia mszału: jedno z czerwonego aksamitu, 
drugie z lamy ztQtej. . 

Poduszka do mszału z czerwonego aksamitu. 
Worki dwa z,tote. 

Poduszki dwie na pacyfikał l z aksamiiu czerwónego, 
druga z lamy. -

Pl'zykryciów 5 na ołtarz. 
Ms~ał l. 
Kamień do ołtarza fla1eZący. 

Rzeczy cło łóżka naldqce. 
Rravvędzie ~'ózka nowe vv koluIPny z,łociste. 
Posł'anie nowe z materacami nowemi. 

Pokrycie łózka z lamy złotej fioletowej, rohótK~ w 
liście ,otoczone, igłą szyty haft złoty na aksatnicie fiole~ 
tow~m. 
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Pokrycie 1. lamy złotej na tol. ł6zko z fręzlą zwie

~;zoną· 

Dwie ściany jakoby, otaczające łó~ko z tejże lamy. 
z adamaszku fioletowego. 

Dno ·łó~ka obite adamas1.kiem. 
Wozy i siodła. 

KoJask a 7. tern co do niej naJezy. 

,y ó'" 1,~ocisty wraz z lejcami z jedwabiu czarnego, , 
li a parni, 4 podus~kaO\i z czarnego atbsu i szorami na 
6 koni. 
Zaprzęg z czarnego jedwabiu, z frędą jedwabną. 
Siodlo dla królowej w kwiatki je.dwabne czarne, 

z czaprakif'm i pokryciem wierzchniem, wraz z uzdą; 
wszystko fręzelką otoczone. 

Dwa rzędy na konie dla królowej z jedwab}l1 czar" 
ncgo z czaprakami, u których fręzle. 

Siedm rzędów dla dziewic z jedwabiu czarnego z frę-
7.1 a m i , do czego 14 czapraków takichze. 

Dla królowej rząd jedwabny czarny z cLaprakiem 
spodnim i WierLChnim, uzdeczką ze złota nitkowego i 
jedwabiu, sznurkami ztotemi. 

Rząd jt>dwabny purpurowy z sztuczkami złocistemi; 
czaprakiem purpurowym Z fl'ęzlą zł'otą nitkową, do kró
lowej nalezący. 

Dawny ubior na konia z purpury, czaprak złotem 
wyrabiany i fręzla takaz • 

. 7 rzędów dawniejszych dla iednochodników, ozdoby 
. z jedwahiu cz-erWODp.go, słuzą dla dziewic. 

Dawny nąd purpurowy wraz z czapi'akiem dólnym; 
fr~dq z,totą. 

Dawny rząd jf'dwabny ćzerwony z czaprakiem spo" 
dnim i wierzchnim, z fręzłj zł'otą. 
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Na jednochodnika rząd jedwabny czarny z haftem 
złotym. , 

Na jednocbodnika rząd jedwabny ćzarny z sztukami 
złotemi. 

Trzy pary strzemion złocistych, z tych l z srćbra 
pozłacana, nalezą do królowej. 

Strz.emion para złoconych dla woźnicy. 
Ostrogi z~'ocone dla tegoz. 
8 złoconych sztuk do wędzideł. 
3 zelazne wędzid·l'a kl'ygowe poz·l'acane I jakie dla 

twardoustych koni ·uzywane. 
Zaprzęgi powozów. 

6 zaprzęgów z jedwabiu purpurowego, nicią d'otą' 

przerabianych z pierścionkami i łańcuszkami 7..łoQistemi, 
na 6 koni królowej. 

Dawniejsze 4 zapI'zęg; purpurowe z fręzlą złotą. 
8 dawniejs7,~ch szorów z litel'ami F. R. z sobą po

f wiązanemi i złoconpmi. 
4 szorów z pl'owego jedwabiu, ze wszystkiem co do 

nich nalezy. 
Pokrycia wozów. 

'Vielkie pokrycie W07.U jedwabne purpurowe z ple
ciqnką z'}'otą zewsząd i fręzlą z nici złotej, podszyte 
zupełnie lamą z takiemjz dekami i 4 poduszkami. 

Wielkie pokrycie wozu jedwabne purpurowe po 
wszystkich stronach dotem, jedwabiem czerwonym i 
plecionkami szyte, lisztwami zł'otemi ' szel'szemi okrą

zone, lamą złotą podszyte, wraz z 2 nakryciami sie
dzenia. 

'Pokrycie powozu z jedwabiu płowego, podszyte pł'o. 
wym adamaszkiem, 3 srebrnemi lisztwami otoczone I 
z LI. poduszkami i przykryciem siedzenia takiernie. 
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Dwa pokrycia jedwabne purpurowe skromniejsze, bez 
wszelkich, oz.dób. 

Poj{rycie z lamy zł'otej czyli teletu adamaszkowego 
na dnie czerwoneni jedwabnem z 5 części, z fręzlą złotą 
i jedwabną czerwoną, podszyte płótnem czerwonem. 

Pokrycie 7. telety srebrnej i aksamitu karmazynowf:'go 
() 5 sztukach, z u'ęzlą ze srebra i czerwonego jedwabiu. 

Pasy czyli sznury 'L l~d\"iabiu c1.er\'Vonego i bia,tego 
do tegoz pokrycia. 

Pokrycie z lamy z,totej adamaszkowej na dnie bru
natnem jedwabnem z aksamitem karmazynowym, ozdo
bami i fręzlami ze żłota i brunatnego jedwabiu. 

Pasy do tego z jedw~biu zółtogorącego i brunatnego. 
Pokrycie z aksamitu czarnego ze wszelkiemi przyna

leznościami i ozdobami z czarnego jedwabiu. 
Wyzszej części pokrycia z sukna czarnego 1 które się 

j na ścianach zawiesza, brakuje •. 

Skrzynie trzy zelaze~ obite z zamkami i kłódkanli. 

Podpis u tego rejestru na oryginale. 

Katarzyna królowa Polska. 

Jest przy nim i pieczęć tej królowej z napisem łaciń
skim w okoł'o: Katarzyna z Bozej ł'aski królowa Polska, 
vVielka księzna litewska i t. d. 

Umieszczamy dalej wyprawę mozniejszych Qsób~ aze
hy dok-ładne w~ej mierze dać wyobraz'enie żvvyczaju 
narodowego. Ub07.si wedle mozności swej wyprawę 
skromniejszą cÓl'kom swym lub. krewnym; albo wycho .. 
wankom dawalj , . 
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Roku 1650 dnia }9 [Cwietnta. Rejestr 1'zeczy które 
~i~ dają ksi~żrde JMci na w)'Praw~ tak szat, jako 

td i chust, i inszych drobiazgów. 

l. Szata te:etowa biał'a z galonem srebrnym, w któ. 
rej szlub hrall'a księina JMc. 

2. Szata teletowa szkarłatna, haftowana kwiatkami 
~łotymi i z forbotkiem z,totym. 

3. Szata teletowa czarna, flader z płowym bramem, 
we czworo przed sohą, a koło dołu we dwoje, kabat 
z rękawami, wszędy perł'owymi bramami S1.yty. 

4;. Szata teletowa zielona, po niej kwiatki z,l'ote zjla. 
drem, łańcuchem zl'otym oszyta. 

5. Szata w,tosowa, dno srebrne', a kwiatki 'l.łote w 
niej, z fOl'botami z.łotemi i srebrnemi. 

6~ $zata l<arrJlćł7.ynowa na dnie zł'otym, kwiatki złote, 
forbo~y u n\e1 same 7.łote. 

. 7. Szata nat,l'asowa karmazynowa zforbotem złotym i 
srebrnym, ną halł'qsie wyrabianym cud~ozjemską robotą. 

8. Sl.ata na cf'glas~ym batłasie francuzka haftowana. 
9. Szata br7.oskwiniowa, sreb['ne dno i kwiatki i ~

srćbrnp,mi jorbotarni. 
IQ. ~zata tdel()wa czarna, jlc1der ze zł'otęmi forbo

ta!'!;'. 
11. Sukienka czarna na hatłasie szmuk~erską robotą 

.. haftowana. 
12. Sukif'nka czarnCl, matprya francuzka i (rancuzką 

robotą robiona, z forbotem czarnym. 
13. P·l'aszczyk aksamitny czarny, z p~rłowymi kwiat~ 

~ami, materyą czarną z iłotemi kwiatkami podszyty. 

Sukienki bez kabatów. 

14. Sl1kie~ka telet9"'ą brunatna, f9rbot złoty ~e sr~~ 
bre~~ 
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15. Sukienka hat,l'llsowa wiśniowo, po niej kwiatki 

ze złotem, ze srebrem, forbot u niej ze złotem, ze 
srehrem, we 2 na dole, a we 4 prted sobą. 

16. Sukienka' siarczystej maści, fl'anCUZKa materya 

złocista, forbot około niej na dole we 2, a we 4 przt!(l 
sobą· 

17. Sukienka, zielony tabin złocisty, zforbotand do
tymi, przed sobą we 4:, ko,to dolu 'We 2. 

18. Sukienka szkarł'atna hat·l'asowa, bram haftowany 
ze złotem, ze srebrem koto dołu. 

19. Sukienka biała złocista, kwiateczki po niej z je
dwabiem i ze złotem. 

20. lnderak czerwony adamaszkowy, popieliczkami 
podszyty, ze złotymi pasamanami. 

21. Szubeczka tabinowa hl'zoskwiniowa, po niej
kwiatki ze złotem i ze srebrem i z jedwabiem, forbot 
około niej ze złotymi, ze srebrnymi pu pkami I sobola
mi podszyta. 

22 .. Szubec1.ka tahinowa zielona, po niej Kwiateczki 
ma1uśkie zielone, 'I" forbotkami ze d'otem, ze srebrem, 
gronostajkami pódiZyta. ' 

23. Pal'tdra albo Szwedka ceglasta aksamitna, ze sre
brnym forbotem , sobolamj podsżyta. 

24. Kazyatka teletowa brzoskwiniowa, z·l'ote kwiatki 
po nićj, ze złotym fQrbotem, sobolami podn.yta. 

25. liazyatka na włosowym hatł'asie, haftowana zło
tern, bł'ękitnym halł'asem podszyta. . 

26. P 'Paswz dyzdr.owy amurlukowy c'l.erwony,jorl)() .. 
tarni zJ'otymi oszyty, karmazynową kitajką podszyty. 

27. Płaszc~yk k'tajkowy czarny; jorbotkiem czar~yn~ 
p~5zyty. 
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28. Namiot na karmazynowym aksamicie haftowany 
złotem, z płotem i spodnim i wierzcbnim, i z kołdl'ą: 
takoz narozniki do niego 4 na telecie biał'ym, haftowa- . 
De wszy5tko jako potrzeba, z potrzebami do niego na
leząeemi gotowy. 

29. ·Namiot zielony tabinowy i z płotkiem wierzch· 
nim i spodnim ze złotymi forbotami i z fręzlą złotą: 
kołdra do niego biała hatłu$owa, haftowana tur~cl~im 
złotem. 

30. Pow,toka hat·tasowa ceglasta, haftowana z.łotemi 

kwiatki, 3 poduszki, a u tl'zeciej jedna strona mietany· 
mi kwiatkami 7.łotyml szyta; do tegot yłotek haftowa· 
ny złotem wystrzygany: listew 2 do uściel'ania pościeli 
ze z·rot~ m, for·botami. 

31. Zaslona J\armazynowa tabinowa W 6 brytów su;. 
rokicb ze sl,ebrQ.emi forbota'!li, i sznur do niego nowy 
~armazynowy jedwabny. 

32. Zasłona adam. szkar. kol'o małego łózka z takie
miz potrzebami szka,r. 

33. Płotek do ma,tego łózka szkar., adam. z fręzl~ 
takąż. 

34. Kołdr~ na małe łózko, zł'otogłowowa brunatna. 
35. Pościel: wielka pierzyna, 3 poduszki, 2 piernaty, 

wszystko ·batłasowe karmazynowe, materac drelichowy 
hatłasem karma. oszyty w koło, w pole hatłasem. 
_ 36. Pościel mafa: 3 poduszki i pierzyna, i 2 pierna
ty hatłasc;>we, a poduszki i pierzyna kitajkowa. 

37. Łózko wielkie z halasami ~ zelazami, i z worem 
skórzanym wielkim. 

38. ŁÓ7.ko małe i z worem skó,·zanym. 
39. Tłomoków na wielk%pościelfal~dy8.:iowych czer· 

wonych 2. -
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40. TJ'6mok sukienny na małą pościel l. 
41. Kapeluszów 2 czarnych bobrowych francuzkich 1 

i pióra strusie rozmaite są do nich dłllgie. 

42. Rękaw lubo jest w rejestrze szaćunkowym, jednak 
dla pamięci i tu slę pisze, na hatłasie czarnym perłami 
szyty, felpą brunatną podszyty. 

43. Rękaw złote,m i srebrem szyty, pupkami sobo:' 
, limi p{)dszyty~ ogonki w koł'o niego. 

44. Rękaw na czarnym hat,lasie perłami S7,yty, ogonki 
w koło niego" papkami sobolimi podszyty; za który 
Jej Mość daJ'a półczwarta sta złotych. 

45. Rękaw na bl'ękitnym hatłasie tureckim złot€m 
haftowany z forboteczk.iem złotym i srebrnym, kitajk~ 
ceglastą podszyty. 

46. Rękaw teletowy bia·J'y, pupkami sobolimi podszyty: 
47. Rękaw, rękawice na havl'asie szkarłathym, złotem 

i srćbrem haftowane nowe, pupkami sobolimi pods7.yte! 

,48. Rękawiczki na zielo,nym hat,l'asie tureckim, zło- _ 
tem szyte, gl'onostajki'lmi pudszyte. 

49. Pludel'l(l adamaszkowe szkarłatne, popieliczkami 
pods,t.yte, z forbotkiem złotym. 

50. Czapka lubo jest szacowana, ' dla pamięci tu się 
pisze, na czarnym hatłasie perłami dzyta uryańsl~iemi, 
ogonkami sobol€mi oszyta. . ' 

51. Czapeczka szkarłatna teletowa, sobolimi ogónka
mi ·oszyta. 

52. Koł'paczek teletowy tz'arny z sobolpm. 

53. Koł'paczek na ceglastym hatłasie haftowan'y z so
bolt'm do sypiania. 

54. ~\.ołpaczek zł'ocistej materyi na białym dnie z gro
,nostajkami 'do sypiania. · 

55'. I{oł'paczek na czarnym hatłasie tureckim złotem 
haftowany, gl'onostajkami ,podszyty do sypiania. 
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56. Sznurowanie zł'ocistej materyi białej ze złotym 

galonem, ze srebrnymi kó·teczkami. 
57. Sznurowanie karmazynowe czerwone, z takąz fe

tocią i ze sL'ebrnymi kÓl'eC1.kami. 
58. Sz.nurowanie na cE"glastym hat·łasie, kwiateczki 

hl'ękitne,. ze srehrnemi kółeczkami i złotąfetocią ohla .. 
mowane. 

59. Skorek perfumowanych Li ną sznurowanie. 
60. Sznurowanie na hat,tasie cz~rwonym z,tote ze srp.

hl'cm kwiateczki, forbotkiem srebrnym oszyte, z kó· 
·l'ec7.kami srebl·nemi. 

6l. Gotowalnia szkarłatna tabinowa, srebrnym Jor
botem oszyta nowa. 

62. G?towalnia na brzoskwiniowym, tabinie, złotem _ 
j srebrem, \ )~d'INabiami około , s7.)1ta. 

63. Gotowalnia na czerwonym hatłasie złotem i je. 
dwabiem oko'fo sl,yta, nie nowa. 

64. Gotowalnia 7.1elo. kitajkovva ;forbotkiem 7.łotym 
oszyta. 

Rejestr rzeczy różnych i galantery; od złota i od 

kamieni i inszych drobiazgów, które sif dają ksiftżnie 
Jl\1.ci do ochftdóst'(Ya bez szacunku. 

Zapona abo pióro rubinowe od JP. podskarbiego, któ. 
re nie jest w szacunku (ta się da·l'a na obraz N.P.) 

Kubeczek ~zczerozłoty od nieboszczki P. wojewod~iny 
lubelskiej. -

Krzyzyk na krzy z dyamentowy z niemałymi ' diamen
ty i z trzęsiąkiem dyamentowym od JMci. 

Pierścień dya~entowy ślubny od JMP. marszałkowe; 
dany JMci nieboszce (ten z dobrod~iejem niebos~czy. 
kiem W tl'umnę włozony.) 
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Pierścionek ze 4. dyamenty. 
Pierścionek dyamentowy, rubinków '2 około niego; 

(rodzonej mojćj.) 
Zegarek dyamentowy i 7. grus'l.~czk\ dyamentową; 

wiszącą u niego. 
Łańcuszek pancerzowy z-łoty i z kr~Y'''ykiem złotym. 

(Na s'z.yję niebosżozld Jll1ci po śmierci.) 
LnńctlS,ZE'k w ogniwka wiązany, kilkadzieSiąt 'cżeI'WO-

nych j z krzyzyk\~m złotym. 
Łańcus7.ek, złoty subtelną robotą robiony. 
Ksią'~,ki z,fotem oprawn'e. 
Rękawiczki perłami szyte. 
ł\'Ianelki rogowe z;łotem oprawne z rubinkami i ttJr

kusikami. 
Manelki koralowe we d'oto oprawne i z dyamenci

J~ami kóralowe. 
P31~ę nożyków we złoto oprawnych i nozenka' do nich 

we z,łoto oprawne. 

Skrzyneczka sreb~nacudzoziemską robotą, kamień 
czerwony u niej na \Vierzc.hu~ 

Lichtarżyk srebrny p-łaski z łańcus7.kiem • . 

ma-ły t ' rio~'yczkami. 
Szczotek 2 we srebro oprawnych. 
Paciorki białe kornalowe. 

ślimakowe we srebro oprawne. 

ż kamienia jakiegoś pięknego z ctł'dtej ziemi. 
Kocio,łek sr~brny na 6wjęcon~ wod~. 
Czareczka srebrna do przeczesywania. 

I Gr"Le'bień we srehro oprawny~ 
Zwi~rciadł -dwie 'we srebro 'opnawnycli. 
Obrazek na miedzi we srebro oprawny, S. Katarzyny_ 
lJyzka ,rebrna , złoeiata.' 

37 
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Wachlarzyk z strusich piór we srebro oprawny .. 
Skrzyn~czka srebrna z zasuwl{~ srebrną, na myd'l'a .. 
Jabł'ko srebrne wielkie zł'ocistt>, do grzania fąk na zim~. 
I\..oszulka brzoskwiniowa jedwabna złotem tkana. 

karmaz.ynowa .1 

brok z czerwonym jedwabiem --
Pończoszek jedwabnych nowych p,ar '5; 2 karmazy

nowycb, jedne zó,łto gOI'ące, l zielone, l szkarłatne, 

ze złotem, ze srebrem. 
Rękawiczek b'aftowanych par 3 francuzką robotą. 

francuzkich szarych par 4. 
bia-tych - 3. 

Wachlarzyk z strusich piór bial'ych i" ceglastych. 
słom\any dt'uę-,i. 

trzec.i francu7.ki maluśki. 

Pacierze gagatowe, za które lOO.czerwonych w Rzy
mie dano. 

Pacierze koralowe wielkie, ZP. zJ'otymi dz\esl~tkami, 
i ma-te z.tote pacioreczki mlędzy koralowymi. 

Pacierze krzyształowe cały rózaniec i z metalikami 

srebrnemi. 
Pacierze • krwawnikowe, dziesiątki u nich złote i z 

krzyżykiem rubinowym. 
Zegarek srebrny francuzki. 
Sztuciec francuzki nakształt ksiązek z kości robiony • 

. Pudełeczko francuzkicb konterfektów dla strojów. 
Grzebieniów kościanych 2, do czesania 

",łosów. 

Srebra róznego drobiazgów na szyje, które jeszcze 
,księzna JMc panną będąc posprawowa1'a, których się 

tu nie mianuje. 

Flaszeczka z fra~c':lz.ką wódką do ' umywania. 
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PL'oS'Zki i"i'anCll1.kie do posypywania ",· łosów.' 

" Szl,atuła hebanowa Vfe ŚI'odku kamieniami sadzona 
róznymi. 

S'lokatu'fa Vłlelk.a · ~e srebro Opl'aWna hebanowa, u 
k łórćj zwierciad-ło na wierzchu. 
Szkatułka we srebro opr.awna hebanowa óczarna, po

d.tugowata, z 'W\el"LChu. się otwiera. 
Szkatułka we srebro oprawna hehanowatzarna, z. 

szufladkami, lewek srebrny na 'wierzchu. I 

Szkatu·łka z ry bip.j kości, srehrE'm opra~ula. 
• l{ubec7.ek złoty. . ' 

Szkatu,ł'ka nie barc!7.o wielka, kością białą sadzona. 
Skrzynia cyprysowa, wielka, na sźaty, malowana. 

gdar'lską robotą, V\'lt:'lka, z chustami. 

Szuflada wielka z DClmiotami. 
Skrzynia - hia,ła z szatami. 
Puzdro gdańskie na wódki 12 flasz. 
Inszych puzderek, szkatułek, których się ju~ nie 

mianuje. 

Roku 1650 dnia 19 E.wi'etnia rejestr chust ksi~znit} 

JMci, na posag. Naprzód powłoki na poście? 

Pościel jedwabnicowa, tureckim z·totem kwiatki sz.yte, 
to jest: 3 poszeV'ik.i na p_0~uszki wstęgami wiązane ce
gla~temi, hatłaskowymi około, i trzy listwy z płotkiem 
do uścidan;u pościeli, takze szyte tureckim z,totem, 
jako i na poszewkach; poszew na pierzynę także szyta 
na jlamskim rąbk.u, i wpuszczka dota do tejze poscieli; 
j forbotek u tej poszwy złotej z petelkami do sznuro ... 

""ania; prześcierad-ło do teize pościeli zawÓjowe cie.-: 
niuskie we 3 poły. 



, ,292 

Pościel z flamskJego rąhku, z więlkięmi złotymi jor:' 
botami dz.irgana, wpuszczka okoł'o d'ota, takze dzir
gana na 3 poduszki i płotek z takiemiz guzmpi. Po
szew , : nlł pierzy~ę:, do tej pościeli flamska , korónki, 
usznurowania z petelkami ze srebrem, zę zł'otem mie
szane, i wpu~zc;zki; takoz prześcieradło koleńskie cie
niusieńkie we 3 poły. , 

FoJlfiel Jl~ jlamskirll: rąbku tureckim, złotem szyta .w 
listwy z koro:t;lkami zł~tymi i Wpuszc1.ki około na trzy 
poduszki, płotek ze 3 listwami, a 7. jedne'j strony ko
ronki złote. Poszew na pierzynę jlamsha z korónkami 
cienkismi nicianemi i wpus7.czki taldeź. Prześcieradło 
nies7.yte całkowite, z str7..empeczkami ~ienkie 7.awojowe. 

Pościel na jlamskim r~hktl turecl,im d/otom a srebrem 
s'L)'ta w kwiatki, 7. \~ol'onkami i w'PUS7.C7..\r;,am\ tak~e d~o
tern i i srćbrnemi na 3 }Joduszki, pI'otek we 31isztwy" 
takze '1.e 7.ł,otem, st'ebl.'em\ul'e~kim w kwiatki n:tjlam
skim J'ąb'ku szyty, a z jednej strony 7.,łote 7.e srebrem 
koronki. Poszew flamska z korónkami i wPUszczliami 
nidanymi. Prześcieradł'o zawojowe ca,łkowite cienkie., 

Pościel na flamskitn l'~bku samym srćbrt'm tlll'eckim 
szyta, ljs~twy z koropkami, j wpuszczkarni okoł'o talde 
srebl'nemi na 3, poduszki; płotek w l lisztwę z gur.ami 

tak~e srćbl'nemi szyty, na jlamskim rąbku tureckim sre .. 
prem, a koropki z jednej strony. Poszew cienka I'f}b

kowa, sznurec,?ki robione ze z·totem i z jedwabiem kar- . 
mazynpwym, ll;s~nurowania i dziergania takźe :do'teol 
i. jedwabiem~ Prześciet'ad·to 'c3'l'kowite citnkie ~awojo-
1"'ę z stl'zępec7,kaąli~ 

Pościel jlamska z wielkimi biały~i koronami. ~ wpu
szczki około plęderskie cienkie na 3 po~uszki, płotek 
tak~e jlamski w poJe, z wielkiemi cięnk!emi ~Qr~nąmi. 
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Poszew rqhkowa cienka z forbotkami, usznurowaniami 
i wpuszc~kami cienkiem,i. Prześcieradł'o za·wojowe cał
kowite cie~kie z strzempeczkami. 

Pościel jlamska z olęderskiemi wielkiemi forbotami, 
i Wpl1szczki tak~e olędersl~ie orw~'o, na 3 poduszki. 
PJ'otel( w l pole takze jlamski, 'l. wie\kiemi olę'derskiemi 
koronami.. Prześcieradło cienkie rąbkovve we 4 po·fy. 
poszew na pierzynę do tejże pościeli cienJ<a rąhkowa, 
8znurecz/,j, usznurowania 'l.e 7.łotem ' a 7. jedwtlbiem ro
bione, dziergane talde złotem l1 jedwabiem. 
Pościelolęderska z wielkiemiolęclerskie~j 1wronami, 

i około wpuszczki oIęderskie na 3 poduszki. Przeście

rad~'o olęderskie z wielkiemi cienkiemi koronami olę

derskiemi. Poszew r~bkowa cienka, sznureczki,llsznu
rowania z jedwabiem czerwonym, a ze 1,łotem robi~ne, 
j 'dziergania w polach jedwabiem 4 z'łotem. 

Pościel jlamska z koronami olęderskiemi i Wpuszc7.1d 
Dkoł'o ' na trzy poduszki., Pł'otek w jedne pole jlamski, 
tald.e z Koronami olęderskiemi. Pr1.eścieradło koleń

skie w l\,>o'l'ę· 

Keszule nocne . . 

Roszula jlamska, rękawy samym tureckim złotem 
s~yte, flader z kwiatkami, takze_ i ko~'nierz. Nad~łek 

po pol~ach szyty i u dołu kwiatkami samym złotem 
tureckim, a korónki koł'o kołnier7.a zł'ote i b pięści, 

a pod ręką Wpuszcz,kll d'ota i koło pachy. 
J{oszqla jlamska taJd-e. złotem tUf.ecki~ szyta, kwiat

J,i miotane nf,l ,rękawach i n$ kołnierzu, a po bokach 
f)',.yta i u dołu kwiatk.ami, u ko·]'niel,,.8 korónki złota 
i Ko,ło pacby., wpuszcz-ka ~łota pod ręł(ą i koło pachy 
J pi~ścj~ k9rOijki złote .. 
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Koszula jlamska samem t~reckiem z~'otem szyta, 'rę .. 
kawy w kwiateczki miotane drobne, po hakach szyte li

,sztewki,. u dołu kwiateczki; u kołnierza z pazuchą ko
ronki złotE', pod ręką. i u rękawów wpuszczka złota, i 
koło pachy, takźe i u pięści forhotki złote. 

Koszula llamska samem tureckiem złotem szyta, rę
kawy szerokie miotane kwiatkami; koł'niel'Za nie masz, 
jeno koronki złote koło szyjt> i koło pazuchy; po ho
kach I }iszteweczki szyte, u dol'u kwiatki: pod r~k~ 
wpuszczka i koł'o pachy, a u pięści korónki. 

Koszula jlamska sl'ćbrem a złotem tureckim szyta, 
po rękawach kwiatki miotane, i na kol'nierzu kwiatki, 
po' bokach lisztewt>czki szyte, a u dołu kwiatki. U 
kołnierza i li szyi z pazuchą koronki i.e złotem a z.e 
srebrem, pod t'~ką wpus·l.(w.ki tak1.e ze złotem a ze sre
brem, i kol'o' pachYi ,8 -koło pięści forbotki ze złotem, 
ze srebrem. 
, Koszula flamska srebrem a złotem tureckim szyta, 
rękawy kwiatkami miotanymi szyte; kołnićrza nie masz, 
jeno koło szyje, a koło pazuchy, koronka zł'ota ze , 

srebrem, pod ręką wpuszczka ze złotem, ze srebrem, 
po bokach lisztwy szyte, ' u dołu kwiatki, u pięści i 
u rękawów koronka ze złotem ze srebrem. 

Koszula jlamska samem sl'ehrem' szyta tureckim, rę--i. 

kawy kwiatkami miotanymi po obuch stronach szyte, 
kołnierz kwiatkami szyty takze po obuch stronach, 
około koronki srebrne 11 kołnierza i koło paimchy i . 
koło szyje: po bokach lisztewka szyta, u dol'u kwia
teczki, pod ręką u rękawów wpuszczka srebrna i koło. 
pachy, a koło pięści korónki złote. , 

Kosżula flamska srćbrem a złotem tureckim i bar
wistymi jedwabiami szyta l rękawy , miotane PEL nich 



W POLSZO~E 295 

Ą.wiatki, pod ręką wpusz'czka tak7.e i koło pachy ze 
złotem ze srebl'em, kołnierz z tkaniczk:;t, koło kołnitf
l'za koronki ze złotem ze srebrem; koło pięści u rę

kawów ze złotem ze srebrem koronki, po bokach u 
kos1uli kwiatki mał'e i wpuszczka. 

Koszula jlamska sdmym złotem tureckim a barwi
stymi jedwabiami sz)'ta" r~kawy marszczone, na nicb 
szyto jla'der kwiatkami, pod ręką WPUszcy.'ka z·łota i 
koło pacby. Około rąk korony złote, kol'nierza nie 
masz, jedno koronki zJ'ote u szyje i u pazuchy, po 
hokach na koszuli listewka szyta, 11 doJ'u kwiatki. 
Rękawy do koszule bawełnicowe samem tureckim 

z~'otem szyte, pod ręką we dwoje listewka szyta; li
stewki do rękawów i do szyje tureckim złotem i n~

cianem srebrem na bawełnicy szyte: a koszula niczem 
nie szyta, taka sama bawd'nicowa. • 

Dwie koszule zawojowe z jedwabiem białym, po bo. 
kach między brytami w listewki wrabiane z białego 
jedwabiu" takze koło pach i pod ręklA wpuszczka nie
~~korowa, koło pięści koronki 7liesokorowe u obóch; 
u jednej koszuli rękawy marszczone, a u drugiej ·nie. 

Koszul 10 jlamskich rzezaniem szytych u dołu, po 
.J>okach 5; u drugich po bokach olęderskie wpuszczki, 
u 2 miotane kwiatki po r~kawach; rękawy szerokie, 
koronki u pi~~i i u szyje u tych 2 ko,szul. U 5 ko
szul koronki u rąk j u szyje olenderskie; \l ins.zych 
koszul nie masz u szyje i pięsci korónek. 

Roszulolęderskich 12, u dołu szytych kwiatkami, bia
ł'ym szyciem część. U 3 tych co z kwiatkami, koronki 
u dołu" u 'Sześciu tychze wpu~zczki pod ręką" koronek 
u rąk nie masz jeno u szyje, u dołu. Rzezaniem ko
ji2.ul 4, u l korónki u dołu, wpuszczki pod rękami i 
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koł'o pachy: u szyi i u rąk korónek nie masz u 3, a 
we -czwartej jf'it; u szyje l z czyrką, u dołu wpllszczki, 
pod ręką j na wierzchu u niej, przez ramie i koło pa
chy .wpuszczki z koronek: u szyi i tt pięści nie masz. 
Koszula samemi u do,łu korónkami, i wpuszczka p~d 
ręką koło pachy, na ramieniu: koróuek u szyi nie masz, 

__ i 11 rąk. 

Koszul koleńskich 20, u wszystkich jlamskie rękawy 
u. dołu .szyte J)ia·l'cm szyciem; 19,20 częściami,' wpuszczki 
wszystkich pod ręk~ i ko~'o pachy; u 12 nie masz ko
ronek ,u szyi j l''Ak, u <1 korónki, u szyje u pięści ni~ 
masz, u 3 \~oszul koronk.i u szyje j u rąk. 

Wszystkich koszul 54 • 
. S~l,ar}letek szwabskiego płótna par 20. 

Chusty łazienne. 

Botuch z olęder. kOl'ónki, u dol'u i u'S~yje kor6nki, pod 
r~\i:\ wpuszc7.ki i około ramienia, u pięści szyty wzore
czek rzezaniem. i koróneczkami oszyty. 

Fartuch łazienny olęderski we 3 poty, na wzorek li 
pasa zehraqy,j korónkami oszyty u pasa: około ws~y. _ 

stek fartuch . koronami lęder. oszyty, wpuszczki w po-
ł'ach olęder.skie. . 

Przeicieradło, ł·azienne do nakrywania, kocykowe' tu. 
reckie. 

Ści-erka do ścierania włosów na rąbku, szyta barwi
s~ym jedwahiem. 

Gotowalni 4: .olęderskich, 'koronami olęder. szyte • 
. . Fartuszek ,flamski pod włosy, koronkami oszyty. 
- - koronami dzierganemi 

.OSzyty: l U tych obok 8~ kołnierze. 
ną,bknwy bez kołnierza, obszyty koronami 

. i wpusZiCzką; pomut<ł:zy njmi~ 
Chust 6 noznych rą;bkowych cienkich. 
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Tuwalnie. 
Tuwalń para na Ramskim rąbku samem zł'otem tu

reckiem szyte. 
Tuwalnia tureckim złotem a sr~brem szyta, na nam

ski m rąbku. 
na rąb-ku cienkim', srebrem samym nicianem 
szyta. 

'ruwalń 5 barwistymi jPdwabiami, złotem a srebrem 
s7.yte; 1 z tych źłotem a srebrem tureckim na jlamskim 
rąbku; szyte barwistemi jedwabiami 3, na rlJ;bku nieso· 
k07'owym; czwarta lH) bawełnicy. 

2 tuwalnie na flamskim rąbku niciami szyte. 
Obrus na flamskim rąbku barwistymi jedwabiami, 

złotem i z blaszką we 2 pole szyty do konfektól/v. 
W-szystkich tuwalń II, a obrus dwunasty-
Sztuka obrusów olęderskich nie poczynana nic a nic, 

wzór zwiastowania N. Panny. 
Serwet sztuka olęd. tako z niepoczynana, wzór takiz • . 
Bawełnic zawój, kraj ze srebrem, nie poczynany nic 

a nic. 
Chustek olęderskich 3 z niemał'emi koronkami, 7 

rąbkowych z mniejszemi korónkami, wszystkich 10. 
Powłoka na małą pośc'iel. 

Trzy poszewki z hiaMm szyciem, wpuszczki ol\.Oło 

poduszek, płotek szyty; bia;rem szyciem z koronami 
wielkiemi. Prześcieradło ' kolońskie we 2 pole cieniu
sięki~. Poszew rąhkowa cieniusieńka. Usznurowania 

z koróneczką. 
Pościel flamska: 3 poszewki na poduszki, z koronka

mi cienkiemi i wpuszczkami około, płotek rąbkowy Vf I 
pole z koronami olęderskiemi. Prześ~ieradło cieniusień. 
kie rąhkowe we 3 poły. Poszew olęd. z wpuszczka,mi. 

38 
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, Po~ciel rąbkowa cienka, 3 poszewki z kórónkami 
cienkie " do sznurowania koronki z petelkami , oko·lo 
wpuszczki. Prześcierad·ło we 2 pole koleńskie z for
hota'mi ołęderskiemi... Poszew koleńska usznurowana. 
Forbotek z petelkam.i. 

'F'rancuzkich koil'nierzów 7; oz szlarami jedwabnico
wycb, z o'lęderskiemi koronami, wyłogi u sześciu są, 

u 7 nie masz .. 
Ko'łnierz ~krąg·ły jedwabnicowy z olęderskiemi ko

ronami, na odwrót maleńkie koróneczki: wyłogów do 
niego nie masz. 
Kołnierz okr~gły jedwabn\cowy z wielldemi korona. 

mi olęderskiemi, koronki na odwrot nie małe olęder
skie. 'V yłogi do tego~ kotnierza ledwa.bnico~e 'L te
miz koronami. 

Ko'l'nierz'ów 4 okrągł'ycll jedwabnIcowych z olęder
skiemi guzami, na odwrót koróneczki są u nicb. 

Kołnićrz. jedwabni co wy okrągł'y z niesokorowymi gu
zami ,jeden. 

J{oł'nierzów 4 jlamskich z olęderskiemi koronami, 
n jednego jeno kwiatki na odwrot, do tych~e koł'nierzów 
jedne wyłO,gi. 
Kołnierzyk jlamski z koronkami olęd. do gzła. 

Wszystkich z koronatui 19. 
Koł'nierzów jedwabnicowych francuzkich. 2 bez ko

-ron, wyłogi są do nicb. 
SIarek 2 z osobna jedwabnicowych, taki-e bez koron. 

, Kołnierz jlamski francuzki jeden. 
Kołnie'rzów prostych okrągł'ych 2, wszystkich 7. 
Koł'niel'zów z jlamskiego rąbku z forbotkami olęder: 

skiemi do koszul 3. 
Kołnierz jedwabni~owy wybierany bardzo piękny. 



Czepków jedwahnicowych 2 z niesokorowymi guzi .. 
karni i wpuszczka przez środek. 

Czepków 5 flamskich z olęderskierni koronami .. 
6 rąbkowycb z ró~nymi koró-rlkami •. 

Czepek jedwabnicowy bez kOl'Ó-hek. 
Wszystkich 14. 

Staniczków jlamskich 5, treHonycb z koronkami u 
- szyje, szó~ty jedwabnicowy. 

Staniczków 3 p~ostych 'l. czarnymi koroneczkami u 
szyje, 2 hawełnicowych, trzeci jed·wabnicowy. 

l{oronek do szyje 4 przypj~& 
. do rąk p3r 5~ 

81.1ar czarnych j€dwabnicowych 4, z wieIkiemi koro ... 
Jlami 3', a z mniejszemi czwarte. 

Jedwabnie · 2 czarnych do prżykrywania twar·zy bez
korónek, a trzecia kitajkowa~ 

Kita czarna. 
Piór strusich 6 do przypinania włosów, 2 d<? kape •. 

lllszów. 
Mieszanych piór czarnych z hiał'emi 2. 
Bańka miedziana, wanienka miedziana dla ochędóstwa . 

~)raska mosiądzowa do chędozenia koł'nierzów. 
Zelaz kilka do trE'nenia W~'OsÓW. 
Kociolek mi€!dziany dla potrzeby. 
IFyprawna Panna. Kiedy osobę jaką wydawano za 

mąz, wy hor panny wyprawnej nieodbicie stawał się 

potrzebnym. Wcześnie to zatrudnia'ła starowną matkę, 

kogo ";a tę dostojność przydworną dla której z swych 
córek pl'ZeZnacl',Y, i wybierała · z najzaufańszych swego , 
fraucymeru osób, uroczyścte i 7. h'łogosławieństwem 

je} córc~, jej córkę poruczając. Następnie takowf?j pan
nie wr~czano, i pod rejeSlt'em oddawano Gwiezo wykoń .. . 
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czoną przyszł'ej jej Pen) garderobt;, która po 7.amęściu 
dopiero uzywana być ~ogła. Za jej p()radą resztę 1'0-
hiecego mianowano dworu, jako bowiem nad garde
robianemi i dz.iewczętami ona mial'a 1.wi"erzchni d07.0r, 
"tak i do wyboru ich na~e7lało ją przypuścić. Ta mię

dzy nią a ochmistrzynią u wielkich dworów byt)'a J'Ó

~nica: ze pierwsza nad słuzebntami, druga nad panna
mi i rezydentkami dworskiemi czuwał'a. 

Posiadał'a zwykle wyp.rawna panna ufność ~wej puni, 
jćj była p~>radą i pqmocą we wszystkiem, co się ubio
rowej części dotyczy. Jakie szatnego u Pana, takie 
były jej obowią1.ki u Pa.ni i zatrudnienia takie, mniej 
gł'ośne tylko ich dopeł'nianie, więcej skromności, ze 
tak powiem, a mniej wystawy, i C'l.3Sem pewien 1.amęt 
i nieład, równie jak niekiedy wyszukańsza, niźli u mę
zczyzn, porzą,dkowość i ochędóstwo. Przesuszanie, to 
w paradnych odbywa..to się pokojach, ~dy nie było 
go.ści, to na galeryach , albo w mał'ym ogró{\ku Imo
ścinym przy pałacu. W wielkich faworach był u pan
ny, komu się wtenczas zdarzy~-o widzieć cał"ą garderobę, 

dziwić się tylu pięknościom, lub starozy~nościom tylu. 
I tu bywała rewizya, lecz wybor osoby i pannę zatru
dnia-t, i wybranemu pomimo dobrą kawę i inne przy
smaczki, jllkiemi był Clęstowany, nie zawsze przyjemny. 
Ostrzegała czasem panna, ze ten komu poruczyć mia. 
no tak wazne dzietQ, hył za nadto m-l'ody, trzpiot, 
leniwy, albo nie zna się na t;lic{em, i doradzała innego, 
lub podawane przez Panią osoby gani·ta, pokąd na tę 
nie trafiono, której sobie zyczyła. VVezwawszy Pani 
do siebie tego, komu .tę czynność polecić miatla, po 
niejakich wybocz.eniach zwiastowała to jemu; spuszcza-t 

oczy w ziemię, rumienił się i znać bY'ło, ze nie wielce 
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rad temu poleceniu, przewidując: ze narazić się moze 
wieje wpływu mającćj na umysł Pani j szanowanej od 

wszystkich osobie, postępując zbyt ściśle; uchybi poło

zonej w ·nim ufności i obowiązkowi 'swemu, nadto po

wolnym będąc. Zrozumiewała . Jejmość wypraszania 

się lub zarzuty clcbe, z samej tylko widoczne póstawy. 
i polecała mleć względność na pł'pć, wiek i zas·ługi 

panny; a jeśli co nie zupeł'nie w porządku, jeśli ZP. 

wS'l..y~tkiego nie będzie slę mogła w)1tłómaczyć, z wy
pisem podobnych s1.czegół'ów, do siebie jako najwyz

szćj in8tan~yi od ~'o~'ać się prosiła, nie wspominając 

ł~go Jegomości, nie głosząc innym. Gdy się zdarzył'o, 

'jz za nadto długi był rejestr tych rzeczy, o które nie 

mozna się było dopyt.ać, co się z niemi stało? między 

młodą jp.s1.cze niekiedy panią, a sędziwą i zadufaną 

VI.' tern sł'ugą, naslę'powała scena pow<l',na, nieco gro
źna, smutna lub tkliwa, w miarę osóh i okoliczności. 
Zapytywał'a slę Pani o brakujące wedle rej€stru rzeczy, 
tłómaczono ' się ze wszy~tkiego, z czPgo mo7.na hyło 

przynajmniej, p~'ynnie j szybko, rzpwliwie i z zapałem: 

to sobie nawzajem pl'7,ypominano czas, miejsce i szcze

góły rozmaite: to P:mnie, acz łagodnie, Z3r7.ucano: 

nieporządek, nie7.apisywanlP. Panna zaliła śi~ nawza

jem, ze Pani nie da CZ:lSU na nic, i wyliczała wszystkie 
swoje zatrunnienia; wyrzeka.J'a, ze nieodbiera assygna
cyt łub rozkazów na pismie) tak jRk S7.atny od Pana; 

przytacz3'l'a Jejmość m::ltkę Pani, alho dwory osób u 
' których słuzyła przedtćm, ze tam by,to daleko porzą

dniej, i ona . nie, hyła tak nieszcz~śliwą jak tel'az, nie 
cierpiała na sł'awje. W 7.l.llu i gniew je nareści~ dzię

kowa·l'a swej Pani za Sł·U7.bę; tu znowu Pani strwo7.ona 

upewniała ją: ze na to nie zer.woli, ze ją łwcba, V\ if'~zy 
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jej, ufa zupełnie, a chcąc Ją wyprowa(Lr.ić z boleśnego 
decessu, znowu odczytyw:ll'a rejestr, sama przypomi
nała rzecz kazdą, lub udowa-b, ze pamięta: jako to 
ko~u dane lub przerobiont>, i tym spo~obem wszystko 
było wyjaśnione; a wśród wzajemnych uścisknń, ·}'ez 
czułych j wspomnień pl'zeszl'ości, zgoda następowała; 
ukrzepiona jakowym upominkiem, większą jeszcze jak 
wprzódy grzecznością, lub umyślną, zręcznie napro
wadzoną przed Jegomością i dworskimi, kochanej swej 
panny zaletą i pocbwałą. 

Pomimo więc chmurki niektóre, jakie się pojawić 
mogł'y, zostawała pan!la wyprawna zwykle az do zgonu 
pr1.y swej Pani. Następująca po niej, juz ani tytuł'u 

nie mia/Ja podobnego, ani tak b),ła P(),to~oną w umy
śle Pani, jak wyprawna panna. Patrz dla porówna
nia Szatny. 

fVypustka u sukień IDEi?kich i ~.eńskich bywała zy .. 
wszego koloru dla odbicia; tak za Stanis~'awa Augusta 
n czarnych lub ciemnych fraków wypustka ponsowa, 
podobniez u sukień kobiecych, salop, szlafroczków, 
rózowa, niebieska, lila i t. p. 

Zabotki, gorsy, hry7;e podszyjne u koszuli. 
Zakówka, sztyfcik na końcu zenkla u sznurówki. 
Zaloba. Po stracie osób cenionych wstrzymywano 

, się od wnelkich zabaw, przywdziewano posępne ko .. 
lory. Im wyzej zapuszczamy się w staro z ytne wieki, 
tern surOws7,ą, tćm dl'uzszą postr7,egamy załohę. -Nie 
tylko rodzinna st:rata p0.wodem była ~a:l'oby, śmierć-
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królów, których lud przywiązany, jak .ojoów czcić i 
kochać powinien, rozciągała powszechną za'lobę na kraj 
ca-ty. Szukajmy pomienionego tw~erd2.enia śladów u 
ponratycnczych nam ludów i na ziemi naszej. U Mor
łachów powiada Fortis, zapus7,~zano brody na znak za
łoby. (n) Czapka błękitna lub fioletowa, była rówl1ie 
oznaką 5ll\utku po zmarłych, B kobiety osłaniały chu
stką niebiesl{ą lub czarną g-łowę, i podobnąz zasłoną 
pokrywal'y wszystk.o, co tylko mia-ty C1,el'WOnego na 
Bukni.- Sześcioletnią po Dąbrówce odprawia;r za-tobę 
Mieczysław, powiada to Naruszewicz w t. Ił na 55 str. 
Obodziń:,1i:i w Pandorz.e monarchów polskich, mówi: ze 
po Chrobrym: 

Chodzili wszyscy przez rok w zbrukanćj zalfobie, 
Nie wolno bankietu sprawić było sobie. 
Sam się orzeł wolności vv załobę przemienił', 
Nie nal@zion, aby się w tym roku oieni<l'. 

Gdy Zygmunt I. ów król ukochany źyć przestał: 
Wszyscy przez rok w zbrukanej zalJ'obje chodzili, 
Laury nawet i wieńców, cały rok nie " 'iIi, 
Nawet Sl'omota bY'l'a, ktoby czarnej szaty, 
I prosty c7.-towiek nie miał; nikt tez dla prywaty, 
Biesiad, tańców, muzyki w domu nie zazywał'. 

Tak więc wszelka odziez pierwiastkowo hyle zbrukana, 
smutku była dowodem, późnićj czarny kolor stał się 
właściwym ~ałobie, a gruby kir jej ozn<.lką. Z niego 
hy-ty szaty gltównćj osoby, jej rodziny, dworu i zołnie-

(a) I u nas to było, tak po śmierci Leszczyńskiego niekt6rzy 
Polacy odnowili ten obyczaj starożytny, by żal swój okązali: 
Patrz rys zycia tego króla przez Niezabitowskiego. 
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rzy nadwornych; kirem pokrywano ściany pokojów, 
stoły biesiadne, łoza, powozy i kOl1i~. Jak ducho
wnych, zwłaszcza mnichów, posępność niejaka i wy
rzeczenie się wszelkich ucipch w oczach świata oznacza, 
podobniez kolor jch odziezy przyjmując, widać ze prze
jęto i odznaczające ich kaptury; (a) azeby nakrywszy 
się niemi, swobodniej oddawać się smutkowi, zaduma
niu, i w niczem obcem nie mieć roztargnienia. Płeć 

piękna w załobie cała okrywała się w czerni z kaptur
kami równie, matrony w czółkach aksamitnych na 
głowie z języczkiem, młodsze z nor~ czyli krepą od 
g'!'owy spuszczoną, az na ziemi~ spadającą i płynllcą po, 
niPj, lub na rękę zarzuconą. Późniejszych to dopiero 
wiel{ów; nie wiem czy szc7.ęśliwy jest wynalazek, ze 
peryodycznie co kwartał' zmienia się załoba na lzejszą 
coraz, z kirowej z lamówkami biał'emi czyli plerezami 
i florą, na takl.\z jes7.C'l.e, lecz bez tych, większego niby 
zalu oznak; dalej na lZejszą czaJ'ną wszakze, nakoniec 
na czarną z białym ubiorkiem i chustką, albo na po
pielate kolory. Rok i sześć niedziel zwykle trwa teraz -
istotna załoba, dworska po obcych nlonarchach ki.lka 
niedziel, wedle oznapzenia. N a uroczystości zdejmuje 
się załoba, natomiast- kobićty okazują się całkiem w 

bieli, bez przydania innego koloru. Krepa na ramie
niu, u szpady, kapelusza, dla wojskowych nie mogą
cych zdejmować munduru, jest oznaką za-toby. 
Załóźka, bryt materyi bogatej obwiedziony kom

panką z,totą lub srćbrną, po wszystkich stronach" pod 
szyją i u stanu przywiązany, we środku odstający nieco, 

(a) Od których powstałcr nazwanie sądów kapturowych. 
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ie ręce zało~yć mo~na, umie-ści(3 cbustkę, do stroju 
~ydówek jak teraz t ui-ywany jedynie. Był ctas ze i 
nasze damy je nQsil'y, nJO~e naśladując Estel'kę,· Kazi
mi.erzowi W. tak ~podobaną. 

Zamesz, zamsz, skóra miętko i bi.a-to lub 1.ół'tawo 

wyprawna, na rękawiczki, teraz we w&~el~icb ~olorach. 
!{ozł'owy i bar,ani ~ąP'ląz wspomjna instruk tąrz c'ęlpy 

litewski. , Zamszowe spodnie i kaftany pl'zedtem 1')0-
51.01)0. ' 

Zankiel, zqponka. Zanklem złotym , 51,atę, płaszcz 

j pas swój spina,ta, mówi Otwinows)~i, Żebrowski J Sy
monowicz, A. J.{oc1Janpwski. 

Zapolucz, l)L'1.ędza czerwona tm'ccka, Trot~. 
Zapona, zaponka, rzecz do zapjnania S<l'uząca, guz, 

gu~ik, gU1.ic.ztk, spi}ka Qu zapipania, lub tez i to, co 
się do C7.~go, l~b u cz~g,o zapina. Szaty d'otem prZf~ 
tykane i niedłCZOneQli łań,cus~ki i zaponkami ł)rzystl'o
jQne. Te "' ymyśłne ubjo.ry, te ped'y, tę pstre hl"amki" 
te bry~yki, t.e zap.Qnki, te zwierciad-lko, te rozliczne 
wonności jeb. Rładzie perł'y na palce, na szyjtJ ł'ań· 

cuszki, wiesza na pierś 2.aponkj, na uszy 7..{lus?oki. Za
ponka z,1'ota szyi, ł'ańcuch kosztowny. Na zaponach 
wielkjch złotych .\\yryt~ bywały pobozne , mYJologic7.
ne lub bistor)'czne p:l'zedmioty~ ·nasadzano je Ql'ogiemi 
kamieniami. Ul.ywane były p~'ze~ kobiety i przez 
męzczyzn do futer .z~bszcza, nos.zono je na ramieniu, 
jalw guzik przy kapeluszu, opasywąno nią biodra, za
świac}.c~a to Rej, Żf,>bl'Owski, Leopolita, Stryjkowski, 
Skarga, Budny, W~odek. ':"'"'" Przed ~ilk~ laty ·w ·mąrzu 
haltycl5.i,em koł'ó '$zw.ecyi 2,ac~wycono siecią zapoby 
polskie z czasów Zygmuntc III., jak mniemać mozDa. 
Riedy ,tylu Polaków dla odzyskania tr.onu szwedzkipgo 

30 
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królowi temu ofiarowało dzielne swe ramie; kiedy 
flotta ich wioząca prze? nawałnice morskie :)kołatan~ 

została, którego z nich, (mo~e wreścłe Tęczyńskiego, 
nieszczęśliwego Cecylii kl'Ólewny szwedzkićj kochanka) 
J)yła ta zapona, albo w innej jakiej zegludze niepo
myślnćj, w morzu pochłoniona. 

Zapuszczanie brody na znak załoby, patll'~ załoba. 
Zawierucha" c~ap'ka zimowa, · pat'rz czapka, 
Zawijka, 57.a1 p,tócienny kwiotek w lubelskiem. 
Zawój, rodzaj czapki, bobrem lub innem futrem 

obłozonej, wiotchej j skrzywionej u góry . . ŻebroV\'~ki, 
Rej" Birkowski. Gatunek· muślinu, zawtSj Chamcbam ~ 
zapewne z TUl'ec'Cżyzny pochodzący. Sposób ubiera
nia się kobiet na g~lo'Wje, tureckie naśladujący zawoje, 
7. białego tylko )ub KO\Ol'OWi'go, mianowicie świetnie 
wydaj~ceg'o się; l)1>zy świetle kQJorll, albo haftowanego _ 
bogato muślinu; niekiedy hiały kolor z innym prze
.platany bywa. Pospolicie do tego przypinano klamr~ 
jakt& z b,tysv.czącemi kamieniami i kitę stojącą tureckim 
t'posClbem z piór czaplich, albo strusich nie pierz·asty~h. 

Zawojki, . rod7.aj futra lisi-ego, czyli częŚG lisew 
zwierzchnia. 

Zeberka, pot~zebyy sllk~j męl.kiej .. 
Zęby, ząbki, rozmaite bywa,ty u sukień, spodniczek, 

_chustek, .gnrniro'wań, wjęks.ze lub tnni-ejsze, okrągł'e, 
-owalne, kończaste, obdziergane hial'ą, ponsową lub 
granatową -bawe,tną turecką, z przydanym haftem., 
dziurkowani~m i tern podobnemi llpiękknieniarni. 

Zćgarki patrz pektoraliki. Za Zygmunta III. po 3 
kopy groszy płacone były 2egarki. Zagęściły się wkrót
ce zegarki męzkie i damskie, srebrne, · złote .. z repe
tycyami, z I~uran~ikamj, gladkie z emalią, 'pęrel'kami 
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_ohwodzvne, albo. kamery7 .... owane brylłancikami, oka .. 

7.ujące nietylko minuty i godziny, ale' onie; zegar'ki 

cylindrowe i z większą liczbą kÓ]'ek,- genewskie, !ran· 
cuzkie, . angielskie. Bregetowskie prawdzi--wf!- zeg~rki 

od 60 do 150 duk. płacono. ''V krótce i u nas zaczęto 
robić dobre. Anton\ laworski był zegarmistrzem w 
Warszawie, dotąd jego zegarek jest U-pewnego obywa. 

lela. Za Stanisł'awa ~ugusta Guge'nmusa i I\rosza ze
-garki był), najsławnie)szc. 

Zelazko rozmaite bywa: do prasowania, l'Urkirwa:nia, 

zawłjania w~'osów i wąsów, zapiekania. 
Zuki. Kontusze, ZUiii i czuhaje, wschodowe ubiory, 

powiada Tw'ardowski w swoim lifładysł'awie. 
Źupan, najdawniejsza suknia polska, suknia bono. 

rowa, od królów pł~1..edtem ' rozdawana urzędnikom, 

z tego powodu Żupanami z~vany~, nim powszechną 
stała się odziezą. Jakim podlega-Ja odmianom, wogól

nych stroju polskiego opisach wyraziliśmy. Na Podla

siu dotąd sukmany swoje, lud nazywa zupanami. 

Zupica, kitlik bez rękawów, mówi o nim: Seklucyan, 

RadziwiN' l biblia gdańska, Górnicki, Rej, Mączyński 

lIoziusz posłał z R7.ymu X. Tomaszowi Pła7.1e na l.U" 

picę teletu ł'okci 10. Dziennik f-Ilileński 1817 r. t. V. 

Zu!.mant, gatunek sukni kobiecej, hywały partf?

rowe i z innych materyi. Jako 'staroświecczyznę wy , 
śmiewa je ' l{rasicki i Monitor. 

Zwierciadło, nieodbity sprzęt §ptowalni. MetalIi .. 

czne wprzód były, potem szkła podkładane, w których 
się wyobrazeni.3 . rzeczy pokazują, fi riajpierwszćm Z(l· 

pewne zwierciadłem by-} zdrój wody przp.7.roczystej. 

Mówi o zwierciadłach: Rej, JagodzillSki, Żebl'owski, 
Bil'kowski, Petrycy~ Fredro, Piotr Kochanowski, Sl-czer-

./ 
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hic, StaroV\lolski. Najs'l'awniejsze by'l'y przedtem we
nęckie. Przed zwierciad,tem zasiadaJ'ił płeć piękna 

mając się ubh!rać, ubrana przejr7.eć się lubHa w stoją .. 
cem wielkieri1 zwierciedle, które C8,tą odbija'J'o postać. 
I męzczyzni eIegttnci nie obchod7.ą się bez zwierciade-l', 
szczotec?JLę lub sprzęt jaki z zwierciilde·tkiem przy so .. 
hie noszą. 
Źyczka, pó,tjedwabne pasamony etyli tasiemki wspo

~ina instr'uktnrz celny litewski, tel'az pospolicie tak 
nazywają tasiemeczki ponsowe. 

1\. O N I E C. 



OBJAŚNIENIE . RYCINY. 

l. Z kroniki polskićj Bjelskiego, wizerunek Lecha l. 
~. Wandy. 
3. Lecha V. 

i ziemianina przy nim. 
Umieszczam wizerunki pomienióne, Jako do

wód: ze juz wtenczas, ubiory te wielce starozytne
mi poczytywano. 

J. . Z księgi: Ookumentirte Geschicbte und Be~cbrej .. 
bung von Bres]au 1781 z kościÓ'l'a N .... Panny na 
pjasku, wizerunek zony Piotra 'Vlasta, Maryi, i 
syna jćj Svviętos.J'awa, jako fundatorów 1110 roku. 

5. Z Bielskiego, Wacław król polski i czeski. 
6. Z ryciny w ?biorze Czackiego: Mateusz z Krakowa, 

pełnomocnik Władys·tawa .JagieN'y na zjazdy. 
7. Z księgi obrz1dków Erazma Ciołł~a . bisI{upa płoc

kiego, rękopismu na pargaminie, z malowaniami, 
w którym koronacya Aleksandra Jagiellończyka 

(1501 roku) wyobrazona: 
a. b. Ubjor panny i męzatki. 
c. d. e. f. Ubiory krajowe. 
g. b. i. k. 1. Ubiory rnęzczyzn z cudzoziemska. 
ł. Strój ]{obiecy. 
m. halabal'tnika. 
n. powaznćj matrony. 

Rsięga ta, Czackiego niegdyś zbioru ozdoba, 
zmijduje sl<; dziś w Pu'tawach. 
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8. Z rękopismu Bema w krakowie 1505 l'oku, W któ-
rym cechy i ubiory wspó'łczesne skreślono; 

o. Szlachcic. , 
p. Kupiec. 
r. Obywatel. 
s. Malarz. 
t. Masztalerz. 
u. Łucznik. 
w.Kupcowa. 
x, B..l'azen. 
y. Paru. 
z. Sz.eVlcowa. 

9. Z dzieła Reja z Nagłowic. 
Dama, której ogon kadica niesie_ 
Kawaler. . 

Panna. 
10. na. Z historyi polskiej Bandtkiego Zygmunt t. 

hb. Anna Jagiellonka w postawie kl'ólowei. 
cc. w ubiorze wdowim. 

dd. Jan Zamojski Rod Byczyną, 
Z rycin oddzielnych w Puławach ., albo w publicz.
nej bibliotece. 

11. Rej z Nagłowic. 
12. Marcin Białobrzeski , jako ubioI' dl1chowieństwa. 
13. Szczęsny Herburt z Dobl'omila. 
14. Rycerski ubioI' z rzeczypospolitej, wydania elzewir-

skiego,. .. 

15. Adam Kazanowsls.i; 
16. Maksymilian Fredro. 
17. Wieliczka, ubiol' mieszczki z teg'o miasta, w zbio

rze Stanisława Augusta rysunek. 

18. Syn VVbdysł'awa IV, jako WZ?I' ubioru dzieci. 



...... 

( o ) 
Ludwika zona Władysława IV. i Jana Ka

zimierza. 
20. Jan III. Sobieski z dzieła BanqtI{iego. 
21. Dzia'łyński z dziejów Zygmunta III. przez Niem· 

ceWlCza. 
22. Ubior polski na czele 2 tomu historyi poJ. Bandt

kipgo. 
23. Mniszchowa, strój damski za Stanis1'awa Augusta. 
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