
             NIE DLA  KRAWATA   i MUCHY -   NO UNIFORMS !                  

                                                                                 

                

                         KRAWAT  TO  LASSO  I STRYCZEK  ! 

                                                         Czego ?  Grzecznie  pytam  jak niewolnik! 

  Krawat (fr. cravate) – ozdoba męskiego lub damskiego stroju, będąca wąskim paskiem materiału
wiązanym  wokół  szyi  na  kołnierzu  koszuli.  Współczesny  krawat  wywodzi  się  od  długich,
kolorowych  chust  lub  szarf  noszonych  dawniej  na  szyi  w  Chorwacji.Najdawniejsze  ślady
wczesnych form krawata   SIC ! odnaleziono w grobowcu pierwszego cesarza chińskiego Qin Shi
Huang. Żołnierze jego Terakotowej Armii mają wiązane na szyi chusty.W chusty stroili się również
rzymscy żołnierze. Na wizerunkach armii uwiecznionej w marmurze kolumny Trajana pochodzącej
z  113  r.  n.e.  szyje  żołnierzy  zdobią  zarówno  chusty  zawiązane  na  wzór  wstążki,  jak  i
przypominające  węzeł prosty.W 1660 król  Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swych wojsk,
między nimi również regimentu najemników chorwackich. 
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Kolorowe jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów zwróciły uwagę
monarchy na  tyle,  że  nadał  tej  formacji  miano  Royal  Cravattes (stąd  cravate).  Później  krawat
wszedł  również  na  stałe  do  stroju  króla,  a  pieczę  nad  królewskimi  cravates sprawował  tzw.
cravatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przeszła również do  Anglii a następnie do całej
Europy. Do dzisiaj krawat uważa się za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. W
Polsce, w drugiej połowie lat 70. XX wieku, handlową nazwą krawata był  zwis męski ozdobny.
Wprowadzenie tej nazwy tłumaczone jest najczęściej względami politycznymi. 

                                                     W  krawacie klient  jest  mniej  awanturujący się .  

                                         Krawat  to zwis  męski  luzem  czyli penis na  szyi inaczej kurwacik. 
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1710–1800: zapasy, pasjanse, obrączki na szyję, krawaty
W 1715 r . Pojawił się inny rodzaj nakrycia głowy, zwany „ zapasami ”. Termin pierwotnie odnosił
się do skórzanego kołnierza, sznurowanego z tyłu, noszonego przez żołnierzy w celu promowania
trzymania głowy wysoko w pozycji wojskowej. Skórzana kolba zapewniała także pewną ochronę
głównych naczyń krwionośnych szyi przed atakami szablą lub bagnetem . Generał Sherman ma na
sobie skórzaną kolczugę na kilku fotografiach z czasów amerykańskiej wojny secesyjnej. 

Podstawowymi  krawatami  był  początkowo  tylko  niewielki  kawałek  muślinu  złożony  w wąską
opaskę owiniętą kilka razy wokół kołnierza koszuli i zabezpieczoną od tyłu szpilką. Modne było
noszenie  przez  mężczyzn  długich  włosów,  sięgających  do  ramion.  Końce  schowano  w czarną
jedwabną  torbę  noszoną  na  karku.  Było  to  znane  jako  fryzura  peruka-torba,  a  noszone  z  nią
nakrycia  głowy  były  zapasem.  Pasjans  był  odmianą  peruki.  Ta  forma  miała  pasujące  wstążki
doszyte wokół torby. Po umieszczeniu kolby , wstążki byłyby przenoszone do przodu i wiązane
dużą  kokardą  przed  noszącym.  Jakiś  czas  pod  koniec  XVIII  wieku  zaczęły  pojawiać  się
krawaty.Można to przypisać grupie młodych mężczyzn zwanych macaronis (jak wspomniano w
piosence „ Yankee Doodle ”). Byli to młodzi Anglicy, którzy wrócili z Europy i przynieśli ze sobą
nowe pomysły na temat mody z Włoch. Francuscy współcześni macaronis byli nieprzyzwoici . 

Makaronis byli prekursorami dandysów . 

1800–1850: krawat, zapasy, szaliki, chusty

W tym czasie było również duże zainteresowanie sposobem zawiązania odpowiedniego krawata, co
doprowadziło do szeregu publikacji. Rozpoczęło się to w 1818 r. Wraz z publikacją „
Neckclothitania” , podręcznika stylu, który zawierał ilustrowane instrukcje dotyczące wiązania 14 
różnych krawatów. Niedługo potem ogromna umiejętność wiązania krawata w określonych stylach 
szybko stała się znakiem elegancji i bogactwa mężczyzny.  Była to również pierwsza książka, która 
używa słowa krawat w połączeniu z nakryciem na szyję. 

Mniej więcej w tym czasie pojawiły się czarne zapasy. Ich popularność przyćmił biały krawat, z
wyjątkiem strojów wieczorowych i formalnych. Pozostały one popularne aż do lat 50. XIX wieku.
W tym czasie inną formą noszonego na szyi był szalik . To tam trzymano apaszkę lub chustkę na
miejscu, wsuwając końce przez pierścień palca lub szalika na szyi zamiast używać węzła. 

Lata 1860–1920: muszki, apaszka, apaszka, długi krawat
Wraz  z  rewolucją  przemysłową  coraz  więcej  osób  chciało  mieć  na  szyi  łatwe  do  założenia,
wygodne i wytrzymujące cały dzień pracy. Krawaty zostały zaprojektowane tak, aby były długie,
cienkie i łatwe do wiązania, bez przypadkowego rozpięcia. Jest to projekt krawata, który wciąż nosi
miliony mężczyzn. 
W tym czasie niekiedy skomplikowana gama węzłów i stylów nakrycia głowy ustąpiła miejsca
krawatom i muszkom , przy czym ta ostatnia była znacznie mniejszą, wygodniejszą wersją krawata.
Inny rodzaj nakrycia głowy, krawat ascot , został uznany za  sztywny dla męskich gości podczas
oficjalnych  kolacji  i  męskich  widzów na  wyścigach.  Tacy  mieli  szerokie  klapy  skrzyżowane  i
złączone na piersi. 
W 1926  r.  nowojorski    projektant,  Jesse  Langsdorf  ,  opracował  metodę  cięcia  materiału  na
odchylenie i szycia go w trzech segmentach.  Ta technika poprawiła elastyczność i ułatwiła powrót
tkaniny do pierwotnego kształtu.  Od tego czasu większość mężczyzn nosi  krawat  „Langsdorf”.
Jeszcze innym rozwinięciem w tym czasie była metoda zabezpieczenia podszewki i wkładki (znana
jako łabędź po złożeniu krawata do kształtu. Richard Atkinson i Company of Belfast twierdzą, że
wprowadzili do tego celu ścieg pod koniec lat dwudziestych. 



Po pierwszej wojnie światowej ręcznie malowane krawaty stały się akceptowaną formą dekoracji 
w USA. Szerokość niektórych z tych krawatów wzrosła do 4,5 cm (11 cm). Te głośne, 
ekstrawaganckie więzi sprzedawały się bardzo dobrze przez całe lata 50. 

W Wielkiej Brytanii paski pułkowe były stale stosowane w projektach krawatów przynajmniej od
lat  dwudziestych. W krajach Wspólnoty Narodów paski krawata biegną od lewego ramienia do
prawej strony. W krajach Wspólnoty Narodów tylko osoby powiązane z pułkiem (uniwersytetem,
szkołą lub organizacją) powinny nosić krawat związany z tym pułkiem. Kiedy Brooks Brothers
wprowadził podobne paski w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, ich paski biegły od
prawego ramienia do lewej strony, po części, aby odróżnić je od brytyjskich pułków w paski pułku. 

Przed II wojną światową krawaty były noszone krócej niż obecnie;  wynikało to częściowo z
mężczyzn noszących spodnie w naturalnej talii (mniej więcej na poziomie pępka), a także z powodu
popularności kamizelek, w których długość krawata nie jest ważna, dopóki końce są ukryte . Około
1944 r. więzi stały się nie tylko szersze, ale jeszcze bardziej dzikie. To był początek tego, co później
nazwano  Odważnym  Spojrzeniem  :  więzi,  które  odzwierciedlały  pragnienie  powracających
żołnierzy,  by  zerwać  z  wojenną  jednolitością.  Szerokość  osiągnęła  5  cali  (13  cm),  a  wzory
obejmowały Art Deco,  sceny z polowań,  malownicze „fotografie”,  motywy tropikalne,  a  nawet
dziewczęce  odbitki,  choć  dostępne  były  również  bardziej  tradycyjne  wzory.  Typowa  długość
wynosiła 48 cali (120 cm). 

Odważny wygląd trwał do około 1951 r., Kiedy to wprowadzono wygląd „Mister T” (tak zwany
magazynem Esquire ). Nowy styl, charakteryzujący się zwężanymi garniturami, cieńszymi klapami
i mniejszymi rondami kapelusza , obejmował cieńsze i nie tak dzikie krawaty. Szerokość krawata
zmniejszyła się do 3 cali (7,6 cm) do 1953 r. I nadal stawała się cieńsza aż do połowy lat 60. XX
wieku; długość wzrosła do około 52 cali (130 cm),  gdy mężczyźni zaczęli nosić spodnie niżej,
bliżej  bioder.  W latach 50. krawaty pozostały nieco kolorowe, ale bardziej  powściągliwe niż w
poprzedniej  dekadzie.  Małe  geometryczne  kształty  były  często  stosowane  na  solidnym  tle  (tj.
Faule)); popularne były również ukośne paski. Na początku lat 60. ciemne, solidne więzi stały się
bardzo powszechne, a ich szerokości zmniejszały się do zaledwie 1 cala (2,5 cm). 

Lata 60. przyniosły napływ projektów inspirowanych pop-artem . Pierwszy został zaprojektowany
przez  Michaela  Fisha,  gdy  pracował  w  Turnbull  &  Asser  ,  i  został  wprowadzony  w Wielkiej
Brytanii  w  1965  roku;  określenie  krawat  Kippera  było  kalamburem  w  jego  imieniu,  a  także
nawiązaniem do trójkątnego kształtu przodu krawata. Bogactwo stylów z przełomu lat 60. i 70.
stopniowo  ustępowało  miejsca  bardziej  powściągliwym  projektom.  Więzi  stały  się  szersze,
wracając do swoich 4 1 / 2 -cal (11 cm) szerokości, czasami jaskrawych barw i wzorów. 

Powróciły tradycyjne wzory z lat  30. i 50. XX wieku, takie jak te produkowane przez Tootal ,
szczególnie wzory Paisley . Krawaty zaczęły być sprzedawane wraz z koszulami,  a projektanci
powoli zaczęli eksperymentować z odważniejszymi kolorami. 

W latach 80. węższe więzi, niektóre tak wąskie jak 1 1 / 2 cali (3,8 cm), ale bardziej typowo od 3 do

3 1 /  4 cali (od 7,6 do 8,3 cm), stały się ponownie popularne. W latach 90., kiedy więzi znów się

poszerzyły, powszechne stały się coraz bardziej niezwykłe projekty. Nowości (lub dowcipy) lub
celowo kiczowate krawaty zaprojektowane, aby oświadczenie zyskały pewną popularność w latach
80.  i  90.  XX wieku.  Należą do nich  krawaty  z  postaciami  z  kreskówek,  produkty  komercyjne
lubikony popkultury oraz te wykonane z nietypowych materiałów, takich jak plastik lub drewno . W
tym okresie, gdy mężczyźni nosili spodnie na biodrach, krawaty wydłużono do 57 cali (140 cm). 



Na początku XXI wieku więzi poszerzyły się do 3 1 / 2 do 3 3 / 4 cali (od 8,9 do 9,5 cm), o szerokim

zakresie  wzorów,  od  tradycyjnych  paski,  fulary,  i  klub  powiązania  (związki  z  grzebieniem lub
zaprojektować oznaczający klub, organizacji i kolejność) i streszczenie, wrażeń, i humorystyczne.
Standardowa długość wynosi 57 cali (140 cm), chociaż inne długości wahają się od 117 cm do 152
cm. Podczas gdy remisy mają szerokość 3 3 / 4 cala (9,5 cm) cala nadal dostępny, krawaty do 3 cali

(7,6 cm) również stały się popularne, zwłaszcza młodych mężczyzn i modą. W 2008 i 2009 r. Świat
mody powrócił do węższych więzów.

Wykorzystanie kolorowych i wzorzystych krawatów wskazujących na przynależność użytkownika
do klubu, pułku wojskowego, szkoły, stowarzyszenia zawodowego (Royal Colleges, Inns of Courts)
i innych, pochodzi tylko z Anglii z końca XIX wieku .Bezpośrednimi prekursorami dzisiejszych
krawatów w college'u byli wioślarze z Exeter College w Oksfordzie , którzy zawiązali opaski na
szyjach. 

W Wielkiej  Brytanii  i  wielu  krajach  Wspólnoty  Narodów  krawaty  są  niezbędnym  elementem
mundurka  szkolnego  i  są  noszone  codziennie,  sezonowo lub  na  specjalne  okazje  w  szkolnym
blezerze. W Hongkongu , Australii i Nowej Zelandii krawaty są noszone jako mundur codzienny,
zwykle jako część munduru zimowego.  W krajach bez zimy, takich jak Sri  Lanka ,  Singapur ,
Malezja i wiele krajów afrykańskich, krawat jest zwykle noszony jako część formalnego munduru
na specjalne okazje lub uroczystości. Krawaty mogą również oznaczać członkostwo w domu lub
rolę przywódczą (tj. prefekt szkoły, kapitan domu itp.). 

Najczęstszy wzór takich więzi  w Wielkiej  Brytanii  i  większości  Europy składa się z  ukośnych
pasków  o  naprzemiennych  kolorach  spływających  po  krawacie  od  lewej  strony  użytkownika.
Pamiętaj, że krawaty są cięte na ukos (ukośnie), więc paski na tkaninie źródłowej są równoległe lub
prostopadłe do brzegu, a nie ukośne. Same kolory mogą być szczególnie znaczące. Mówi się, że
ciemnoniebieski i czerwony krawat pułku Dywizji Gospodarczej reprezentuje niebieską krew (tj.
Szlachtę ) Rodziny Królewskiej i czerwoną krew Strażników.

Wśród wielu  wyznań chrześcijańskich  nauczających doktryny o zwykłym stroju  mężczyźni  nie
noszą  długich  krawatów;  obejmuje  to  wiele  wspólnot  anabaptystycznych  (takich  jak
Konserwatywna  Konferencja  Menonitów ),  tradycyjnych  kwakrów (którzy  uważają  krawaty  za
sprzeczne  ze  świadectwem  prostoty  )  oraz  niektórych  metodystów  świętości  (takich  jak
reformowani wolni metodycy, którzy postrzegają krawaty jako sprzeczne z wiarą w zewnętrzną
świętość ). 

Inne wyznania metodystyczne Świętości, takie jak kościół ewangelicki Wesleyan , pozwalają na
długi krawat w kolorze czarnym. Podczas gdy reformowani menonici , wśród innych społeczności
anabaptystów, odrzucają długi krawat, noszenie muszki jest zwyczajowe.

Na początku XX wieku liczba pracowników biurowych zaczęła rosnąć. Wielu takich mężczyzn i
kobiet było zobowiązanych do noszenia krawatów, ponieważ postrzegano to jako poprawę postaw
pracy,  morale  i  sprzedaży.  Usunięcie  krawata  jako  społecznego  i  sartorialnego  wymogu
biznesowego  (a  czasem  jego  zabranianie)  jest  nowoczesnym  trendem  często  przypisywanym
rozwojowi kultury  popularnej.  Chociaż  było to  powszechne w codziennym noszeniu  jeszcze  w
1966 r., W latach 1967–69 krawat wyszedł z mody prawie wszędzie, z wyjątkiem przypadków, gdy
było to wymagane. W latach 80. nastąpił odrodzenie, ale w latach 90. więzi znów się nie spodobały,
a  wiele  firm  technologicznych  ma  wymagania  dotyczące  ubrań  codziennych,  w  tym  Apple  ,
Amazon , eBay , Genentech ,Microsoft , Monsanto i Google .



W zachodniej kulturze biznesowej powstało zjawisko zwane Niedzielnym Piątkiem , w którym 
pracownicy nie muszą nosić krawatów w piątki, a następnie - coraz częściej - w inne, ogłoszone, 
dni specjalne. Niektóre firmy wydłużyły dni ubrań do czwartku, a nawet w środę; inni wymagają 
krawatów tylko w poniedziałek (aby rozpocząć tydzień pracy). W firmie meblowej IKEA krawaty 
nie są dozwolone. 

Przykład sentymentu przeciwko krawatowi znajduje się w Iranie ,  którego teokratyczni władcy
potępili  akcesorium jako  dekadencki  symbol  europejskiego  ucisku.  Do  tej  pory  większość
irańskich mężczyzn zachowała koszulę z długim rękawem z kołnierzem i trzyczęściowy garnitur w
stylu  zachodnim ,  z  wyłączeniem krawata.  Ale  większość  irańskich  mężczyzn  za  granicą  nosi
krawaty. Krawaty są postrzegane przez różne ruchy subkulturowe i kontrkulturowe jako symbol
poddania  się  i  niewolnictwa  (tj.  mający  symboliczny  łańcuch  na  szyi)  skorumpowanej  elicie

społeczeństwa, jako „ niewolnika płacowego ”.    
Noszenie krawata stanowi pewne ryzyko zaplątania, infekcji i zwężenia naczyń . Badanie z 2018 r.
Opublikowane w czasopiśmie medycznym Neuroradiology wykazało, że węzeł Windsona zacieśnił
się  do  poziomu  „niewielkiego  dyskomfortu”  może  przerwać  nawet  7,5  procent  mózgowego
przepływu krwi. Badanie z 2013 r. Opublikowane w British Journal of Ophthalmology wykazało
zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe w takich przypadkach, które może pogorszyć stan osób z
osłabionymi siatkówkami. Mogą istnieć dodatkowe zagrożenia dla osób z jaskrą . 

Sanitariusze wykonujący podtrzymanie życia usuwają krawat rannego mężczyzny jako pierwszy
krok, aby upewnić się,  że nie blokuje on dróg oddechowych.  Krawaty mogą również stanowić
zagrożenie dla  zdrowia osób innych niż  użytkownik.  Uważa się  je  za wektory w przenoszeniu
chorób  w  szpitalach.  Pomimo  takich  obaw  wielu  lekarzy  i  dentystów  nosi  krawaty  dla
profesjonalnego  wizerunku.  Szpitale  poważnie  traktują  zakażenie  krzyżowe  pacjentów  przez
lekarzy noszących zainfekowane krawaty  ponieważ krawaty są rzadziej czyszczone niż większość
innych ubrań. 17 września 2007 r. Brytyjskie szpitale opublikowały przepisy zakazujące krawatów.
W takim kontekście niektórzy wolą używać muszek ze względu na ich krótką długość i względny
brak przeszkód. 

W Wielkiej Brytanii popularnym dowcipem jest ciągnięcie czyjegoś krawata, aby go zacieśniał. Ten
dowcip, znany jako „peanutting” lub „squatknotting”, jest często używany do zawstydzania ofiary,
a  także  może  być  wykorzystywany do poważniejszego zastraszania.  W marcu 2008 r.  13-letni
chłopiec z Oxted w Surrey został zabrany do szpitala z obrażeniami kręgosłupa po „oszustwie”. Był
hospitalizowany przez trzy  dni.

 



            J. Bach 

                   SZALIKOWCY  I  CHUŚCIARZE  GÓRĄ  !   

                                                          

                                      APASZKA  MĘSKA



SMOKEE 
Oprócz garnituru, najbardziej klasycznym męskim strojem jest smoking. Wszystko zaczęło się w
połowie  XIX  wieku  w  Anglii.  Tam  w  1860  słynny  londyński  krawiec  Henry  Poole  stworzył
wieczorową marynarkę dla Księcia Walii, która miała być alternatywą do fraka. Początkowo miał to
być strój na nieformalne przyjęcia,  jednak, gdy nowojorczyk James Potter,  zobaczył  owy strój,
zachwycił się nim do tego stopnia, że przywiózł go do Ameryki. W ten sposób historia smokingu
zaczęła przebiegać dwutorowo. Nazwa smoking powstała od zwyczaju palenia cygar. Do tego celu
angielscy lordowie  zakładali specjalne stroje, (dinner dress, lub dinner jacket) i spotykali się w
palarniach w męskim gronie, gdzie  ustalali  i knuli różną  politykę. Smoking jest strojem, którego z
wyjątkiem wesel  nie  powinno  zakładać  się  przed  godziną  19.00,  ponieważ  jest  stworzony  do
sztucznego  światła  ,co  samo  za   siebie   mówi.   W  skład  całego  stroju  wchodzi  marynarka
smokingowa, spodnie smokingowe, koszula ,  pas smokingowy, kamizelka  i  mucha. Tak ubrany
mężczyzna brytyjski  miał  zachwycać   wyglądem na każdym sztucznym przyjęciu. 

Mucha znaczenia:  rzeczownik, rodzaj żeński 
(1.1) pospolity dwuskrzydły owad
(1.2) krawat w kształcie kokardy, muszka
(1.3) sztuczna przynęta wędkarska imitująca rozmaite owady wodne 
(1.4)  rodzaj płaszcza
(1.5) coś łatwego do zrobienia 
(1.6) szpieg
(1.7) o człowieku pasożyt
(1.8) choroba koni

Muszki noszone są do smokingu (wyłącznie mucha czarna), fraka (wyłącznie mucha biała) lub 
garnituru. Od drugiej połowy XX wieku muszka jest symbolem konserwatywnego liberalizmu w 
garderobie .Muszki noszone są do smokingu (wyłącznie mucha czarna), fraka (wyłącznie mucha 
biała) lub garnituru. Od drugiej połowy XX wieku muszka jest symbolem konserwatywnego 
liberalizmu w garderobie. Tzw. gotowe muszki są w złym guście, podobnie jak krawaty na gumce 
czy z węzłem zaplecionym fabrycznie. 
Ze względu na kształt odróżnia się muszkę typu: 

• motyl – z półokrągłym zakończeniem po obu stronach i wysokimi skrzydełkami 
• diament – o trójkątnym zakończeniu po obu stronach 
• nietoperz  –typowa   mucha   o  prostym  zakończeniu  po  obu  stronach,  z  niskimi

skrzydełkami



Rozmiar  muszki  powinien  być  dopasowany  do  szyi  noszącego:  zbyt  krótka  jest  trudna  do
zawiązania, natomiast zbyt długa stworzy za dużą kokardę. Ważne jest,  by  mucha   mieściła się
wewnątrz ramy kołnierzyka koszuli, a jej długość była równa konturowi twarzy zawartemu między
zewnętrznymi  kącikami  oczu.  W modzie  XVIII-wiecznej  muszką  nazywano  również  imitującą
pieprzyk czarną plamkę przylepianą jako plasterek na twarzach eleganckich kobiet.  Typowa dla
okresu  rokoko,  służyła  dla  specyficznej  ozdoby  (poprzez  kontrast  z  bieloną  cerą)  i  dodania
wdzięku, lecz także dla ukrycia niewielkich defektów oblicza. 

Frak  i mucha
Około roku 1740 frak stanowił ubiór dzienny, był rozwinięciem ubioru żołnierskiego i angielskiej 
mieszczańskiej peleryny sukiennej. Od połowy wieku XIX szyje się go niemal wyłącznie z 
czarnego sukna, od tego czasu frak stał się wyłącznie strojem wieczorowym. Jedynym wyjątkiem 
kiedy można założyć frak w ciągu dnia jest użycie go jako stroju dworskiego podczas audiencji u 
króla, królowej, papieża lub na gali orderowej. 

                                                                             
                                KULTURA  NARODOWA   TO TRADYCJA  
               A  NIE  MAŁPI  GAJ   I  NAŚLADOWNICTWO  OBCEJ   LORDOZY 

  SURDUT POLSKI   KOKARDA    i   WIĘCEJ LUZU 

           



Marynarka – górna część męskiego garnituru, długa do pasa lub bioder lub samodzielny element 
ubioru. 
Pierwsze marynarki  były noszone przez marynarzy i  robotników jako funkcjonalne okrycia.  W
kolejnych latach marynarka awansowała do rangi stroju eleganckiego mężczyzny, najczęściej jako
element  garnituru.  Pierwsze  marynarki  noszono  ze  sztywnym przodem,  wysoką  talią.  Były  to
przeważnie jednorzędówki z wyłogami. 

Jednorzędowy garnitur po raz pierwszy wprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1906 roku. Marynarka
projektowana  dla  jeźdźców  wymagała  pozostawienia  dolnego  guzika  niezapiętego,  jednak  pod
wpływem  króla  Edwarda  VII  rozpowszechnił  się  zwyczaj  niezapinania  górnego  guzika  w
marynarce o trzech guzikach. Od 1925 roku moda marynarek zmieniła się. Ubierano się w coraz
luźniejsze  marynarki.  W 1929  roku  zaczęto  watować  ramiona,  krój  w  pasie  był  coraz  mniej
dopasowany, za to coraz węższy w biodrach. Zaczęła się moda na marynarki sportowe noszone na
co dzień, a kamizelkę zastępowano swetrem. Zaczęto rozróżniać strój dzienny i wieczorowy.

SMOKEE
Oprócz garnituru, najbardziej klasycznym męskim strojem jest smoking. Wszystko zaczęło się w
połowie XIX wieku w Anglii. Tam w 1860 słynny londyński krawiec Henry Poole stworzył
wieczorową marynarkę dla Księcia Walii, która miała być alternatywą do fraka. Początkowo miał to
być strój na nieformalne przyjęcia, jednak, gdy nowojorczyk James Potter, zobaczył owy strój,
zachwycił się nim do tego stopnia, że przywiózł go do Ameryki.
W ten sposób historia smokingu zaczęła przebiegać dwutorowo.

Nazwa smoking powstała od zwyczaju palenia cygar. Do tego celu angielscy lordowie zakładali
specjalne stroje, (dinner dress, lub dinner jacket) i spotykali się w palarniach w męskim gronie,
gdzie ustalali i knuli różną politykę. Smoking jest strojem, którego z wyjątkiem wesel nie
powinno zakładać się przed godziną 19.00, ponieważ jest stworzony do sztucznego światła ,co
samo za siebie mówi. W skład całego stroju wchodzi marynarka smokingowa, spodnie
smokingowe, koszula , pas smokingowy, kamizelka i mucha. Tak ubrany mężczyzna z pewnością
może zachwycać wyglądem na każdym sztucznym przyjęciu.  Te  czasy już  minęły ! 
W  Polsce  nie ma   i  nie  było żadnych  lordów  ale szlachta i arystokracja. 





Dzisiaj nie da się   chodzić w  takich strojach na co dzień, chyba, że  na  jakieś  okazje , 
dlatego polecana  jest  zmiana  ubioru.








	1710–1800: zapasy, pasjanse, obrączki na szyję, krawaty
	1800–1850: krawat, zapasy, szaliki, chusty

