
czyli o średniowiecznej modzie 
    od końca X w. do połowy XIV w.

Jak mogli ubierać się 

Materiały pomocnicze 
dla uczestników konkursu Piastowskie pary.

Piastowie, 



W średniowieczu trudno było odróżnić odzież męską od damskiej. 
Ubrania wskazywały na pozycję społeczną i zamożność właściciela.

Biblia Maciejowskiego; XIII w.



W XI–XIII w. najstarszą formą stroju była tunika, wspólna dla obu płci  
i wszystkich warstw społecznych. Tunika była prostą, lnianą lub wełnianą szatą,  
z niewielkim wycięciem pod szyją. Miała długie, zwężające się na końcach rękawy.  
Tuniki męskie były nieco krótsze.

Codex Manesee; XIV w. 

Wieczko lusterka z końca XIV w.,  
MRAH, Jubillee Park, Brussels.



Mężczyźni przewiązywali tuniki w pasie sznurem lub kolorową,  
wełnianą krajką. Młodsi nosili tuniki krótkie, do kolan. Długie tuniki  
zakładali mężczyźni starsi lub o wyższej pozycji społecznej.

Tkanina z Bayeux; XI w.



W XII w. kobiety zaczęły nosić długie,  
sięgające do ziemi suknie podwójne. 

Suknia spodnia była wąska, miała długie,  
zwężane rękawy. 

Suknia wierzchnia była obszerniejsza, niekiedy  
fałdzista. Rękawy były poszerzane i wydłużone, 
czasami nawet do ziemi. Zakończenia rękawów,  
wycięcie przy szyi zdobiono jedwabnymi paskami  
lub haftowanym obszyciem. 

W kręgach dworskich w podobny sposób  
ozdabiano również dół szaty.

Helena Znojemska, żona  
Kazimierza II Sprawiedliwego.
Płyta wiślicka; XII w. Biblia Maciejowskiego; XIII w.



Odzież wierzchnią, 
wspólną dla obu płci,  
stanowił obszerny,  
długi wełniany płaszcz.  
Długość i obfitość  
płaszcza świadczyły  
o pozycji społecznej  
jego właściciela. 

Kobiety okrywały  
płaszczem oba ramiona. 
Mężczyźni przesuwali  
płaszcz na lewe ramię,  
by móc swobodnie  
sięgać po broń. 

Księżna Matylda wręcza Mieszkowi II  
księgę liturgiczną, Kodeks Matyldy, XI w.



Zapięcia podtrzy- 
mujące poły płaszcza  
pod szyją podkreślały  
zamożność lub wysoką 
funkcję dworską.  
Zapięcia przyjmowały  
formę niewielkiej  
tarczy. 

Duże tarczki  
z dekoracją heraldyczną 
nosili na płaszczach  
królowie i książęta. 

Św. Jadwiga i Henryk Pobożny,  
Kodeks Lubiński; XVI w.



Dziewczęta nosiły odkrytą 
głowę i włosy rozpuszczone, lub 
zaplecione w warkocze.

Biblia Maciejowskiego; XIII w. Biblia Maciejowskiego; XIII w.

Kobiety zamężne zasłaniały 
włosy białą chustą, luźno zarzuconą 
na głowę i ramiona.



W XII w. pojawiła się 
podwika – noszona pod chustą 
wierzchnią druga chusta,  
wiązana na czubku głowy 
i okrywająca policzki i szyję. 

Św. Jadwiga, Kodeks Lubiński; XVI w. Biblia Maciejowskiego; XIII w.

Zamożne kobiety nosiły niskie, 
sztywne czepeczki, ujęte pod brodą 
szeroką opaską. Uzupełnieniem takiego 
nakrycia głowy w strojach książęcych 
żon były złote, wysadzane drogimi 
kamieniami diademy.



Mężczyźni nosili włosy obcięte na wysokości końca uszu, z krótką grzywką 
nad czołem. Powszechnym  nakryciem głowy był kaptur, doszyty do płaszcza lub 
noszony osobno. Używano również filcowych czapek z małym rondem.

Biblia Maciejowskiego; XIII w.



Stopy obuwano w skórzane, 
miękkie ciżmy na płaskiej podeszwie. 
Obuwie męskie, zimowe lub podróżne 
miało krótkie cholewki. 

Biblia Maciejowskiego; XIII w.

Nogi chroniono  
grubymi pończochami  
i nogawicami.  



Ubrania szyto z lnu lub wełnianego sukna.  
Materiały barwiono na mocne kolory: czerwony, zielony, szafirowy  
i zestawiano w kontrastujące ze sobą układy kolorystyczne. 

Codex Manesee; XIV w. 



P
oczątek XIV wieku przyniósł  

znaczne zmiany w obowiązującej modzie.

Nowinki mody francuskiej, niderlandzkiej,  
niemieckiej szybko dotarły do Polski.



Suknie kobiet były dopasowane w górze, a rękawy przecięte przy łokciu dekoracyjnie 
opadały wzdłuż sylwetki. Widoczne rękawy sukni spodnich zapinano na guziczki. 
Młodzieńcy nosili tuniki do kolan (rękawy podobnie jak u panien). 

Na ramiona opadały 
kołnierze kapturów.  
Na biodrach widoczne 
pasy, do których dopięte 
są torebeczki i sztylety. 
Ważnym elementem 
ubioru było obuwie, które 
zyskało wydłużone i często 
podniesione noski.



Przy rękawach sukni damskich 
zwisały ozdobne wstęgi.

Ubiory męskie to także 
dopasowane mocno, krótkie kaftany. 



W kręgach 
dworskich kobiety 
nosiły nowy 
typ wierzchniej 
sukni. Była to 
głęboko wcięta na 
bokach szata, nie 
zasłaniająca bioder. 
Z czasem jej przód 
bywał dekorowany 
gronostajowym 
futrem i guziczkami- 
-klejnotami. 
Wytworne suknie  
często były szyte 
były z wzorzystych 
tkanin. 

Powieść o Róży; XIV w.
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