
Suknie historyczne. Mogą ważyć nawet

kilkanaście kilogramów!

Suknia Jest wizytowa z satyny bawełnianej z tuniką

uszyta na podstawie wzoru z francuskiego magazynu

"La Mode Illustree" z 1869 r. Do niedawna można ją było

Są ciasne, sztywne, szerokie... Wyjątkowo niewygodne. Jednak niektórym paniom to nie przeszkadza - na suknię

historyczną są w stanie wydać nawet kilkanaście tysięcy złotych, a na jej powstanie czekać pół roku

Suknie historyczne - trochę kaprys, bardziej hobby 

Mogą ważyć nawet kilkanaście kilogramów. Są ciasne,

sztywne, szerokie... Wyjątkowo niewygodne. Jednak

niektórym paniom to nie przeszkadza - na suknię

historyczną są w stanie wydać nawet kilkanaście tysięcy

złotych, a na jej powstanie czekać pół roku. Anna Moryto od

kilku lat prowadzi pracownię krawiectwa historycznego

"Stroje z pasją" w Skórzewie koło Poznania.

W jej pracowni szyje się przede wszystkim stroje

historyczne od renesansu do XIX wieku. Podczas

projektowania uwzględnia się jednak wygodę klientek, ale

użycie suwaków czy zatrzasków nie wchodzi w grę, bo

kobiety chcą nosić suknie jak najbardziej zbliżone do

autentyku. 

Średnio powstaje tu kilkanaście sukien rocznie. Uszycie

jednej kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Najdroższe dekoruje się ręcznie. Realizacja zamówienia

trwa dwa-trzy miesiące, ale czasami nawet pół roku, bo np.

długo trzeba czekać na zamówiony materiał. 

Klientkami Anny Moryto są w większości osoby prywatne.

Ale zdarza się, że suknie trafiają do muzeów, ilustrując, jak

wyglądały stroje z epoki.

Zofia Knittel: W internecie znalazłam około 10 innych

pracowni, które szyją stroje historyczne w Polsce. Czy to

jakaś nowa moda? 
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oglądać na wystawie w Pałacyku Henryka Sienkiewicza

w Oblęgorku (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach)

Anna Moryto: - W Polsce jest coraz więcej osób, które

zajmują się rekonstrukcją, zarówno zawodowo jak i

hobbystycznie. Rynek stale się powiększa, może nie bardzo

szybko, ale jest to zauważalne.

Suknia z ok. 1670 r.

Czy szycie sobie sukni historycznej to taki kaprys? 



- To jest trochę kaprys, ale bardziej hobby. Moje klientki to często panie, które biorą udział np. w rekonstrukcjach

historycznych. Dlatego najwięcej zamówień mam wiosną czy latem. Wtedy takich imprez odbywa się najwięcej.

A panny młode? 

- Takie klientki także mam. Czasami szyję suknie do ślubów historycznych, ale szczerze mówiąc panie najczęściej nie

zdradzają, do czego będą potrzebowały tych strojów. 

To nie są wygodne stroje. 

- Rzeczywiście, w gorsecie ruch jest mocno ograniczony, czasami nie można się w nim nawet schylić. A w

wielkogabarytowych sukniach często się o coś zahacza. Z reguły jednak klientki są przygotowane na niewygody.

Suknia balowa z początku lat 50. XIX w. wykonana z kremowego oraz bordowego jedwabiu



Gorset typowy dla drugiej połowy lat 70. i 80. XIX wieku.

Ma fiszbiny ze stalowego drutu

Jak długo wytrzymuje w takim stroju współczesna kobieta? 

- Tyle, ile trzeba.

Nie używa pani żadnych zatrzasków ani suwaków. Jak zapina się takie suknie? 

- To zależy od stroju. Najprostszym zapięciem jest sznurowanie, no i haftki, to w strojach damskich. W męskich -

sznurowanie i guziki. Zatrzaski stosujemy w sukniach z XX wieku. Nie zdarza się, byśmy zszywali suknię podczas

ubierania i rozpruwali podczas rozbierania, tak jak to robiono kiedyś. 

Czy do szycia takich strojów używa się specjalnych tkanin? 

- Stosujemy tkaniny naturalne, współczesnej produkcji, rodzajem dopasowane do tkanin, które mają zastępować.

Wiele dodatków do ubrań wyszło już z użycia i można je kupić tylko w wyspecjalizowanych firmach. Myślę głównie o

zapięciach i sprzączkach. Niektóre rzeczy trzeba specjalnie zamawiać. 

Szycie tych strojów to pani pasja? 

- Lubię historię i zawsze starałam się dowiedzieć, jak mogli

wyglądać ludzie, o których czytam. A kiedy poznałam już

konstrukcję ubioru, rodzaj tkanin, technikę wykonania,

pomyślałam, że można spróbować szyć coś takiego. 

Gdzie takich strojów szyje się najwięcej? 

- Wydaje mi się, że rekonstrukcja historyczna

najpopularniejsza jest w USA. W Europie wytypowałabym

Wielką Brytanię. Ale tak naprawdę zależy to od

poszczególnych epok, które są odtwarzane. Każdy kraj ma

swoją własną charakterystykę i "ulubioną" epokę.

A jaka jest ulubiona epoka Polaków? 

- W Polsce najwięcej jest odtwórców średniowiecza, ale ulubioną epoką jest sarmacki wiek XVII. Ja przynajmniej

szyję najwięcej strojów z tej epoki. 
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