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WST¢P
Kardyna∏ Newman podjà∏ swego czasu ambitnà prób´ zdefiniowania d˝entelmena: It is almost
a definition of a gentleman to say, that he is one who never inflicts pain1.
W Zwiàzku Radzieckim uwa˝ano, ˝e d˝entielmen eto mu˝czina, katoryj piered poce∏ujem ˝enszczinu w ruku, wynimajet sigaretu izo rta2.
Jak widaç, w gruncie rzeczy chodzi o to samo.
D˝entelmeƒskoÊç, do której zalicza si´ tak˝e poszanowanie dla adwersarza, nieprzypisywanie mu z góry z∏ych zamiarów, jest fundamentem cywilizacji zachodniej. Na zaufaniu opiera si´ nowoczesna gospodarka, na poszanowaniu poglàdów innych opiera si´ demokracja.
Czy jednak ka˝dy uk∏adny m´˝czyzna jest automatycznie d˝entelmenem? Czy wystarczy
byç gentle – ∏agodnym, uprzejmym, unikajàcym konfliktów i przykrych sytuacji softie?
Troch´ zasad te˝ si´ przydaje. D˝entelmen powinien byç twardym „menem” choçby
w sprawach honoru czy koloru muszki do fraka; tu wszelkie ust´pstwa i kompromisy sà nie do
przyj´cia.
A wi´c nareszcie mamy definicj´! D˝entelmen to ktoÊ pomi´dzy gentle a man! Zauwa˝my
jednak, ˝e pomi´dzy tymi cz∏onami nie ma ˝adnej kreski, ˝adnego dywizu. D˝entelmeƒskoÊç
znów okaza∏a si´ czymÊ nieuchwytnym.
Niech tak zostanie, zw∏aszcza ˝e nadmierne zwracanie uwagi na to, czy jest si´ d˝entelmenem, jest zdecydowanie nied˝entelmeƒskie.
D˝entelmen ceni tradycj´, naturalne materia∏y, r´cznà prac´, slow food. Lubi to, co pokryte patynà czasu: frak po dziadku, buty, które majà ze trzydzieÊci lat (nieco inne preferencje
ma on tylko w stosunku do dziewczyn). Czy˝ istnieje lepsza recepta na prze˝ycie na naszej ma∏ej planecie bez rujnowania jej zasobów?
Wi´cej mo˝na si´ dowiedzieç o d˝entelmenie czytajàc t´ ksià˝k´. Zapraszamy do slow
reading. Tylko jedna uwaga: to ksià˝ka genderowa, pokazujàca Êwiat i kultur´ z m´skiego
punktu widzenia. Nie znaczy to, ˝e nie powinny po nià si´gaç panie: b´dzie ona dla nich cennym êród∏em informacji o zagadkowych istotach dwuno˝nych zwanych m´˝czyznami.
01 (ang) „To niemal definicja d˝entelmena powiedzieç o kimÊ, ˝e jest tym, który nigdy nie zadaje bólu” (J. H. Newman,
The Idea of the University, wyd. polskie „Idea uniwersytetu”, t∏. Przemys∏aw Mroczkowski, Warszawa 1990). Pe∏ne
wyliczenie cech d˝entelmena zaj´∏o Newmanowi bità stron´, co Êwiadczy o tym, jak skomplikowanymi istotami sà
m´˝czyêni, a zw∏aszcza d˝entelmeni.
02 (ros.) „D˝entelmen to m´˝czyzna, który przed poca∏owaniem kobiety w r´k´ wyjmuje papierosa z ust”. Autorstwo
tej definicji przypisuje si´ niekiedy Barbarze Streisand, ale bon mot ten by∏ znany zanim jeszcze Barbara przysz∏a
na Êwiat.
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1
PIENIÑDZE I PIERWSZA åWIARTKA
To b´dzie najs∏abszy rozdzia∏ w ca∏ej ksià˝ce, bo nie lubi´ pisaç Timesa”) wybiera zawsze to, co wymaga najmniej wysi∏ku i dlao pieniàdzach, ale musimy przez to przebrnàç.
tego musi si´ nieêle natrudziç, aby ominàç te dziedziny ˝ycia,
w których taki wysi∏ek jest wymagany. Totalna kontestacja jest
doÊç m´czàca, dlatego wygodniej jest byç konformistà, ale zaznaForma i treÊç
czaç przy tym, ˝e do pewnych aspektów (tych trudniejszych) jest
si´ nastawionym „krytycznie”. Bobo ˝yje pod „przymusem nonKogo mo˝na nazwaç d˝entelmenem?
Wyobraêmy sobie uk∏ad wspó∏rz´dnych. Niech osià odci´tych konformizmu” – jak to nazwa∏ Ernst Bloch.
Kluczowa cecha bobo: lenistwo.
b´dzie forma, a osià rz´dnych treÊç. Cztery çwiartki tego wykresu
Co za∏o˝y bobo do fraka? Bobo nie za∏o˝y ˝adnej muszki.
odpowiadajà czterem stylom ˝ycia, które nazwaç mo˝na: prolet,
Przyjdzie w rozpi´tej koszuli, obwieszczadrobnomieszczanin, bobo i d˝entelmen.
jàc wszystkim, ˝e jest nastawiony krytyczCzym si´ te style wyró˝niajà?
nie do tego sztywniactwa. Tak naprawd´,
nie potrafi tej muszki zawiàzaç, a jest
Proleci
zbyt leniwy, ˝eby si´ tego nauczyç.
˚ycie proletów jest pozbawione zarówno
formy, jak i treÊci. Tragizm takiego ˝ycia,
ch´tnie patroszonego w ekshibicjonistyczD˝entelmen
nych widowiskach TV, mo˝e budziç wspó∏Pierwsza çwiartka. D˝entelmen zna
czucie, ale na szcz´Êcie prolet nie czuje
wszystkie regu∏y, dlatego mo˝e je ∏amaç.
bólu istnienia. Ârodkiem znieczulajàcym
Kluczowa cecha d˝entelmena: bezjest jego nihilizm (równie˝ estetyczny).
troska.
Kluczowa cecha proleta: bezwstyd.
Co za∏o˝y d˝entelmen do fraka: biaCo za∏o˝y prolet do fraka: muszk´ ze
∏à muszk´.
D˝entelmen w uk∏adzie wspó∏rz´dnych f-t.
z∏otego brokatu.

Stylowo przez ca∏y dzieƒ
Drobnomieszczanie

Ka˝dy dzieƒ rozpoczyna si´ w punkcie przeci´cia osi wykresu f-t.
Drobnomieszczanie to sól tej ziemi. My wszyscy z nich. Napisanie Dokàd dotrzemy wieczorem? Ksià˝ka ta objaÊnia, jak poruszaç
tej ksià˝ki jest tak˝e przejawem drobnomieszczaƒstwa. Drobno- si´ w pierwszej çwiartce tego uk∏adu wspó∏rz´dnych, zarezerwomieszczanin l´kliwie podglàda stojàcych wy˝ej od niego i stara si´ wanej dla d˝entelmenów. Przepraszam wszystkie panie. Nie poim dorównaç, choç nie zawsze mu to wychodzi.
trafi∏em o nich napisaç nic sensownego. Ich pi´kna i czaru nie
Kluczowa cecha drobnomieszczanina: l´k.
mo˝na ujàç w technologiczne regu∏y.
Co za∏o˝y drobnomieszczanin do fraka: czarnà muszk´.

Pieniàdze w ˝yciu d˝entelmena
Bobo

Na Êwiecie jest ponad dziewi´ç milionów tzw. HNWI (High Net
Bobo (od bourgeois bohemian, „mieszczaƒska cyganeria”, na- Worth Individuals), czyli osób dysponujàcych wolnymi aktywami
zwa wprowadzona przez Davida Brooksa, publicyst´ „New York finansowymi o wartoÊci powy˝ej jednego miliona dolarów, w tym 95
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narki, a d∏ugoÊç r´kawów koszuli wyznacza d∏ugoÊç r´kawów marynarki. Dlatego
przed wizytà na Savile Row nale˝y udaç si´
na Jermyn Street, gdzie mieszczà si´ pracownie koszul6. Najs∏awniejsza z nich,
znajdujàca si´ pod numerem 71–72, to
Turnbull & Asser. Koszule zamawiali tam
Winston Churchill, Sean Connery, Pablo
Picasso i Ronald Reagan.
Przy szyciu koszul zwyczajowo zamawia si´ pó∏ tuzina jednorazowo. Najpierw
szyje si´ koszul´ próbnà, którà klient kilka razy nosi i spiera. Koszula próbna,
po uwzgl´dnieniu poprawek, jest podstawà do uszycia szeÊciu koszul w wersji ostatecznej. Tylko takie, szyte z wykrojów
papierowych koszule w pe∏ni zas∏ugujà
na okreÊlenie „koszule miarowe”. Koszula wytrzymuje oko∏o 50 praƒ. Zak∏adajàc,
˝e 75% dni w roku to dni „koszulowe”
(reszta przypada na tiszerty i tym podobne), pó∏ tuzina odpowiada akurat rocznemu zapotrzebowaniu.
Spotyka si´ – choç rzadko – koszule
z przypinanymi ko∏nierzykami i mankietami. Takie wykonanie z dwoma kompletami ko∏nierzyków i mankietów kosztuje
niewiele wi´cej od zwyk∏ej koszuli, a ma
trzy zalety:
•˝ywotnoÊç koszuli zwi´ksza si´
dwukrotnie (przecierajà si´ zawsze
najpierw mankiety, a wkrótce potem
ko∏nierzyk);
•ko∏nierzyk i mankiety mo˝na osobno (lekko) krochmaliç, a reszta koszuli pozostaje przyjemnie mi´kka;
•koszula z odpi´tym ko∏nierzykiem
i mankietami wyglàda tak staroÊwiecko i fascynujàco m´sko, ˝e mo˝na to
porównaç tylko z goleniem si´ brzytwà, które równie˝ dzia∏a na kobiety.

Ko∏nierzyki

Afgaƒski prezydent Hamid Karzaj w koszuli z ko∏nierzykiem mandaryƒskim (Teheran, 24 maja 2009). Tom
Ford, creative director w firmie Gucci, nazwa∏ Karzaja
„najelegantszym m´˝czyznà na Êwiecie”. Jego strój to
udane po∏àczenie ethnic fashion z klasycznym krawiectwem m´skim. Odzie˝owo deklasuje swego rozmówc´,
prezydenta Iranu Ahmadine˝ada. Wystarczy porównaç
buty. Krój garnituru bez komentarza.

Michael Douglas w oskarowej roli Gordona Gekko
w filmie Wall Street (1987) w dwukolorowej koszuli
z ko∏nierzykiem kent. Na potrzeby filmu uszyto dla
niego 24 koszule miarowe ze szwajcarskiej i angielskiej
bawe∏ny. Ta na zdj´ciu mia∏a bia∏e odk∏adane mankiety (tylko takie mankiety sà dopuszczalne do koszuli bico06 Robiàc zakupy na Jermyn Street czy Savile Row,
trzeba uwa˝aç, aby nie wylàdowaç na Carey lore) ze spinkami z ˝ó∏tego z∏ota z monogramem GG
Street (niegdyÊ znajdowa∏ si´ tu Bancruptcy (Gordon Gekko), choç z∏oÊliwcy twierdzà, ˝e to po prostu
zwyk∏e spinki od Gucciego.
Court – sàd upad∏oÊciowy).

KO¸NIERZYK STÓJKOWY Z KLAPKAMI
Koszule z takimi ko∏nierzykami nosi si´
do fraka, ˝akietu z plastronem i smokingu. Uwaga: do ko∏nierzyka stójkowego
z klapkami raczej nie zak∏ada si´ krawata.
Dopuszczalny jest krawat do ˝akietu (zamiast plastronu), ale musi on byç wtedy
zawiàzany na bardzo gruby w´ze∏.
KO¸NIERZYK MANDARY¡SKI
Do takiego ko∏nierzyka nie mo˝na nosiç
krawata ze wzgl´dów czysto technicznych.
Ko∏nierzyki takie nosi si´ najcz´Êciej
do marynarek z ko∏nierzem stójkowym typu clerical coat, które by∏y swego czasu
lansowane przez Eltona Johna.
Odmianà ko∏nierzyka mandaryƒskiego
jest ko∏nierzyk àla Wincenty Witos (bez stójki), spotykany doÊç cz´sto w casual wear.
KO¸NIERZYK KENT
Jest to najcz´Êciej spotykany ko∏nierzyk
(turn-down collar). Nadaje si´ do ˝akietu, alberta, stresemana, garnituru formalnego i garniturów typu business outfit.
Nie powinno si´ go nosiç do blezera, gdy˝
wyglàda wtedy nudno i sztywniacko. Kent
powinien byç usztywniony za pomocà
wyjmowanych listewek.
KO¸NIERZYK REKINA
Jest to odmiana kenta z bardzo silnie Êci´tymi rogami7. „Rekin” nadaje twarzy
optymistyczny, uÊmiechni´ty wyglàd
i u˝ywany jest do rozjaÊniania ponurych,
twardych rysów. Ulubiony ko∏nierzyk Gerharda Schrödera i ksi´cia Karola.
KO¸NIERZYK PIOTRUSIA PANA (PETER
PAN COLLAR)
Jest to kent z zaokràglonymi rogami, pasujàcy do business outfit. Nazywany jest tak07 Z ko∏nierzykiem rekina jest troch´ jak z syfilisem, który W∏osi nazywali chorobà francuskà
(morbus gallicus), a Francuzi chorobà neapolitaƒskà (morbus napolitani). Ko∏nierzyki
rekina nazywane sà przez Amerykanów ko∏nierzykami angielskimi, a przez Francuzów ko∏nierzykami w∏oskimi.
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Ko∏nierzyki rekin i kent.

Ko∏nierzyk Piotrusia Pana i ko∏nierzyk patkowy.

Ko∏nierzyk Piccadilly.

Szpilka do ko∏nierzyka (Gino Venturini).

Ko∏nierzyk button-down z otwartym zapi´ciem.

Ko∏nierzyk button-down z krytym zapi´ciem.

˝e ko∏nierzykiem klubowym. W Anglii zwany jest Eton, bo by∏ noszony przez studentów tej uczelni, w Niemczech – Bubi-Kragen („ko∏nierzyk ch∏opczyka”). Dwukolorowa odmiana Piotrusia Pana (bia∏y
ko∏nierzyk do niebieskiej koszuli) nazywa si´ ko∏nierzykiem po∏o˝nej. Ko∏nierzyk Piotrusia Pana nadaje si´ do business outfit i city wear. Kojarzony z gie∏dà, bankowoÊcià, lubiany w londyƒskim City.
Ko∏nierzyk Piotrusia Pana w klasycznej wersji (jako kent z zaokràglonymi rogami) ma ch∏opi´cà, rozmarzonà nut´. Zmi´kcza
to wizerunek. Takie koszule nosi∏ cz´sto austriacki polityk Alois Mock.
KO¸NIERZYK PATKOWY (TAB COLLAR)
Pod rogami takiego ko∏nierzyka znajduje si´ patka zapinana
pod w´z∏em krawata na zatrzask lub ma∏y guziczek.
Dla osób wyst´pujàcych publicznie nie ma nic gorszego ni˝
niezaciàgni´ty do koƒca w´ze∏ krawata. W´ze∏ opada cz´sto
przy wysokich ko∏nierzykach, stosowanych do optycznego skracania zbyt d∏ugiej i cienkiej szyi. Patka jest tu idealna, gdy˝ blokuje w´ze∏, eliminujàc radykalnie ten problem. W ko∏nierzyku
patkowym jest ma∏o miejsca na w´ze∏ i dlatego krawat wià˝e si´
na ma∏e w´z∏y, takie jak four-in-hand. Ko∏nierzyk ten pasuje
idealnie do business outfit i do garniturów formalnych. Nie nadaje si´ do noszenia bez krawata!
KO¸NIERZYK PICCADILLY
Rogi tego ko∏nierzyka przytrzymywane sà przewleczonà przez
dziurki szpilkà lub ozdobnà agrafkà. Szpilk´ przewleka si´
pod w´z∏em krawata, a koniec szpilki zabezpiecza si´ nakr´tkà.

Ko∏nierzyki Piccadilly (zwane tak˝e pin collar lub eyelet collar) pojawi∏y si´ w 1910 roku wraz z modà na jedwabne koszule, których ko∏nierzyków nie mo˝na by∏o krochmaliç. Stosowane
sà one równie˝ w koszulach bawe∏nianych. Piccadilly ma te same zalety i wady, co ko∏nierz patkowy, ale do garnituru wizytowego si´ nie nadaje. Typowy city-look.
KO¸NIERZYK BUTTON-DOWN
Wylansowa∏ go w 1896 roku Amerykanin John Brooks (znana
amerykaƒska firma Brooks Brothers). Zainspirowali go gracze
w polo, którzy przypinali rogi ko∏nierzyków do koszuli, aby nie
fruwa∏y w czasie gry. Dzi´ki przypinanym rogom ko∏nierzyk ten
nie musi (i nie powinien) byç usztywniony. Button-down ma
sportowy rodowód, wi´c ca∏oÊç tworzy dopiero ze sportowym mankietem (pojedynczy mankiet zapinany na dwa guziki) i z kontrafa∏dà na plecach. Natomiast koszule skrojone w stylu business
look (mankiet na jeden guzik i dwie boczne pliski na plecach)
majàce ko∏nierzyk button-down sà niestylowe. Button-down
nadaje si´ do tweedowych marynarek i do blezera, bo oba te stroje majà sportowe konotacje.

 Button-down noszony do garnituru to jak wk∏adanie do garnituru adidasów.

Zwisajàcy ˝a∏oÊnie jeden róg ko∏nierzyka to cz´sty problem,
gdy nosi si´ koszule bez krawata. Ko∏nierzyk button-down
(zw∏aszcza taki z krytymi guzikami) zapobiega takim sytuacjom.
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Mankiety

Dwudziurkowe guziki zarezerwowane sà dla paƒ. Dotyczy to
Sà one – po ko∏nierzyku – najwa˝niejszym elementem koszuli. nie tylko guzików od koszul (nawet tych najmniejszych stosowaKoszule na miar´ szyte sà tak, ˝e na r´ce z zegarkiem mankiet nych do zapinania rozci´ç r´kawów lub przypinania rogów ko∏nierzyków), ale i guzików przy marynarkach,
jest luêniejszy. W koszulach konfekcyjnych
p∏aszczach itd. Ta stara tradycja wywodzi
zamiast tego stosuje si´ mankiety z dwoma
si´ stàd, i˝ przy m´skich zaj´ciach, takich
guzikami. Mankiet na r´ce z zegarkiem zajak na przyk∏ad ∏owy czy wojaczka, guziki
pina si´ luêniej (na pierwszy guzik).
by∏y nara˝one na przecià˝enia i dlatego
 Koszule z krótkimi r´kawami – podobmusia∏y byç wyjàtkowo solidnie przyszyte.
nie jak szorty – sà dopuszczalne tylko
Wyjàtkiem od powy˝szej regu∏y sà trzyw casual outfit. Koszul z takim r´kadziurkowe guziki istniejàcej od 1881 roku
wem nie powinno si´ w ˝adnym wyfirmy bieliêniarskiej van Laack.
padku nosiç pod marynarkà. Wyjàtek
Ârednic´ guzików wyra˝a si´ w liniach
stanowi dinner jacket.
(ligne), skrót L, zgodnie z tradycjà z IX
wieku.
Po zdj´ciu marynarki wyglàda si´ jak
Linia guzikowa to 1/40 cala. Klasyczna
stra˝nik miejski, a argumenty klimatyczne
m´ska koszula ma zapi´cie na guziki 18L
sà ∏atwe do zbicia. Pr´dzej si´ mo˝na spociç
(czyli guziki o Êrednicy 11,4 mm), a guw d˝insach i w koszulce polo ni˝ w koszuli
ziczki w rozci´ciu r´kawów i guziczki s∏uz cienkiej bawe∏ny Sea Island i ubraniu letDziurki
na
guzik
w
rozci´ciu
r´kawa
koszuli.
Na
˝àce do przypinania rogów ko∏nierzyka
nim z we∏enki supercento od Lora Piany.
górze koszula konfekcyjna, na dole miarowa.
majà 14L (8,84 mm Êrednicy).
R´kaw przy mankiecie powinien byç
Guziki do koszuli dobrej jakoÊci powinny byç wykonane z maplisowany, a rozci´cie r´kawa – zapinane na osobny ma∏y guziczek. Najlepsze koszule poznaje si´ po tym, ˝e dziurka od tego gu- cicy per∏owej. Sprawdza si´ to stukajàc lekko guzikiem o z´by –
ziczka jest pozioma, a nie pionowa. Przy szyciu trudniej wtedy macica per∏owa daje metaliczny odg∏os w odró˝nieniu od g∏uchego
zgraç po∏o˝enie guziczka i dziurki, ale za to taki guzik ∏atwiej si´ stuku guzika z tworzywa. Guziki z macicy per∏owej najwy˝szej klazapina. Brak guziczka w rozci´ciu r´kawa sygnalizuje konfekcj´ sy majà gruboÊç powy˝ej 3,5 mm. Z macicy per∏owej wykonuje si´
niskiej jakoÊci.
te˝ guziki kolorowe (na przyk∏ad bràzowe lub czarne).
Koszula jest zapinana z regu∏y na siedem guzików. Ostatnia
dziurka na dole powinna byç pozioma, co zapobiega samoczynKieszenie
Kieszenie w koszulach pojawi∏y si´ wtedy, gdy zacz´to nosiç gar- nemu rozpinaniu si´ koszuli na brzuchu.
Zwyk∏e guziki od koszuli majà charakter bieliêniany i nie ponitury bez kamizelek i zdejmowaç marynarki.
winny byç eksponowane.
 Wszelkie koszule przeznaczone do strojów formalnych
(od fraka do garnituru wizytowego) nie powinny mieç kiesze-  JeÊli koszula przeznaczona jest do noszenia z muszkà, to poni. Mo˝na te˝ przyjàç jako regu∏´, ˝e koszula z odk∏adanymi
winna mieç zapi´cie kryte (fly front) albo – jak w przypadmankietami – nawet noszona do marynarki sportowej – nie
ku koszuli frakowej czy te˝ smokingowej – dziurki do
guzików jubilerskich.
powinna mieç kieszeni.
Do smokingów nosi si´ koszule z mi´kkim gorsem. Jest on tylPrzy koszulach ze wzorzystych materia∏ów o jakoÊci wykonania Êwiadczy dopasowanie wzorów tak, aby kieszeƒ by∏a niemal ko lekko usztywniony drobnymi pliskami (pleated front). Koszule z riuszkami (ruffle front) zarezerwowane sà dla szo∏biznesu.
niewidoczna na tle koszuli.

Zapi´cie

 Guziki w ubiorach m´skich majà zawsze cztery dziurki i powinny byç przyszyte na krzy˝.

Plecy
Ka˝dy cz∏owiek ma ramiona nierównej wysokoÊci (ró˝nica wynosi od jednego do dwóch centymetrów, u prawor´cznych prawe
rami´ jest ni˝sze). Dzielone karczki (pionowy szew z ty∏u przez
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Êrodek karczka), spotykane w koszulach szytych na miar´, trzymuje. ¸atwo jednak to sprawdziç, oglàdajàc od lewej strony
uwzgl´dniajà ten fakt. Dopasowanie wzorów w tym miejscu jest miejsce, gdzie pod pachà schodzà si´ szwy. Wszystkie szwy podla krawca szczególnym wyzwaniem, a dzielony karczek niezbi- winny byç p∏askie, a nie z obrzuconymi kraw´dziami.
Kolejnym testem jest przy∏o˝enie miartym dowodem, ˝e ma si´ do czynienia z koki centymetrowej do dowolnego Êciegu
szulà dobrej klasy.
(na przyk∏ad na ko∏nierzyku) i policzenie
Plecy koszul formalnych powinny mieç
iloÊci wk∏uç na centymetr. Dobra jakoÊç
dwie boczne pliski, a plecy koszul sportowych
zaczyna si´ od siedmiu – oÊmiu wk∏uç, wypowinny mieç Êrodkowà kontrafa∏d´ zesoka jakoÊç to dwanaÊcie wk∏uç na centywn´trznà, dajàcà wi´kszà swobod´ ruchów.
metr szwu.

Dó∏ koszuli
Zbyt krótkie koszule majà tendencj´ do wyTkaniny koszulowe
∏a˝enia ze spodni. Koszula powinna byç tak
Podczas wizyty u krawca koszulowego pr´d∏uga, ˝eby mo˝na by∏o schwyciç w kroku
dzej czy póêniej nadchodzi moment prejednoczeÊnie jej przednià i tylnà cz´Êç. Aby
zentacji tkanin. Ksià˝eczki z próbkami nie
jednak tak d∏uga koszula nie wypycha∏a
pozwalajà na pe∏nà ocen´, tkanin´ trzeba
w podejrzany sposób spodni, z przodu jest
zobaczyç i dotknàç w ca∏oÊci. Tu nie poona krótsza ni˝ z ty∏u (do zawini´cia szynki
winno byç kompromisów jakoÊciowych, bo
trzeba wi´cej materia∏u ni˝ do zawini´cia
koszula jest najbli˝sza cia∏u.
Karczek.
Na
górze
koszula
konfekcyjna,
na
dole
kie∏basy, jak z porozumiewawczym uÊmieszJeÊli krawiec oferuje tkaniny z szeromiarowa.
kiem wyjaÊniajà krawcy koszulowi).
kich bel, to powinny zadzwoniç dzwonki
Powstawaniu kràg∏ych, wypchanych bioder zapobiegajà nato- alarmowe. Tkaniny koszulowe wysokiej jakoÊci tkane sà na wàmiast dwa boczne rozci´cia, które wykoƒczone sà trójkàtnymi wstaw- skich krosnach o szerokoÊci 90 cm!
Nie trzeba umieç odró˝niaç oksfordu od panamy czy pinkami (godetami). Manufaktura koszul Thomas Pink z Jermyn Street
z godetów tych (u Pinka zawsze ró˝owych) uczyni∏a swój znak fir- pointa, ale rzut oka na metk´ nie zaszkodzi.
mowy, nawiàzujàc w ten sposób do nazwiska za∏o˝yciela firmy.
Przede wszystkim trzeba sprawdziç, czy do tkania u˝yto nici
Ró˝owy uwa˝any jest obecnie za kolor kobiecy; na ró˝owo skr´conej z dwóch cieƒszych nitek. Taka tkanina nazywa si´ twoubiera si´ niemowl´ta dziewczynki, ˝eby je
-ply. JeÊli na metce nie ma takiego oznaczeodró˝niç od ubranych na niebiesko ch∏opnia, to niemal na pewno jest to single-ply.
ców. Do oko∏o 1920 roku by∏o jednak
Producent nie omieszka si´ pochwaliç, ˝e
na odwrót: ró˝, jako nieco z∏agodzonà werchodzi o two-ply, bo taka tkanina jest znaczsj´ agresywnej czerwieni, uwa˝ano za kolor
nie przyjemniejsza w dotyku od materia∏ów
typu single-ply u˝ywanych do produkcji
m´ski (taki kolor mia∏a na przyk∏ad elemasowej konfekcji.
gancka bielizna noszona przez Winstona
Swiss made na metce oznacza, ˝e dalChurchilla), a czysty i ∏agodny b∏´kit, symsze sprawdzanie nie jest w∏aÊciwie potrzebbolizujàcy Matk´ Boskà, uwa˝ano za kolor
kobiecy.
ne. Podobnie jak brytyjskie tweedy czy
Koszule wykoƒczone sà na dole szwem
cienkie w∏oskie we∏ny, szwajcarskie tkanizak∏adkowym (za wyjàtkiem koszul do konny bawe∏niane to synonim najwy˝szej
nej jazdy, które sà tylko obr´bione, gdy˝ gruÊwiatowej jakoÊci i nie ma ryzyka, ˝e nabe szwy powodowa∏yby bolesne otarcia).
trafi si´ na coÊ gorszego, bo przy tych kosztach robocizny po prostu nie op∏aca si´
produkowaç masówki.
Szwy
Szwajcarskie koszulówki najwy˝szej
Obiecujàca dobrà jakoÊç metka koszuli Godet (koszula szyta na miar´). Widoczna jest ró˝konfekcyjnej nie zawsze tej obietnicy do- nica d∏ugoÊci pomi´dzy przodem a ty∏em koszuli. klasy tkane sà z Sea Island. Ta najlepsza
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bawe∏na na Êwiecie ma w∏ókna o d∏ugoÊci dochodzàcej do
55 mm.
Jedwab pozostaje suchy w dotyku nawet wtedy, gdy wch∏onie
du˝o wilgoci (do 10% swej wagi). Nie mo˝e si´ on jednak mierzyç,
ani pod wzgl´dem chwytu i optyki, ani pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych, z bawe∏nianym szwajcarskim batystem. Koszule
jedwabne sà poza tym nieco orientalne w stylu, co nie ka˝demu
odpowiada.

Indywidualny dobór kroju koszuli
Dobierajàc wysokoÊç stójki i szerokoÊç ko∏nierzyka mo˝na korygowaç optycznie wyglàd twarzy. Do szczup∏ej twarzy pasuje wysoka stójka, a do masywnej – niska. Zbyt d∏ugà szyj´ mo˝na
optycznie skróciç szerszym ko∏nierzykiem.
Majàc pe∏nà twarz, nie powinno si´ nosiç ko∏nierzyków Piotrusia Pana.
Krótkie r´ce b´dà wyglàda∏y na d∏u˝sze, gdy spod r´kawa marynarki b´dzie wystawa∏ nieco d∏u˝szy mankiet koszuli.

Prasowanie koszul
Koszule prasuje si´ na wilgotno (bez pary). Równomiernà wilgotnoÊç koszuli osiàga si´ przez w∏o˝enie spryskanej wodà koszuli na kilka godzin do plastikowego worka. R´kawy nie powinny
mieç zaprasowanych kantów (prasuje si´ je na wàskich deskach,
zwanych r´kawnikami). Tak uprasowane koszule przechowuje
si´ na wieszakach. Na podró˝ r´kawy prasuje si´ z kantem i koszul´ odpowiednio sk∏ada. Ciemne koszule prasuje si´ po lewej
stronie, aby si´ nie wyÊwieca∏y.
Sztywne przodki koszul frakowych natryskuje si´ krochmalem syntetycznym w sprayu i prasuje si´ je po lewej stronie, aby
nie z˝ó∏k∏y. Operacj´ t´ powtarza si´ kilka razy, a˝ przodek uzyska odpowiednià sztywnoÊç. W podobny sposób usztywnia si´ odpinane mankiety i ko∏nierzyki frakowe.

ubranie nie brudzi∏o si´ od kontaktu z cia∏em. Z poczàtkiem
XX wieku, kiedy pralnie chemiczne si´ rozpowszechni∏y (pierwszà pralni´ u˝ywajàcà jeszcze terpentyny za∏o˝y∏ w Pary˝u Jolly
Belin oko∏o 1825 roku), kalesony zastàpiono bia∏ymi bawe∏nianymi lub jedwabnymi spodenkami o krótkich nogawkach, które
dziÊ nazwalibyÊmy bokserkami i których krój do dziÊ niewiele si´
zmieni∏.
Jak wykazujà badania, 70% m´skiej bielizny kupujà kobiety.
Ta okolicznoÊç, a tak˝e naturalne zainteresowania badawcze kobiet w tej dziedzinie sprawiajà, ˝e to w∏aÊnie one sà najwi´kszymi specjalistkami w dziedzinie m´skich majtek. Mo˝na tu
wymieniç przyk∏adowo Birgit Engel, ekspertk´ rangi Êwiatowej,
która w swojej ksià˝ce, poÊwi´conej wy∏àcznie m´skim majtkom,
na 141 stronach wnikliwie analizuje ró˝nice pomi´dzy slipami,
pantami, stringami, tangami czy jockstrapami, a tak˝e z pasjà
badawczà przedstawia wp∏yw kroju na funkcj´ push-up tylnej
bàdê przedniej cz´Êci m´skiego cia∏a.
Prawdziwy d˝entelmen z wyrozumia∏oÊcià odnosi si´ to tych
damskich zainteresowaƒ, ale jednoczeÊnie zachowuje czujnoÊç,
gdy˝ ogromna wi´kszoÊç takich kreacji jest sprzeczna z kanonami klasycznej m´skiej elegancji. Przy braku czujnoÊci mo˝na do-

Bielizna
Bielizna m´ska – podobnie jak i pozosta∏e elementy m´skiej garderoby – od ponad 100 lat niewiele si´ zmieni∏a.
Moda na d∏ugie spodnie zamiast kombinacji „spodnie do kolan plus poƒczochy” wprowadzona za czasów rewolucji francuskiej przez sankiulotów sprawi∏a, ˝e i bielizna musia∏a si´ do tej
zmiany dostosowaç. Do koƒca XIX wieku noszono (równie˝ latem) d∏ugie kalesony z cienkiego p∏ótna wiàzane w kostkach
na tasiemki, które lubi∏y si´ rozwiàzywaç i wychodziç ze spodni.
Nale˝y pami´taç, ˝e w owych czasach ubrania nie by∏y nigdy prane, bo nie by∏o pralni chemicznych, i bielizn´ noszono po to, aby

Jockstrap.

staç na imieniny od dziewczyny na przyk∏ad jockstrapa. Z dwojga
z∏ego ju˝ lepiej dostawaç wybierane wed∏ug damskich gustów krawaty!
Jockstrap jest podobny do stringów, ale ma dwa cienkie paski
po bokach, zamiast jednego Êrodkowego, wrzynajàcego si´ w ma∏o higieniczny sposób. Jest to moda wiktoriaƒska, choç dziÊ widuje
si´ jockstrapy g∏ównie na paradach mi∏oÊci. Oglàdajàc XIX-wieczne pla˝owe zdj´cia panów w obcis∏ych trykotowych kostiumach bez
podszewki, cz´sto zastanawiamy si´, jak radzili oni sobie ze zjawi-
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Takie d∏ugie poƒczochy by∏y jednak kosztowne i dlatego klasy
Êrednie zadowala∏y si´ mniej eleganckimi skarpetami przypinanymi do podwiàzek noszonych pod kolanami.
DziÊ, w epoce lycry wykonanie Êciàgacza nie stanowi problemu i dlatego pasków do poƒczoch si´ ju˝ oczywiÊcie nie nosi, ale
d∏ugoÊç skarpet nadal decyduje o elegancji.
Klasyczne bokserki: przód, ty∏ typu frenchback, ty∏ typu tieback.

skiem, które – jak na z∏oÊç – wyst´puje w niezawodny sposób na
pla˝y, podczas gdy w sypialni bywa z tym ró˝nie.
Otó˝ pod trykotowy kostium wk∏adano w∏aÊnie uszytego
z mocnego p∏ótna jockstrapa, który w po∏àczeniu z solidnymi
bocznymi paskami umo˝liwia∏ opanowanie sytuacji.
Jockstrapy nosi si´ tak˝e przy uprawianiu sportów walki takich
jak kickboxing, Muay Thai czy MMA (Mixed Martial Arts). Majà one wtedy z przodu zapinanà na rzepy kieszeƒ, w którà wsuwa
si´ odpowiednio ukszta∏towanà metalowà miseczk´ chroniàcà
przed skutkami kopni´cia w krocze. W Polsce takie sportowe jockstrapy nazywa si´ suspensorami, co jest nieÊcis∏e, bo suspensorów
u˝ywa si´ w medycynie; s∏u˝à one – jak sama nazwa mówi –
do podtrzymywania, a nie do ochrony, i majà – w odró˝nieniu
od jockstrapów otwór na penisa, ˝eby mo˝na by∏o ∏atwo oddawaç
mocz.
Generalnie d˝entelmen nosi miarowe bokserki, szyte u koszulowego krawca. Tam jest du˝y wybór tkanin, tam mo˝na
od razu wyhaftowaç monogram. D˝entelmeni nie stosujà gumek
– to drobnomieszczaƒskie. Obwód w pasie reguluje si´ za pomocà guzików (tzw. frenchback) lub wiàzanej tasiemki (tzw. tieback). Obie wersje majà z przodu po trzy guziki i dwie pliski
(oczywiÊcie reversed pleats, zgodnie z regu∏à stylistycznà opisanà przy omawianiu spodni). Klasyczne kolory to bia∏y i jasnoniebieski, tzw. oxford blue (tkanina o tym kolorze jest cz´sto
u˝ywana na koszule), a najlepiej bia∏o-niebieskie paski.
Spodnie bez plisek w pasie, takie jak d˝insy, sà zbyt obcis∏e,
aby nosiç pod nimi bokserki. Tu nadajà si´ ró˝nego rodzaju slipy z dzianiny bawe∏nianej. Za najbardziej ekskluzywnà uchodzi
bielizna szwajcarska Zimmerli.
A co ze skarpetkami? Ogólna zasada – obowiàzujàca równie˝ dzisiaj – mówi, ˝e nawet przy podciàgni´tych nogawkach
nie mogà byç widoczne go∏e ∏ydki. Wykonywanie wygodnych Êciàgaczy w wyrobach dzianych nie by∏o dawniej technicznie opanowane i dlatego d˝entelmeni do bokserek nosili ciemne bawe∏niane
poƒczochy, które trzyma∏y si´ na specjalnym pasku do poƒczoch.
W ten sposób elegancki m´˝czyzna nawet po zdj´ciu spodni wyglàda∏ bez zarzutu i nie ods∏ania∏ ani centymetra go∏ego cia∏a.

 D˝entelmen nosi tylko skarpetki majàce tzw. executive

length, czyli, mówiàc po ludzku, pó∏kolanówki (poÊrednia
d∏ugoÊç pomi´dzy kolanówkami a zwyk∏ymi skarpetami).
Do wieczorowych strojów formalnych nosi si´ pó∏kolanówki
jedwabne, do dziennych strojów formalnych pó∏kolanówki
z egipskiej bawe∏ny lub – na ch∏odniejsze dni – z kaszmiru.

Skarpetki, podobnie jak szelki i bieliêniane guziki koszulowe,
nie powinny byç eksponowane.
Stosujàc orientacyjnà regu∏´, ˝e skarpetki powinny mieç kolor poÊredni pomi´dzy kolorem spodni a butów i nie powinny
mieç wzorków, nie mo˝na pope∏niç ˝adnego stylistycznego b∏´du.
„Above everything, don’t wear white socks!” zaklina∏a Emily Post8. W Polsce uczepiono si´ tego zakazu, uznajàc go za jeden
z dogmatów savoir-vivre’u, podobnie jak zakaz jedzenia ryby czy
szparagów no˝em. Wszystkie te regu∏y nie sà s∏uszne: bia∏e skarpetki noszone do chinos i mokasynów nie sà niczym zdro˝nym,
ryby jada si´ no˝em (do ryb), a i szparagi mo˝na jeÊç no˝em i widelcem.

 Nie nosi si´ nigdy skarpetek do sanda∏ów, mo˝na ich nie nosiç do mokasynów oraz do zamszowych loafersów.

Marynarki
Zapi´cie
Marynarki jednorz´dowe z ko∏nierzem stójkowym mogà mieç
nawet siedem guzików. Taki model, zwany clerical coat, Nehru-coat lub Dr. No-coat by∏, jak ju˝ wspominaliÊmy, swego czasu lansowany przez Eltona Johna.
Klasyczne marynarki jednorz´dowe majà dwa lub trzy guziki. Dla niskich, szczup∏ych m´˝czyzn lepsze jest zapi´cie trzyguzikowe, wysocy i masywni lepiej wyglàdajà w marynarkach
zapinanych na dwa guziki.
W marynarkach dwurz´dowych pierwsza liczba oznacza ∏àcznà iloÊç guzików, a druga – liczb´ guzików funkcjonujàcych.
Wybierajàc sposób zapi´cia marynarki dwurz´dowej, powinno si´
go dostosowaç do typu sylwetki.
08 (ang.) „Nade wszystko nie noÊ bia∏ych skarpetek!”
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 W jednorz´dówkach nie nale˝y zapinaç dolnego guzika. Jest

to ˝elazna zasada m´skiej mody datujàca si´ ju˝ od czasów
króla Edwarda VII. Dotyczy ona zarówno marynarek, jak i kamizelek. Niezapi´ty dolny guzik dodaje sylwetce harmonii,
jest rodzajem entazis9 w architekturze m´skiego ubioru.

Link-button to w∏aÊciwie dwa guziki po∏àczone cienkim
sznureczkiem d∏ugoÊci kilku centymetrów. Guziki te wpina si´
do dziurek znajdujàcych si´ na obu brzegach marynarki, a sznureczek przebiega pod spodem. Przy takim zapi´ciu brzegi marynarki nie zachodzà na siebie, tylko stykajà si´ bord-à-bord
(„brzeg w brzeg”).

inne zapi´cie i korzysta∏ z niego w miar´ potrzeby. Taka potrzeba wyst´puje cz´sto przy zmianie zegarka. Do jednych krawatów
lepiej pasuje zegarek z ˝ó∏tego z∏ota, do innych zegarek z bia∏ego z∏ota lub platyny. Jedne zegarki (te z du˝à iloÊcià komplikacji) sà masywniejsze, inne bardzo cienkie. JeÊli zmieniliÊmy
zegarek na grubszy, to wygodnie jest nosiç rozpi´ty pierwszy guzik na r´ce z zegarkiem, ˝eby ∏atwiej by∏o odczytywaç czas.
Podobna sytuacja wyst´puje przy trzyguzikowej jednorz´dówce. JeÊli mamy akurat wypchane kieszenie na piersi, wygodniej
jest nosiç górny guzik rozpi´ty i nie jest to wcale mniej ani bardziej eleganckie od zapi´tego guzika. Jedynym guzikiem, który
ze wzgl´dów symbolicznych zawsze powinien byç rozpi´ty, jest
dolny guzik zapi´cia marynarki jednorz´dowej.

Guziki przy r´kawach
Rozci´cia przy r´kawach marynarki zapinane sà z regu∏y na czte- Butonierka
ry guziki (standard Savile Row). Sposób wykoƒczenia dziurek jest Dla eleganckiego m´˝czyzny to jedna z najwa˝niejszych dziurek.
miarà jakoÊci marynarki. W marynarkach konfekcyjnych dziur- Umberto Angeloni, szef w∏oskiej firmy krawieckiej Brioni, poÊwi´ki nie sà przecinane, aby mo˝na by∏o zmieniaç d∏ugoÊç r´kawów. ci∏ jej ca∏à ksià˝k´. Butonierka to dziurka w klapie marynarki
Guziki mogà byç przyszyte „w ca∏uski” (jeden guzik styka si´ s∏u˝àca do noszenia tzw. zieleni maskujàcej. Do ˝akietu wybiera
z drugim). Przyszywanie na zak∏adk´ (jeden guzik zachodzi si´ najcz´Êciej bia∏à chryzantem´, do innych strojów formalnych
i nieformalnych nosi si´ czerwone lub bia∏e goêdziki, niebieskie
na drugi) nie mieÊci si´ w kanonach klasycznej elegancji.
b∏awatki lub bia∏e gardenie. Zaletà goêdziDla krawców w∏oskich rozpinane czteków jest to, ˝e wolno wi´dnà. Kwiatków nie
ry guziki to oczywistoÊç. Krawcy angielscy
nosi si´ do gali orderowej.
szyjà najcz´Êciej tak, ˝e rozpinane sà tylko
dwa pierwsze guziki. Angielscy d˝entelme Wiecznà haƒbà okrywa si´ natomiast
ni chcieli w ten sposób zaznaczyç, ˝e mam´˝czyzna, który sobie kwiat do klapy przyjà marynarki na miar´, których r´kawy
pina. Jest to tzw. korsa˝, zarezerwowany dla
mo˝na rozpinaç, ale jednoczeÊnie nie sà
paƒ. Pami´tajmy o prostej regule: m´˝czychirurgami10, którzy wykorzystywali mo˝zna zawsze wk∏ada do dziurki.
liwoÊç rozpinania wszystkich czterech gu- Rozpinany r´kaw marynarki. Warto zwróciç uwag´
na r´cznie obr´bione dziurki (najwy˝sza klasa eleRegu∏a ta dzia∏a i w drugà stron´. Dazików przy myciu ràk i zabiegach.
Czy powinno si´ w ogóle nosiç rozpi´- gancji). Guziki nie muszà byç obciàgane, jak w tym mom nie przystoi wk∏adanie do dziurek japrzypadku. Mistrz krawiecki Roman WiÊniewski, NokiÊ przedmiotów, dlatego damskie ˝akiety
te guziki przy r´kawach?
rymberga.
zwyczajowo nie majà butonierek. JeÊli m´Prolet b´dzie nosi∏ guziki zawsze rozska marynarka nie ma dziurki w rewersie, to najwidoczniej by∏a
pi´te, ˝eby wszystkim pokazaç, ˝e ma bardzo drogi garnitur.
Drobnomieszczanin pod ˝adnym pozorem nie b´dzie rozpi- szyta przez damskiego krawca. Dodajmy, ˝e panie przypinajà sobie korsa˝ do lewej (a nie do prawej) klapy.
na∏ tych guzików, ˝eby nie wyjÊç na proleta.
Marynarki miarowe z Savile Row majà tradycyjnie butonierDla d˝entelmena od pokoleƒ, który nigdy w ˝yciu nie nosi∏
innych ubraƒ ni˝ miarowe, rozpinane guziki przy r´kawie to k´ o d∏ugoÊci 1 cala, czyli 29 mm. Szczególnie pracoch∏onne jest
oczywistoÊç. W zwiàzku z tym b´dzie on je traktowa∏ jak ka˝de wykonanie dziurki w pokrytej jedwabiem klapie fraka czy dwurz´dowego smokingu. Obok jakoÊci wydziergania liczy si´ tak˝e po09 Entazis (gr.) – lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny, zw∏aszcza poni˝ej Êrod- ∏o˝enie dziurki (powinna byç równoleg∏a do górnego brzegu
ka jej d∏ugoÊci, nadajàce jej harmonijny kszta∏t.
klapy) i kolor nici. W marynarkach wzorzystych powinien to byç
10 Chirurdzy („cyrulicy”) d∏ugo nie byli uwa˝ani za d˝entelmenów. Do dziÊ
w Anglii doktora nauk medycznych tytu∏uje si´ Dr Smith, ale jeÊli jest chirur- kolor b´dàcy wypadkowà kolorów materia∏u. JeÊli smoking ma
klapy szalowe, butonierki si´ nie stosuje. Pod klapà marynarki
giem, to tylko Mr Smith.
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powinna znajdowaç si´ szlufka do kwiatów (flower keeper) przy- Rozci´cia
trzymujàca ∏odyg´ noszonego w butonierce kwiatu. To jeden Tylne rozci´cie, zw∏aszcza w po∏àczeniu ze skoÊnymi kieszeniaz tych niewidocznych detali, które odró˝niajà ubranie miarowe mi, wci´ciem w pasie i lekkim rozkloszowaniem do∏u, to typowa,
od konfekcji.
wygodna marynarka do jazdy konnej. W mieÊcie siod∏a si´ nie
JakoÊç wykoƒczenia dziurek na guziki najlepiej Êwiadczy u˝ywa. Tylne rozci´cie nie pe∏ni ju˝ zatem funkcji u˝ytkowej –
o klasie ubrania. Butonierka to najbardziej widoczny detal ma- pozostaje tylko ho∏dem z∏o˝onym tradycji.
rynarki, podsuwany niemal pod nos rozmówcy, i dlatego, nawet
Ma ono w mieÊcie swoje minusy – ka˝de si´gni´cie r´kà
gdy chwilowo jest bez kwiatka, wiele mówi o w∏aÊcicielu ubra- do kieszeni ods∏ania ma∏o atrakcyjne widoki, choç z drugiej stronia. Wydzierganà r´cznie dziurk´ natychmiast si´ rozpoznaje. ny trzeba pami´taç, ˝e perorowanie z r´kami w kieszeniach uchodzi w Europie za aroganckie.
Taka dziurka Êwiadczy o tym, ˝e mamy
Rozci´cie tylne wymaga dodatkowego
do czynienia z szytym na miar´ ubranak∏adu pracy, ale jest lubiane przez proniem wysokiej klasy (ubrania gorszej
ducentów konfekcji, gdy˝ dzi´ki niemu ten
klasy majà dziurki obszywane maszynosam rozmiar marynarki pasuje na osoby
wo). Ubranie z Savile Row poznaje si´
o ró˝nym obwodzie w biodrach. Nieszcz´po tym, ˝e butonierka nie ma oczka (nie
Ênicy z nieco szerszymi biodrami paraduma kszta∏tu dziurki od klucza), tylko jest
jà potem z pon´tnie rozchylonym tylnym
prosta.
rozci´ciem, nawet nie zdajàc sobie z tego
Pi´knym zwyczajem, nawiàzujàcym
sprawy.
do staro˝ytnego wieƒczenia si´ biesiadDwurz´dowe marynarki majà po∏y silników ró˝ami, jest noszenie kwiatów
na przyj´ciach. Mo˝e to mieç form´ konie zachodzàce na siebie. Przy siedzeniu
po∏y te nie mogà rozejÊç si´ na boki i matyliona kwiatowego: przy wejÊciu wr´cza
rynarka wybrzusza si´. Zapobiegajà temu
si´ paniom korsa˝e, a panom kwiaty
rozci´cia boczne.
do butonierek. Pary przy stole lub w taƒRozci´ç nie stosuje si´ w marynarkach
cu mogà si´ kojarzyç wed∏ug gatunku
letnich, niemajàcych pe∏nej podszewki.
kwiatów.
Z rozci´ciem (rozci´ciami) czy bez?
Mo˝na tak˝e ustawiç maleƒkie wazoJest to kwestia wyboru.
niki z korsa˝ami i kwiatkami przy ka˝Liczby sà bezlitosne. 42% kobiet spodym nakryciu. Kwiaty takie wk∏ada si´ do
butonierki, siadajàc przy stole.
Tweedowa dwurz´dówka z pojedynczà dziurkà w klapie glàda najpierw na m´skie poÊladki, 39%
(prawid∏owo!). Na tym zdj´ciu widaç, jak dominujà- na twarz, a 19% na d∏onie11. D˝entelmen
 Miniaturowe logo firmy noszone cym akcentem jest butonierka. ¸adna krata (Holland przy zdrowych zmys∏ach nie b´dzie
w klapie sygnalizuje: „jestem pracow- &Sherry).
wprawdzie wpada∏ w kompleksy, gdy nie
nikiem najemnym, a nie d˝entelmema poÊladków jak George Clooney w Solaris i nie b´dzie biega∏
nem”. Nawet jeÊli corporate dressing code takiej miniaturki
z tym problemem po chirurgach plastycznych, ale po co psuç to,
wymaga, noszenie jej poza pracà jest nieeleganckie, podobnie
co Bozia da∏a, a si∏ownia ostatecznie uformowa∏a?
jak pos∏ugiwanie si´ prywatnie s∏u˝bowymi wizytówkami. DoMarynarka z bocznymi rozci´ciami zamienia nawet najpi´kpuszczalne jest natomiast noszenie w klapie odznak organiniejsze kszta∏ty w kwadratowy „kufer z klapà”. Lepsze jest ju˝ rozzacyjnych.
ci´cie tylne, o ile oczywiÊcie marynarka jest szyta na miar´
Wszelkie identyfikatory z nazwiskiem u˝ywane na kongre- i rozci´cie nie rozchyla si´.
JeÊli zale˝y nam tylko na wygodzie i musimy sp´dzaç dzieƒ
sach i innych tego typu spotkaniach nosi si´ przypi´te do prawej,
a nie do lewej klapy (po prawej stronie sà te˝ naszywki lub ta- na wielogodzinnych posiedzeniach, to marynarka z bocznymi
bliczki z nazwiskiem na mundurach wojskowych). Podyktowa- rozci´ciami jest prawid∏owym wyborem. JeÊli natomiast chcemy
ne jest to wygodà – podajàc komuÊ r´k´, eksponuje si´ prawà
stron´ cia∏a, co u∏atwia odczytanie nazwiska.
11 Badanie niemieckiego instytutu GEWIS dla magazynu Fit for Fun.
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dobrze wyglàdaç, to, na litoÊç boskà, ˝adnych rozci´ç! Nie ma re- szeƒ marynarki po prawej stronie jest przeznaczona na chustk´
do nosa (zgodnie z zasadami savoir-vivre’u chustki nie wolno
gu∏, które by do tego zmusza∏y. Obowiàzuje tylko jedna:
trzymaç w prawej r´ce). Do wewn´trznej kieszeni marynarki
 Marynarka dwurz´dowa nie mo˝e mieç tylnego rozci´cia. po lewej stronie pasuje piersiówka lub portfel (o ile nie nosi go
JeÊli nadal upieramy si´ przy rozci´ciach bocznych, to lepiej pracownik ochrony). Wewn´trzna kieszonka marynarki po lewej
ju˝ mieç dwurz´dówk´, bo w niej efekt grubego „kufra” jest cz´- stronie przeznaczona jest na pióro i o∏ówek automatyczny do piÊciowo kompensowany przez ostre rewersy poszerzajàce w ramio- sania na kartach wizytowych. W prawej zewn´trznej kieszeni marynarki (w której nosi si´ banknoty spi´te klamrà) jest w Êrodku
nach.
ma∏a wewn´trzna kieszonka, czyli tzw. bilonówka. Wewn´trzna
 Ka˝de rozci´cie obni˝a uroczysty, formalny charakter ubio- kieszonka marynarki poni˝ej pasa, po lewej stronie, wykorzystyru o jeden odcieƒ i dlatego ani smoking, ani marynarka
wana jest na zaskórniaki i tzw. kompromat (karteczki z poufod garnituru wizytowego nie powinny mieç ˝adnych rozci´ç.
nymi adresami i telefonami). W spodniach, ukryta w pasku
po prawej stronie, jest kieszeƒ zwana zegarówkà, w której d˝enPlecy
Do fraka, ˝akietu i alberta plecy kroi si´ „w trojk´”. W niektórych telmeni przechowujà najcz´Êciej prezerwatywy. W prawej kieszemarynarkach sportowych stosuje si´ skomplikowane kroje ni spodni nosi si´ klucze. Kieszonka na poszetk´ – wiadomo.
z karczkiem, kontrafa∏dà itd., ale wi´kszoÊç marynarek ma krój Pozosta∏e kieszenie garnituru nie majà sta∏ego przydzia∏u.
Garnitury gangsterów z okresu prohibicji umo˝liwia∏y noszepleców z pojedynczym szwem przez Êrodek.
Linia ko∏nierza marynarki powinna przebiegaç pó∏ centyme- nie rewolweru smith & wesson kaliber.38 w jednej kieszeni i grutra poni˝ej brzegu ko∏nierzyka koszuli, a r´kaw marynarki po- bego portfela w drugiej, bez deformowania sylwetki. Od tych
winien byç o jeden centymetr krótszy od r´kawa koszuli.
czasów w doborze materia∏ów i konstrukcji marynarki nastàpi∏y
Marynarka nie mo˝e odstawaç i powinna zakrywaç zewn´trz- jednak ogromne zmiany. Tam, gdzie dawniej stosowano ci´˝kie
ny brzeg ko∏nierzyka koszuli. JeÊli ko∏nierz marynarki zakrywa we∏ny dostosowane do ogrzewania kominkowego, wywatowane
ca∏kiem ko∏nierzyk koszuli, to znaczy najcz´Êciej, ˝e êle skrojo- ramiona, a ca∏y przód marynarki usztywniony by∏ „pó∏pancerzem”
no koszul´ – ma ona z ty∏u za wàski ko∏nierzyk. Jest to doÊç cz´- z w∏osianki, dziÊ nosi si´ cieniutkie supercenta o gramaturze nasta wada. Gdy ko∏nierzyk jest zbyt wàski, to krawat wystaje spod wet poni˝ej 280 g/m2, w po∏àczeniu z wk∏adami barkowymi o symniego z ty∏u, a gdy êle skrojono stójk´ ko∏nierzyka, w´ze∏ krawa- bolicznej gruboÊci. W takiej marynarce nawet tytanowy Centurion
ta – mimo prawid∏owego zawiàzania – stale opada ods∏aniajàc czy inna tego typu karta kredytowa wypycha kieszeƒ!
pierwszy guzik koszuli.
Zmusza to do ostrej selekcji przedmiotów przeznaczonych
Plecy powinny byç skrojone tak, aby za r´kawem tworzy∏a si´ do noszenia przy sobie. Oprócz karty kredytowej wystarcza klamfa∏da zwana „∏opatkà”. Pozwala ona na wi´kszà swobod´ ru- ra na drobne banknoty i troch´ bilonu w bilonówce. Portfel jest
chów. Pracownicy ochrony majà cz´sto marynarki ze specjalnie out, powinien go nosiç pracownik ochrony.
Kieszenie sà wa˝nym elementem architektonicznym odziepowi´kszonà, zaprasowanà „∏opatkà” (jest to tzw. fa∏da golfowa,
inaczej mieszkowa).
˝y. Weêmy na przyk∏ad kieszeƒ na poszetk´, czyli brustasz´, jak
W filmach êle skrojona marynarka jest cz´sto strojem arywi- mówià starzy mistrzowie ig∏y. MoglibyÊmy przysiàc, ˝e jej wykoƒsty. Przyk∏adem mo˝e byç Casablanca, gdzie fatalnie wszyte r´- czenie w postaci listwy jest poziome. JeÊli jednak w∏o˝ymy marykawy marynarki signora Ferrari kontrastujà z nienagannie nark´ szytà przez fachowca i przy∏o˝ymy do listwy poziomic´,
skrojonymi ubiorami pozytywnych bohaterów: Victora Laszlo przekonamy si´, ˝e tak nie jest. Niewidzialny na pierwszy rzut oka
skos powoduje, ˝e marynarka nabiera dynamiki.
i Ricka Blaine’a, czyli samego Bogarta.
W∏oscy krawcy idà jeszcze dalej: boczne kraw´dzie listwy tej
kieszeni nie sà równoleg∏e i listwa ta przypomina kszta∏tem ∏ódKieszenie
Klasyczny garnitur jednorz´dowy ma 16 kieszeni. Sama kami- k´, a u krawców neapolitaƒskich nawet „pok∏ad” tej ∏ódki jest
zelka ma cztery kieszonki. Lewa dolna by∏a tradycyjnie zarezer- troch´ wygi´ty. OczywiÊcie sà to bardzo subtelne odkszta∏cenia.
Dobrzy krawcy znajà wiele takich optycznych tricków.
wowana na zegarek kieszonkowy, a prawa dolna na kluczyk
do jego nakr´cania; w lewej górnej nosi si´ najcz´Êciej wizytow- Na przyk∏ad ka˝dy sàdzi, ˝e marynarka ma takà samà d∏ugoÊç
nik, a w prawej górnej otrzymane wizytówki. Wewn´trzna kie- („Êmig´” – jak mówià krawcy) z przodu i z ty∏u. I znów pozio-
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do zegarka (ewentualnie z patkà). W spodniach smokingowych
i frakowych stosuje si´ kieszenie francuskie (dochodzàce do bocznego szwu), a po ich kraw´dzi przebiega lampas. Kieszenie
w spodniach pojawi∏y si´ dopiero w XVI wieku. WczeÊniej spodnie
(podobnie jak góralskie portki) mia∏y tylko zapinanà z przodu
klapk´. Pod klapkà upychano u˝ywanà do ró˝nych celów chusteczk´, starajàc si´ w ten sposób zaimponowaç damom efektownym wybrzuszeniem.
Rozporek wynaleziono dopiero w 1812 roku. Chcàc mieç
spodnie w tradycyjnym stylu, mo˝na zamówiç rozporek z krytym
zapi´ciem guzikowym (buttoned fly), a nie na zamek b∏yskawiczny (zippered fly). Rozporki na zamki b∏yskawiczne wylan Patki przy kieszeniach w garniturze wizytowym czy smokin- sowane zosta∏y w 1937 roku w Pary˝u. Rozporek taki mia∏ ju˝,
gu sà niedopuszczalne.
uwa˝any za arbitra klasycznej elegancji, ksià˝´ Windsoru, choç
do dziÊ spotyka si´ tradycjonalistów, którzy noszà tylko spodnie
Spodnie
z rozporkami na guziki.

mica (najlepiej laserowa) wyprowadzi nas z b∏´du. Lekkie wyd∏u˝enie marynarki z przodu sprawia, ˝e sylweta jej w∏aÊciciela
wydaje si´ bardziej dynamiczna.
Marynarki w stylu angielskim majà boczne kieszenie ci´te
skoÊnie, co nadaje im lekko sportowy charakter. Zdecydowanie
sportowy charakter majà natomiast kieszenie nak∏adane i dlatego stosuje si´ je tylko w marynarkach sportowych i w blezerze.
Roboczo-sportowà nut´ majà te˝ patki przy bocznych kieszeniach marynarek. Takie wykoƒczenie jest odpowiednie dla garnituru konferencyjnego, gdy˝ jest to w pewnym sensie strój
roboczy, natomiast

Nogawki
Krój spodni zmienia si´ w zale˝noÊci od mody, ale ogólne regu∏y pozostajà niezmienne: przy przeci´tnych rozmiarach szerokoÊç
nogawki na dole powinna wynosiç dwie trzecie d∏ugoÊci buta.
Przy du˝ych rozmiarach butów regu∏y tej nie przestrzega si´, gdy˝
spodnie by∏yby wtedy zbyt obszerne. Mankiety wynaleêli Anglicy.
W deszczowym klimacie praktycznie by∏o podwinàç spodnie, aby
ich nie zab∏ociç. Francuzi, kierujàc si´ anglomanià, zacz´li to
naÊladowaç w myÊl zasady: „Gdy w Londynie pada, w Pary˝u podwija si´ nogawki”.
Mankiety stosuje si´ najcz´Êciej w garniturach dwurz´dowych.
Sà one akcentem sportowym i dlatego

 Mankietów nie stosuje si´ przy spodniach do fraka, smokingu, ˝akietu, alberta lub ubrania wizytowego.

Spodnie powinny si´gaç do górnej kraw´dzi obcasa. Brzegi
nogawek powinny byç obszyte taÊmà, która nie tylko chroni je
przed przetarciem, ale i obcià˝a materia∏, sprawiajàc, ˝e lepiej
si´ on uk∏ada. W lekkich garniturach letnich obszywa si´ czasem
tylko tylnà cz´Êç brzegu nogawki.
W spodniach bez mankietów nogawki mogà byç ci´te troch´
skoÊnie, aby lepiej uk∏ada∏y si´ na butach.
Europejscy krawcy kontynentalni dajà podszewk´ si´gajàcà
do kolan, dzi´ki czemu spodnie lepiej si´ uk∏adajà i nie wypychajà. Krawcy angielscy cz´sto z tego rezygnujà.

Kieszenie i rozporek
W spodniach do garniturów najcz´Êciej stosuje si´ kieszenie ci´te, jednà kieszeƒ tylnà z patkà zapinanà na guzik oraz kieszeƒ

Pliski
Spodnie mogà byç bez plisek (tzw. flat front), z jednà pliskà, lub
z dwiema pliskami z ka˝dej strony. Jedna z tych plisek le˝y zawsze
w linii kantów i ma podkreÊlaç ich przebieg. Prasowanie spodni
w kant wymyÊli∏ przypadkowo lokaj angielski, który, chcàc, aby
spodnie pana szybciej wysch∏y, w∏o˝y∏ je pomi´dzy materace. Spodni
rekreacyjnych (d˝insy, chinos itp.) nie prasuje si´ w ten sposób12.
G∏ównym zadaniem drugiej pliski jest zapewnienie odpowiedniej pojemnoÊci kieszeni. Jak opowiada∏ mój by∏y krawiec, dawniej klienci przychodzili do zak∏adu krawieckiego z dwiema
pó∏litrówkami. JeÊli mieÊci∏y si´ w kieszeniach, to spodnie by∏y
dobrze skrojone.
Spodnie typu flat front sà – jak sama nazwa wskazuje – ma∏o m´skie. Spodnie z jednà pliskà sà do przyj´cia, ale prawdziwy
fighter nosi spodnie z dwiema pliskami z ka˝dej strony13. Spodnie
samurajów, czyli tzw. hakama majà nawet siedem plisek (pi´ç
z przodu i dwie z ty∏u). Symbolizujà one siedem cnót rycerskich.
Obszerny strój oznacza w∏adc´ (vide królewskie szaty). Pliski
w symboliczny sposób t´ obszernoÊç sygnalizujà. Nie trzeba si´
przy tym obawiaç, ˝e poszerzajà w biodrach, wr´cz przeciwnie.
Gdy pastuszek Êciàga luêne portki kawa∏kiem sznurka, to fa∏dy uk∏adajà si´ w naturalny sposób do Êrodka. Taki te˝ powinien
byç kierunek u∏o˝enia plisek w spodniach przeznaczonych do noszenia z paskiem.
12 Spotyka si´ te˝ innà wersj´, wed∏ug której król Edward VII rozdar∏ sobie
spodnie na gwoêdziu i musia∏ szybko kupiç nowe, podane mu ze stosu.
13 Wyjàtek stanowià szyte z grubych tkanin spodnie rekreacyjne, takie jak d˝insy, gdzie plisek si´ nie stosuje.
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 JeÊli spodnie Êciàgane sà w pasie za pomocà bocznych sprzà-

czek, tak jak to ma miejsce przy szelkach, to pliski powinny
byç zwrócone na zewnàtrz (sà to tzw. reversed pleats, zwane tak˝e drapowaniem angielskim, czyli english drape).

Nieprzestrzeganie tych regu∏ jest stylistycznym uchybieniem.

Paski, szelki, kamizelki
Podchodzenie do mikrofonu spr´˝ystymi susami (najlepiej gdy
mikrofon ustawiony jest par´ stopni wy˝ej), to wielokrotnie çwiczony, sta∏y element gry osób wyst´pujàcych publicznie.
Osiàgni´cie efektu „tygrysiego” nie jest wcale takie ∏atwe.
Spodnie na pasku trzymajà si´ na talerzach biodrowych. Ruchy
bioder przy kroczeniu przekazywane sà bezpoÊrednio na pasek
i stàd dalej na nogawki. Efekt koƒcowy to synkopowe (przesuni´te w czasie) wzgl´dem ruchu cia∏a poprzeczne ruchy nogawek.
Tygrysa to nie przypomina!
A teraz za∏ó˝my spodnie skrojone do szelek. Powinny one byç
luêne w pasie na tyle, aby biodra mog∏y si´ poruszaç wzgl´dem
paska. Nie mówimy tu o szelkach na klipsy, tylko o profesjonalnych szelkach przypinanych na szeÊç guzików (po angielsku szelki to braces, w Ameryce nazywa je si´ suspenders).

Jedwabne szelki do strojów formalnych (Albert Thurston). Dzi´ki odpowiedniemu splotowi tkackiemu
dajà one efekt mory (mieniàcy si´ wzór przypominajàcy s∏oje drewna).

Do wieczorowych strojów formalnych (frak i smoking) nosi si´
szelki jedwabne z uszkami wykonanymi z jedwabnej plecionki.

 Do strojów formalnych nosi si´ zawsze bia∏e szelki.

Do ubiorów codziennych nosi si´ natomiast szelki we∏niane.
Jest to tzw. boxcloth, czyli silnie folowana tkanina o zamszowym
chwycie produkowana od 180 lat w Yorkshire Dales. Klasyczne
szelki we∏niane majà uszka wykonane z katgutu. Wbrew swej nazwie (cat guts) nie jest on wyrabiany z wn´trznoÊci kota, tylko
z baranich jelit. Stosowany jest on nie tylko na uszka do szelek,
ale tak˝e na struny do instrumentów muzycznych oraz na nici
chirurgiczne. Naturalny katgut ma ˝ó∏tawy kolor, co nie wyglàda atrakcyjnie. Dlatego obszywa si´ go cz´sto giemzowà skórkà
w odpowiednio dobranym kolorze. Szelki z prawdziwym katgutem sà coraz rzadsze, gdy˝ jest on wypierany przez tworzywa
sztuczne. We∏niany boxcloth jest doÊç gruby i do letniego ubrania wyglàda∏by zbyt ci´˝ko. Dlatego w lecie u˝ywa si´ raczej szelek z cieƒszego materia∏u zwanego barathea.
Szelki to wynalazek z koƒca XVIII wieku. Pierwsze szelki by∏y z ty∏u u∏o˝one w kszta∏t litery H, potem zaczà∏ dominowaç
uk∏ad X, a od po∏owy XIX wieku po dziÊ dzieƒ obowiàzujàcym
standardem klasycznych szelek jest uk∏ad Y.

James Bond (Daniel Craig, Casino Royale) w bia∏ych jedwabnych szelkach wieczorowych od Thurstona. Jest to najstarszy producent szelek na Êwiecie (rok za∏o˝enia 1820).
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Cztery guziki z przodu, pasujàce do koloru podszewki, przyszywane sà wewnàtrz paska. Dwa guziki z ty∏u, dobrane do koloru materia∏u spodni, przyszywane sà na zewnàtrz paska. Dlaczego
taki uk∏ad? Guziki do szelek nie powinny byç eksponowane i dlatego z przodu chowamy je pod paskiem. Guziki z ty∏u przyszyte sà
na zewnàtrz paska, aby nie wrzyna∏y si´ w plecy przy opieraniu si´.
Ustawmy odpowiednio napi´cie szelek i staƒmy nieruchomo.
Spodnie powinny si´ z przodu lekko za∏amywaç na butach, niezale˝nie od tego, czy spodnie sà na pasku, czy na szelkach. JeÊli
spodnie noszone na pasku nieco opadajà, to najpierw zsuwa si´
cz´Êç Êrodkowa, a boki nadal trzymane sà przez pasek na talerzach biodrowych. Powoduje to rozsuwanie si´ kantów spodni
na boki i daje efekt krzywych nóg. Inaczej wyglàda to przy szelkach. Napi´cie szelek dzia∏a idealnie w osi kantów, dzi´ki czemu
sà one proste i za∏amujà si´ dopiero na samym dole.
A teraz zróbmy par´ kroków. Z powodu pewnego luzu w pasie, górna cz´Êç spodni nie porusza si´ poprzecznie w rytmie ruchów bioder, tylko wykonuje pionowe ruchy przekazywane
z ramion przez szelki, co daje efekt tygrysiego, spr´˝ystego kroku.
Ka˝dy, kto zobaczy nagrane porównanie, b´dzie zaskoczony.
Jest wielu mi∏oÊników Bonda, którzy kolekcjonujà wszystkie
jego stroje. Dla tych hobbystów podajemy pozosta∏e marki: widoczna na zdj´ciu wieczorowa koszula Bonda to Thurnbull & Asser, spinki do mankietów S.T. Dupont, buty John Lobb, spodnie
smokingowe Brioni. Ta ostatnia informacja spotyka si´ cz´sto
z niedowierzaniem. Jak to, agent JKM ubiera si´ u W∏ocha, a nie
u któregoÊ z krawców przy Savile Row?
Owszem, tak by∏o w pierwszych filmach. Post´p w technice
filmowej (coraz wi´ksze nagromadzenie wyrafinowanych efektów specjalnych) sprawi∏ jednak, ˝e gwa∏townie wzros∏o zapotrzebowanie na stroje dla samego bohatera i jego dublerów. O ile
w pierwszych filmach wystarcza∏o, aby Bond mia∏ kilka garniturów, to teraz potrzeba ich 50. JednoczeÊnie, dzi´ki precyzyjnej organizacji, terminy realizacji filmów sà coraz krótsze, co obni˝a
koszty.
Na Savile Row ubranie konstruuje si´ niejako na ciele klienta, od poczàtku do koƒca pracuje nad tym jeden krawiec. Przy takiej technologii uszycie jednego garnituru wymaga co najmniej
osiemdziesi´ciu roboczogodzin i kilku przymiarek. Dlatego ˝aden krawiec z Savile Row nie jest w stanie sprostaç zamówieniu
na pi´çdziesiàt garniturów dla Bonda i to w terminach podyktowanych harmonogramem kr´cenia filmu.
Garnitury Brioni sà natomiast szyte w manufakturze. Pracuje nad nimi tysiàc krojczych i szwaczy na dwie zmiany. Nak∏ad
pracy na garnitur to zaledwie 18 godzin.

Powróçmy do szelek… Kolejnym ich plusem jest to, ˝e wyd∏u˝ajà nogi. Pasek tworzy silny poprzeczny akcent skracajàcy
sylwetk´. Ka˝dy chyba podziwia∏ taniec Freda Astaire’a i jego fantastycznie d∏ugie nogi. Jest to z∏udzenie optyczne uzyskane dzi´ki temu, ˝e Astaire ma pas tam, gdzie bokserzy chcà, ˝eby
koƒczy∏y si´ spodenki, czyli niemal pod pachami. Takie umiejscowienie talii odzie˝owej powy˝ej talii anatomicznej jest mo˝liwe tylko dzi´ki szelkom. Na estradzie mo˝na sobie pozwoliç
na pewne przerysowania, na co dzieƒ tak silnie podwy˝szona talia wyglàda∏aby groteskowo. Wystarczy jednak ju˝ kilka centymetrów, aby w istotny sposób zmieniç ca∏à sylwetk´ i nadaç jej
bardziej sportowy wyglàd.
Wybór szelek, a nie paska, pociàga za sobà okreÊlone konsekwencje.
Po pierwsze, krawiec ma – jak ju˝ wspominaliÊmy – mo˝liwoÊç podwy˝szenia talii, a to wp∏ywa te˝ na krój marynarki.
Po drugie, zmienia si´ konstrukcja spodni. Odpadajà szlufki
od paska. Choç spodnie mogà byç wtedy doÊç luêne w pasie, powinna istnieç mo˝liwoÊç regulacji, gdy˝ obwód pasa zmienia si´
nawet w ciàgu dnia. S∏u˝à do tego boczne klamerki po∏àczone
z ty∏u paskiem tunelowym.
a

b

Spodnie: a) skrojone do noszenia na szelkach, b) skrojone do noszenia z paskiem.

Pasek w spodniach skrojonych do noszenia na szelkach ma
szerokoÊç oko∏o oÊmiu centymetrów i z ty∏u wyci´ty jest w „rybi
ogon” (fishtail back). Z boku znajdujà si´ sprzàczki do regulacji obwodu w pasie. Pliski zwrócone sà na zewnàtrz.
Pasek w spodniach skrojonych do noszenia z paskiem ma
szerokoÊç oko∏o 3,5 cm i posiada szlufki do paska oraz wszytà
z przodu ma∏à szlufk´, przez którà przewleka si´ trzpieƒ klamry
paska, co zapobiega wysuwaniu si´ spodni spod klamry. Guzik
do zapinania paska jest przesuni´ty troch´ w prawo, aby nie zahacza∏ o klamr´. Pliski zwrócone sà do wewnàtrz.
Szelki w po∏àczeniu z kamizelkà sà troch´ k∏opotliwe, gdy musi si´ szybko skorzystaç z ubikacji (chcàc zdjàç spodnie, trzeba
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przedtem jeszcze zdjàç kamizelk´, a to oznacza
rozpinanie dodatkowych pi´ciu guzików), ale
mimo to tworzà one nieroz∏àcznà par´. Wsz´dzie tam, gdzie i tak kamizelka jest konieczna
(fraki, ˝akiety, garnitury wizytowe itd.), nie ma
sensu fundowaç sobie wybrzuszenia kamizelki
utworzonego przez klamr´ paska.

 Szelek nie powinno si´ natomiast nosiç

do jednorz´dówki dwucz´Êciowej (bez kamizelki), gdy˝ marynark´ jednorz´dowà
cz´sto si´ rozpina i majàce charakter bieliêniany szelki sà wtedy widoczne.

materia∏u, jakà tworzy kamizelka, wybiera
dwurz´dówk´. Marynarek dwurz´dowych nie
rozpina si´ na widoku publicznym i dlatego
mo˝na do nich spokojnie nosiç szelki.

 Kamizelki nie nosi si´ do dwurz´dówki.

Pasek stwarza dodatkowe problemy z koordynacjà: kolor paska powinien byç zgodny z kolorem butów. Nie powinno si´ jednak dobieraç
identycznych faktur skóry, aby nie sprawiaç
wra˝enia, ˝e pasek jest w zestawie z butami. Taki zestaw – podobnie jak w przypadku poszetki
i krawata – nie by∏by elegancki. Kolor klamry
Rados∏aw Sikorski bez kamizelki. Prawi- powinien byç zgodny z kolorem bi˝uterii. Wied∏owo przyszyte guziki do szelek (z przodu
wewnàtrz paska). Zdj´cie zrobiono w Fun- le pasków ma, niestety, nachalnie eksponowane znaki firmowe na klamrach. Lepiej takich
dacji Batorego 21 grudnia 2007.
klamer unikaç. Pasek powinien mieç pi´ç dziurek, a jego szerokoÊç powinna wynosiç 2,5–
3,5 cm. Pasek jest jednym z symboli m´skoÊci
(pasowanie na rycerza). Pasków nie nale˝y
w zwiàzku z tym nosiç na damskà stron´.
U m´˝czyzny klamra paska znajduje si´ po lewej stronie, u kobiety po prawej.
W staro˝ytnym Rzymie jeƒcy i niewyp∏acalni d∏u˝nicy nie mogli nosiç pasów. Z tych
symbolicznych (a tak˝e optycznych) wzgl´dów,
poza aresztem Êledczym powinno si´ unikaç
noszenia spodni ze szlufkami, ale bez paska.

Szelki to rzecz godna pochwa∏y i Rados∏aw
Sikorski z regu∏y z nich korzysta (w MON-ie
nosi∏ szelki czarne), ale przy jednorz´dówce wymagajà one kamizelki, bo inaczej reporterom
przydarzajà si´ takie uj´cia, jak na powy˝szej fotografii. Minister szybko si´ zorientowa∏ i przy
nast´pnej okazji wystàpi∏ ju˝ w kamizelce.
Niektórzy jednak – tacy jak Larry King –
u˝ywajà szelek jako elementu wizerunku.
Kamizelki zmniejszajà ryzyko zagniecenia
pleców marynarki przy d∏u˝szym siedzeniu.
Powinny one byç skrojone tak, aby wykonane
ze Êliskiej podszewki plecy by∏y nieco d∏u˝sze
ni˝ przód. Dzi´ki temu plecy marynarki nie
opierajà si´ na spodniach i g∏adko le˝à. Kamizelki majà cztery kieszenie (dopuszczalne sà
Rados∏aw Sikorski w kamizelce (2 stycztak˝e kamizelki z dwiema kieszeniami).

 Najni˝szego guzika kamizelki nie zapina si´.

nia 2008).

Poszetka i chusteczka do nosa
Poszetka (od fr. pochette) to chusteczka noszona w kieszonce na piersi marynarki. W ma∏omiasteczkowej subkulturze nazywana jest
wypustkà albo nawet butonierkà (!).
Niektórzy sprzedawcy sàdzà, ˝e poszetka
stanowi pendant do krawata i dlatego w sklepach mo˝na spotkaç komplety (krawat plus
poszetka) z tego samego materia∏u. Tak jednak nie jest.

SkoÊnie skrojone dolne rogi zapi´cia zosta∏y wprowadzone w pierwszej po∏owie XIX
wieku. Poniewa˝ kamizelki powinny byç zawsze obcis∏e, majà one z ty∏u pasek z klamerkà s∏u˝àcy do regulacji obwodu w pasie.
Fatalnie wyglàdajà koszula lub koniec
krawata wystajàce u do∏u kamizelki. JeÊli
spodnie sà na szelkach i majà wysokà tali´, to
taka sytuacja jest ma∏o prawdopodobna.
 Krawat i poszetka to byty roz∏àczne i samoNa wszelki wypadek dobrze jednak stosowaç
dzielne, a noszenie poszetki z takiego samego
patk´ przypinajàcà dó∏ kamizelki do spodni. Larry King (CNN) i jego szelki. Jak widaç,
materia∏u co krawat jest wr´cz kompromitujàKto nie chce si´ rozstawaç z szelkami, nie rozstaje si´ z nimi, nawet gdy nosi smoce, tak jak noszenie czarnej muszki do fraka.
a jednoczeÊnie nie lubi dodatkowej warstwy king.
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a

c

d

b

e

Ró˝ne sposoby sk∏adania poszetki (nie nale˝y ich perfekcyjnie naÊladowaç, poszetka to nie origami): a) Diagonal shell, b) Cagney, c) Winged puff,
d) Straight shell, e)Two point fold.

Najmniej ambitnym, choç poprawnym rozwiàzaniem jest poszetka w kolorze koszuli, czyli najcz´Êciej bia∏ym. Zamiast próbowaç wykrzesaç z garnituru oryginalnoÊç przez d∏ubanie przy
klasycznych regu∏ach i proporcjach m´skiego stroju, co si´ z regu∏y êle koƒczy, lepiej daç poszetk´ stanowiàcà, zarówno pod
wzgl´dem wzoru tkaniny, jak i koloru, kontrapunkt do krawata.
Jak za dotkni´ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki poprawny, standardowy garnitur zamienia si´ w wyrafinowanà kompozycj´. Pomi´dzy
poszetkà a krawatem wytwarza si´ napi´cie. Efekt jak przy flamenco: spokojna, niemal nieruchoma sylwetka, nieznaczne gesty, ale emocje a˝ kipià. Nie bójmy si´!
Przy okazji omawiania guzików przy r´kawach poznaliÊmy
zasad´, ˝e funkcjonujàce elementy stroju sà bardziej eleganckie
od atrap. Dotyczy to tak˝e poszetki. Powinna ona byç zatem uszyta z r´cznie obr´bionego bawe∏nianego batystu (a nie z krawato-

wej tkaniny jedwabnej, która si´ na chusteczk´ nie nadaje). Na co
dzieƒ u˝ywamy zwyk∏ej chusteczki do nosa (z monogramem!).
Regu∏y elegancji wymagajà, aby chusteczki nie trzymaç nigdy
w prawej r´ce. Oznacza to, ˝e chusteczk´ nosi si´ albo w lewej
bocznej, albo w prawej wewn´trznej kieszeni marynarki, gdy˝
wtedy ∏atwo jà wyciàgnàç prawid∏owà r´kà. Niedopuszczalne jest
noszenie chusteczki w kieszeniach spodni! Poszetkà pos∏ugujemy
si´ tylko w dramatycznych okolicznoÊciach, oferujàc jà na przyk∏ad zap∏akanej dziewczynie w scenie rozstania (trudno podawaç w takich okolicznoÊciach zasmarkanà chusteczk´ do nosa).
Poszetki nosi si´ do wszelkich rodzajów marynarek. Do fraka,
smokingu, ˝akietu, alberta, stresemana i garnituru formalnego
poszetka powinna byç bia∏a. We frakach poszetka pojawi∏a si´
póêno, gdy˝ konkuruje ona z kwiatem w butonierce i orderami.
Poszetki sà szczególnie polecane do marynarek noszonych bez
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Ksià˝´ cz´sto spotyka si´ z prominentami z ró˝nych krajów.
Gdy sà oni sami na fotografii, wydaje si´, ˝e sà eleganccy, w koƒcu te˝ majà dobrych krawców. Dopiero wspólna fotografia obna˝a, cz´sto w druzgocàcy sposób, ró˝nic´ klasy.

Krawat
La cravate est le parfum du costume14.
HONORIUSZ BALZAK

80% „zwisów m´skich”15 kupujà jako podarunki panie16. Kupno
krawatu wyra˝a ponoç ch´ç zarzucenia ràk na szyj´, przytrzymania i okie∏znania. Nasz klient, nasza pani! Krawaty sà cz´sto szyte pod damskie gusty i dlatego wykazujà obce m´skiej modzie
Ksià˝´ Karol w dwurz´dówce z poszetkà i kwiatem w butonierce w towarzystwie nalecia∏oÊci. Tymczasem êle dobrany krawat mo˝e zrujnowaç piema∏˝onki Camilli, diuszesy Kornwalii.
czo∏owicie budowany m´ski wizerunek. Byç mo˝e to jest powód, dla
krawata. Stanowià one wtedy akcent przywracajàcy równowag´ którego niektórzy m´˝czyêni przezornie unikajà krawatów.
ca∏ej kompozycji.
Czy mo˝na nosiç jednoczeÊnie kwiat w butonierce i poszet- Konstrukcja krawata
k´? OczywiÊcie! Wyglàda to very British.
„Odbiór techniczny” krawata rozpoczyna si´ od ogl´dzin pokrycia
W 2009 roku magazyn „Esquire” uzna∏ ksi´cia Karola za naj- zewn´trznego (fr. l’enveloppe, w∏. tessuto)17. Pokrycie powinno byç
lepiej ubranego m´˝czyzn´ na Êwiecie (World’s Best Dressed wykonane z jedwabiu, krojone ze skosu i zszyte z trzech cz´Êci. KraMan). Nie ma na Êwiecie nikogo, kto – jak
wat wykrojony niedok∏adnie ze skosu (nie
ksià˝´ – potrafi nosiç dwurz´dówki. Powy˝sze
pod kàtem 45°) od razu odpada. Ma on tenzdj´cie mo˝na kontemplowaç godzinami.
dencj´ do skr´cania si´, co mo˝na sprawdziç,
Przyjrzyjmy si´ niektórym szczegó∏om. Koszuprzek∏adajàc krawat przez d∏oƒ tak, aby swola z ko∏nierzykiem rekina rozjaÊnia twarz, krabodnie zwisa∏.
Jedwab pokrycia powinien byç doÊç gruby.
wat pu∏kowy w barwach The King’s Royal
Pora teraz na inspekcj´ wewn´trznej stroHussars tworzy m´ski, wojskowy akcent. Asyny. Widoczna na obu koƒcach krawata podmetryczny, idealnie dotrymowany w´ze∏ fourszewka (fr. doublure, w∏. fodera) powinna
-in-hand sprawia, ˝e krawat wyglàda bardzo
byç wykonana albo z bembergu18, albo te˝
lekko, nie wisi jak zdech∏a ryba. Poszetka tworzy wyrafinowanà kompozycj´ z krawatem,
w technice self-tipping (z tego samego matea kwiatek nawiàzuje do koloru koszuli. Choç
ria∏u, co pokrycie). Bemberg w przeciwieƒstwie
ramiona nie sà praktycznie watowane, marydo jedwabiu nie elektryzuje si´ i lepiej le˝y.
narka le˝y idealnie. Warto zwróciç uwag´, jak
Zaglàdajàc nieco g∏´biej do wn´trza krawata,
Prezydent
Bill
Clinton
w
koszmarnym
krako∏nierz marynarki dopasowany jest do ko∏zobaczymy w nim kawa∏ek grubego materianierzyka koszuli i jak ∏adnie wypracowane sà wacie (Ermenegildo Zegna) ofiarowanym ∏u, który W∏osi poetycko nazywajà „duszà”
mu przez Monik´ Lewinsky.
(anima), Francuzi laicko triplure, a Anglig∏ówki r´kawów. Na temat kàta nachylenia
kozerki (jest to szew ∏àczàcy ko∏nierz marynarki z klapà, po an- cy przyziemnie blanket. Dusza decyduje o chwycie krawata
gielsku nazywa si´ to gorge) mo˝na napisaç osobne studium, ale i obj´toÊci w´z∏a. Powinna ona byç wykonana ze stuprocentonie b´dziemy zam´czaç czytelnika. Warto zwróciç uwag´ na bu- 14 (fr.) „Krawat to perfumy garnituru”.
tonierki: sà d∏ugie (1/8 cala) i proste, a nie typu „dziurka od klu- 15 „Zwis m´ski ozdobny” – handlowa nazwa krawata w PRL-u.
cza”. Czy w prawej klapie dwurz´dówki te˝ powinna byç 16 Badania dotyczà USA.
17 Najlepsze krawaty szyjà Francuzi i W∏osi, dlatego podajemy tu tak˝e terminolobutonierka? Angielscy krawcy tak uwa˝ajà, ja jestem innego zdagi´ w∏oskà i francuskà, aby ∏atwiej by∏o si´ w pracowni krawaciarskiej dogadaç.
nia (patrz uzasadnienie w podrozdziale „Archetypy marynarek”). 18 Bemberg to bawe∏niana japoƒska podszewka najwy˝szej jakoÊci.
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Krawat Moreno Galliani. Na w´˝szym koƒcu krawata widoczny szew ryglowy
(bar tack). Wystajàca z wn´trza p´telka nitki to dowód starannego r´cznego
wykoƒczenia. Jest to luêne zakoƒczenie Êciegu fastrygowego, dzi´ki któremu
krawat zachowuje rozciàgliwoÊç wzd∏u˝nà.

Tzw. six-fold, zwany tak˝e w∏oskim seven-foldem (pracownia Taliza Design).
W odró˝nieniu od seven-foldów, six-foldy majà „dusz´”. Dla celów poglàdowych Êcieg fastrygowy i rygle po obu stronach krawata wykonano bia∏à nitkà.
Wzór paisley jest tkany, a nie drukowany jak w wi´kszoÊci krawatów, co daje
trójwymiarowy efekt wzoru.

skiej modzie nie jest jednak plusem. M´˝wej we∏ny, w krawatach gorszej jakoÊci jest
czyzna, spotykajàc drugiego, który ma taki
zrobiona z w∏ókien sztucznych.
sam krawat, traktuje go jak nale˝àcego
Brzegi krawata, w miejscu gdzie si´ schodo tej samej grupy ∏owców mamutów i godzà, powinny byç zszyte ryglem (tzw. bar
tów jest od razu si´ z nim zaprzyjaêniç, kotack). Taki sam rygiel znajduje si´ na w´˝bieta natomiast dostaje migreny, widzàc
szej stronie krawata. Zapuszczajàc si´ jeszcze
na balu duplikat swej sukni.
g∏´biej, w dobrym krawacie odkryç mo˝na
luênà nitk´, po pociàgni´ciu której ca∏y krawat si´ marszczy. Jest to tzw. slip-stitch, po w∏oWzory i kolory
sku cucitura, a po francusku fil d’aisance,
Krawat w paski mo˝e si´ okazaç pu∏apkà. Gdy
czyli fastrygowy Êcieg ∏àczàcy pokrycie w taw Anglii w zwiàzku z wymogami maskowania
ki sposób, ˝e krawat zachowuje rozciàgliwoÊç
si´ na polu walki zrezygnowano z kolorowych
wzd∏u˝nà.
mundurów, barwy poszczególnych pu∏ków
Choç dusze krawatów sà w najlepszym raprzeniesiono na krawaty. Tak powsta∏y tzw.
zie we∏niane, metki krawatów obwieszczajà
krawaty pu∏kowe (regimental ties). W Êlad
dumnie, ˝e mamy do czynienia ze stuprocen- Krawat seven-fold (Lorenzo Guerni). Seven-foldy za wojskiem posz∏y kluby sportowe (club ties)
towym jedwabiem (100% silk). Uczciwszy by∏- nie potrzebujà podszewki ani tzw. „duszy”. Arcy- i elitarne szko∏y (old school ties). DziÊ w Anglii
dzie∏o sztuki krawaciarskiej!
by napis: „pokrycie: 100% jedwab”.
setki ró˝nych formacji wojskowych, klubów
Sà jednak te˝ krawaty stuprocentowo jedwabne. Mowa tu i szkó∏ majà swoje w∏asne barwy i w∏asny uk∏ad pasków na krawao s∏ynnym seven-fold tie (po w∏osku sette pieghe, po francusku tach19. Wszystkie te krawaty b´dziemy w uproszczeniu nazywaç krasept-plis). Taki krawat nie potrzebuje duszy, tylko du˝o jedwabiu watami stowarzyszeniowymi (ties of afilliation). Zwyczaj noszenia
(tyle, co na damskà bluzk´). Bierze si´ po prostu kwadratowà krawatów stowarzyszeniowych o zastrze˝onych wzorach obowiàzuje
sztuk´ jedwabiu i sk∏ada jà siedem razy. Ca∏kiem proste to jednak te˝ w wielu innych krajach.
nie jest. Tylko nieliczne pracownie na Êwiecie potrafià wykonaç
Przygoda z paskami przydarzy∏a si´ nowo mianowanemu amdobrego seven-folda. Ka˝de z∏o˝enie wymaga precyzyjnego r´cz- basadorowi niemieckiemu w Londynie Herbertowi Blankenhornonego przeszycia, nie mówiàc ju˝ o r´cznym wykoƒczeniu brze- wi, który, nie wiedzàc o tym, mia∏ na sobie krawat w barwach Old
gów. Seven-foldy wykonuje si´ z jedwabi o unikatowych wzorach.
Krawaty takie sà cz´sto numerowane i z ka˝dego wzoru wykony- 19 W ksià˝ce Christophera Sellsa Ties of Distinction znajdziemy opis 472 wzorów
brytyjskich krawatów.
wanych jest najwy˝ej po kilkadziesiàt sztuk. UnikatowoÊç w m´-
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Etonian. Tylko dzi´ki refleksowi m∏odego pracownika ambasady, k´ pasywnà (w´˝szà) przytrzymywanà przy wiàzaniu. Ta cz´Êç
który zdà˝y∏ zakryç szalikiem krawat ambasadora, uda∏o si´ unik- krawata, która jest za∏o˝ona na szyj´, wyznacza granice trzech
nàç k∏opotliwej konfrontacji z czekajàcym na p∏ycie lotniska ko- obszarów (patrzàc w lustro): „L” (left), „R” (right) oraz „C”
mitetem powitalnym pod wodzà etoƒczyka, Duguida Malcolma. (center), w których mo˝e si´ poruszaç koƒcówka aktywna.
Ka˝dy mo˝e natrafiç na dociekliwego d˝entelmena, który, doW ka˝dym z tych obszarów koƒcówka aktywna mo˝e si´ porustrzeg∏szy znajome barwy krawata, podejdzie i zacznie z o˝ywie- szaç na dwa sposoby: w kierunku do koszuli, co oznaczamy literà
niem wypytywaç, kto by∏ za naszych czasów
„i” (in), lub w kierunku od koszuli, co oznaCaptain of the House, a wtedy ze wstydem
czamy literà „o” (out). Wiàzanie krawata
trzeba si´ przyznaç, ˝e nie koƒczy∏o si´ jakiejÊ
koƒczy si´ wsuni´ciem aktywnej koƒcówki
szacownej uczelni. T∏umaczenie, ˝e tradycje
w w´ze∏, co oznaczamy literà „T” (through).
old school ties nie sà nam znane, tylko nas
Ten prosty sposób opisywania etapów
wiàzania krawata za pomocà liter nazywapogrà˝a towarzysko.
my notacjà Finka-Mao, od nazwisk jej wyZ drugiej strony, znajomoÊç tych kilku
nalazców.
najwa˝niejszych pasków mo˝e byç przydatna
w kontaktach. Ju˝ sam sposób u∏o˝enia paW¢ZE¸ KENT
sków du˝o mówi o rozmówcy. Europejczycy
Spróbujmy zapisaç w tej notacji najprostszy
noszà najcz´Êciej paski lewoskoÊne, a Ameryw´ze∏ krawatowy, czyli tzw. kent. Na taki
kanie paski ze skosem w prawo. Potwierdza
w´ze∏ wiàzane sà na przyk∏ad krawaty orsi´ zdanie Roberta Kagana, ˝e Amerykanie sà
ganizacyjne chiƒskiej m∏odzie˝ówki koz Marsa, a Europejczycy z Wenus. Krawat jest
munistycznej.
bliskim krewniakiem rycerskiej tarczy. Tak
FOUR-IN-HAND
W poczàtkach XIX wieku poczta brytyjska,
jak przedstawiane na tarczy drapie˝niki zwróprzestawiajàc si´ na komunikacj´ kolejowà,
cone sà w prawà stron´, atakujàc przeciwnika, tak i prawe skosy na tarczy dêgajà owego
zacz´∏a wyprzedawaç swoje pojazdy konne.
wyimaginowanego przeciwnika jak pochylo- Norman Davies w krawacie stowarzyszeniowym po- Sta∏y si´ one modne wÊród eleganckiej m∏ona kopia. Natomiast lewy skos oznacza uchy- wstaƒca warszawskiego (proj. mjr Witold Z∏otnicki, dzie˝y, która spotyka∏a si´ w okolicach Hyde
lenie si´ w pokorze przed przeciwnikiem, tak Londyn). Profesor jest uprawniony do noszenia ta- Parku i urzàdza∏a szaleƒcze wyÊcigi pojazjak to czyni herbowy Baranek, odwracajàc kiego krawata, gdy˝ otrzyma∏ tytu∏ honorowego dami zaprz´˝onymi w czwórk´ lejc (po ancz∏onka Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich.
g∏ow´ w lewà stron´. Krawat Samoobrony, pogielsku four in hand, stàd nazwa klubu
s∏ugujàcej si´ agresywnà politycznà retorykà, ma po amerykaƒsku i w´z∏a krawata klubowego). Francuzi nazywajà ten w´ze∏ régate,
a Niemcy w´z∏em staroniemieckim (altdeutsch).
prawe skosy20.
W´ze∏ ten jest wàski i asymetryczny. Wyd∏u˝a on optycznie
szyj´, a jego asymetria o˝ywia wizerunek.
Wiàzanie krawatów
SEMI-WINDSOR I WINDSOR
NOTACJA FINKA-MAO
Balzak zna∏ 32 w´z∏y, wspó∏czeÊni eksperci wyró˝niajà a˝ 188 spo- W czasie pierwszej wojny Êwiatowej w armii amerykaƒskiej krawaty wiàzano na gruby w´ze∏. Po wojnie w´ze∏ ten sta∏ si´ bardzo
sobów wiàzania krawatów.
Najtrudniejsze sà pierwsze próby, kiedy to stojàc przed lustrem popularny i Amerykanie zacz´li przypisywaç jego wynalezienie
i klnàc, staramy si´ powtarzaç poszczególne kroki wiàzania ksi´ciu Windsoru, który lubi∏ grube w´z∏y krawatowe. Choç ksiàna podstawie rysunków lub filmików z YouTube, co wcale nie jest ˝´ nigdy nie u˝ywa∏ tego w´z∏a, a jego four-in-hand zawdzi´czatakie ∏atwe. Tego stresu mo˝emy jednak uniknàç, jeÊli podejdzie- ∏y swà masywnoÊç specjalnym „duszom” z grubej tkaniny, nazwa
windsor pozosta∏a. Nieco póêniej wynaleziono cieƒszego kuzyna
my do zagadnienia naukowo.
Otó˝ w krawatach wyró˝niamy koƒcówk´ aktywnà (to ta szer- windsora, czyli semi-windsor.
Ten symetryczny w´ze∏ Êredniej wielkoÊci sygnalizuje pewnoÊç
sza cz´Êç, którà wykonujemy ruchy przy wiàzaniu) oraz koƒcówi zaufanie. Stosuje si´ go cz´sto do wype∏nienia przestrzeni pomi´20 Mówimy ca∏y czas o heraldycznie lewej i prawej stronie (patrz rozdzia∏ „Herby”). dzy rogami ko∏nierzyków rekina. Skraca on zbyt d∏ugà szyj´.
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a
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Poczàtkowe ruchy przy wiàzaniu krawata (notacja Finka-Mao).

Przyk∏adowe krawaty stowarzyszeniowe: a) Brytyjska marynarka handlowa,
b) Royal Artillery, c) Królewska Akademia Wojskowa Sandhurst, d) Uniwersytet
Yale, e) Old Eton, f) Marylebone Cricket Club, s∏ynny krawat w kolorze „eggs
and bacon”, na przyj´cie do tego klubu czeka∏o si´ dawniej 30 lat, obecnie zdemokratyzowa∏ si´ on i czas oczekiwania skróci∏ si´ do zaledwie 18 lat, g) Intelligence Corps, h) Samoobrona.
Przyk∏ady etapów wiàzania krawata.

W´ze∏ krawatowy kent (Lo-Ri-Co-T).

Four in hand (Li-Ro-Li-Co-T).

Granville (Li-Co-Li-Ro-Li-Co-T). W´ze∏ wawelski (Li-Co-Li-Ro-Ci-Ro-Li-Co-T).

W´ze∏ wawelski to polski kuzyn windsora, du˝y w´ze∏ przydatny w pierwszej kolejnoÊci do ˝akietu i alberta.
TABLICA W¢Z¸ÓW KRAWATOWYCH
Zalety notacji Finka-Mao docenia si´ zw∏aszcza przy skomplikowanych w´z∏ach. Sprawia ona, ˝e wszelkie rysunki czy filmiki sà w∏aÊciwie niepotrzebne. Ci dwaj uczeni poszli jednak jeszcze
dalej: w cytowanej pracy wyrazili w matematycznej formie estetyczne kryteria, jaki musi spe∏niaç w´ze∏ krawatowy, co umo˝liwi∏o stworzenie „tablicy Mendelejewa” dla krawatów, zestawienia wszystkich mo˝liwych (nawet tych jeszcze nieodkrytych)
w´z∏ów.
Najwa˝niejsze z nich znajdujà si´ w tabeli na nast´pnej
stronie22. Tabela ta obejmuje tylko najwa˝niejsze w´z∏y klasyczne, t.j. majàce postaç g∏adkiego trójkàta.
W¢Z¸Y NIEKLASYCZNE
JeÊli zawiàzujàc four-in-hand nie wykonamy ostatniego ruchu,
czyli nie w∏o˝ymy aktywnej koƒcówki do w´z∏a, tylko wypuÊcimy
22 Pierwotna wersja tablicy Finka-Mao zawiera∏a b∏´dy, autorzy pomylili
na przyk∏ad w´ze∏ nicky z prattem-shelby. W roku jej publikacji (1999) sporo w´z∏ów nie mia∏o jeszcze swoich nazw. Niniejsza wersja tablicy jest poprawiona i uzupe∏niona. Fink i Mao wydali potem swoje przemyÊlenia w formie
ksià˝kowej (The 85 Ways to Tie a Tie), ale znów mieli pecha, bo na ok∏adce angielskiego wydania narysowano krawat w paski, ale tak, ˝e zarówno
na samym krawacie, jak i na w´êle paski sà lewoskoÊne, choç w rzeczywistoÊci paski na w´êle majà zawsze odwrotny skos ni˝ na samym krawacie. Taki
topologiczny b∏àd grafika na ok∏adce ksià˝ki poÊwi´conej topologii jest szczególnie przykry.
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NAZWA W¢Z¸A

NOTACJA FINKA-MAO

SAMOROZWIÑZYWALNY

Kent
Four-in-hand
Kelvin
Nicky23
Pratt-shelby24
Victoria
Granville
Turecki
St. Andrew
Plattsburgh25
Cavendish
Windsor
Wawelski26
Grantchester (manhattan)
Hanowerski27
Balthus28

Lo-Ri-Co-T
Li-Ro-Li-Co-T
Lo-Ri-Lo-Ri-Co-T
Lo-Ci-Ro-Li-Co-T
Lo-Ci-Lo-Ri-Co-T
Li-Ro-Li-Ro-Li-Co-T
Li-Co-Li-Ro-Li-Co-T
iLi-Ro-Ci-Ro-Li-Co-T
Lo-Ri-Lo-Ci-Ro-Li-Co-T
Lo-Ci-Ro-Ci-Lo-Ri-Co-T
Li-Ro-Li-Co-Ri-Lo-Ri-Co-T
Li-Co-Ri-Lo-Ci-Ro-Li-Co-T
Li-Co-Li-Ro-Ci-Ro-Li-Co-T
Lo-Ri-Lo-Ri-Co-Li-Ro-Li-Co-T
Lo-Ri-Co-Li-Ro-Ci-Lo-Ri-Co-T
Lo-Ci-Ro-Ci-Lo-Ci-Ro-Li-Co-T

nie
tak
nie
tak
nie
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie

jà luzem na wierzch, otrzymamy onassisa, nazywanego tak
od armatora, który w latach 60. nosi∏ niekiedy tak zawiàzane
krawaty.
Onassis w notacji Finka-Mao: Li-Ro-Li-Co.
Inne w´z∏y nieklasyczne mo˝na otrzymaç poprzez wk∏adanie
aktywnej koƒcówki pod drugà, a nie pod pierwszà warstw´ materia∏u. Mo˝liwe jest to oczywiÊcie tylko w bardziej rozbudowanych
(dwukrotnie owini´tych) w´z∏ach, takich jak kelvin, victoria czy
cavendish. Weêmy dla przyk∏adu victori´ (Li-Ro-Li-Ro-Li-Co-T).
JeÊli w∏o˝ymy koƒcówk´ pod wewn´trznà warstw´ materia∏u
(w notacji Finka-Mao ruch ten zapisywany jest jako TT) otrzymamy w´ze∏ zwany prince albert (Li-Ro-Li-Ro-Li-Co-TT), lubiany
przez Josepha Conrada.
Kelvin z koƒcowym ruchem TT nazywa si´ kelvinem krzy˝owym (Lo-Ri-Lo-Ri-Co-TT), a znany zw∏aszcza w Szwecji cavendish
z koƒcówkà TT nazywa si´ christensenem29 (Li-Ro-Li-Co-Ri-Lo-Ri-Co-TT).
23 Nie myliç z niedawno wynalezionym w´z∏em chirurgicznym o tej samej nazwie. Krawatowy nicky pochodzi od nazwy firmy galanteryjnej za∏o˝onej
w Mediolanie w 1920 roku przez Nicky Chini.
24 W 1986 roku w trakcie programu telewizyjnego prowadzonego przez Dona
Shelby’ego, uczestnik tego programu, 92-letni Jerry Pratt zwróci∏ prezenterowi uwag´, ˝e ma beznadziejnie zawiàzany krawat, rozwiàza∏ go i pokaza∏ Shelby’emu, jak si´ wià˝e krawat na w´ze∏, który do dziÊ nazywany jest pratt-shelby.
25 Od nazwy miejscowoÊci, w której urodzi∏ si´ Thomas Fink.
26 Polski wk∏ad do mody. W tablicy Finka-Mao nie ma on swojej nazwy, opisany jest w niej jako co-Windsor3.
27 Od nazwy dynastii panujàcej w Wielkiej Brytanii przed Windsorami.
28 Na pamiàtk´ wybitnego malarza polskiego pochodzenia, w∏aÊciwe nazwisko
Baltazar K∏ossowski h. Rola (1908–2001).
29 Po raz pierwszy zosta∏ opublikowany w katalogu szwedzkiej firmy wysy∏kowej
Stra° lin & Perssons w 1917 r.

Kolejnà grup´ w´z∏ów nieklasycznych tworzà w´z∏y odwrócone. Polegajà one na tym, ˝e koƒcówkà aktywnà wykonujàcà ruchy w trakcie wiàzania jest w´˝szy koniec krawata, a szerszy
koniec jest tylko przytrzymywany (wyjÊciowa pozycja przed rozpocz´ciem wiàzania nie zmienia si´). W czarnym krawacie zawiàzanym na taki w´ze∏ wyst´puje na przyk∏ad Merowing w filmie
Matrix. Reaktywacja. Zapis tego w´z∏a w notacji F-M wyglàda
nast´pujàco: Ri-Co-Ri-Lo-Ci-Lo-Ri-Co-Ri-Lo-Ci-T.
Do merowinga potrzebny jest bardzo d∏ugi krawat.

Wybór w´z∏a krawatowego

 Regu∏a pierwsza: w´z∏y krawatów do strojów formalnych powin-

ny byç grube (im bardziej formalny strój, tym grubszy w´ze∏).
Regu∏a druga: w´z∏y krawatów do strojów formalnych powinny byç symetryczne.

Przyk∏ady: do ˝akietu bàdê alberta wybierzemy w´ze∏ hanowerski albo nawet taki megaw´ze∏ jak balthus (w´z∏y w tablicy
u∏o˝one sà od najmniejszego do najwi´kszego). Bardzo du˝y jest
te˝ grantchester, ale jest on mocno niesymetryczny, podobnie jak
cavendish. GruboÊç w´z∏a zale˝y te˝ od gruboÊci materia∏u krawata. JeÊli krawat jest doÊç gruby, to do ˝akietu, czy alberta i koszuli z ko∏nierzykiem kent wystarczy w´ze∏ wawelski lub windsor.
Do garnituru wizytowego pasuje niezbyt du˝y w´ze∏ symetryczny. Mo˝e to byç na przyk∏ad St. Andrew albo nicky.
Garnitur konferencyjny tworzy granic´ pomi´dzy strojami formalnymi a nieformalnymi. Prezes banku za∏o˝y do takiego garnituru krawat zawiàzany na w´ze∏ symetryczny, taki jak do garnituru
wizytowego, ale na przyk∏ad prezes agencji reklamowej zdecyduje
si´ na w´ze∏ asymetryczny, zapewne na victori´ (bardzo ∏adny, rurkowaty w´ze∏) albo, jeÊli lubi wi´ksze w´z∏y, na cavendisha.
Do strojów nieformalnych typu city nosi si´ krawaty zawiàzane na niedu˝e i niesymetryczne w´z∏y, w pierwszej kolejnoÊci
na four-in-hand. Du˝e, symetryczne w´z∏y do strojów city sà ra˝àco nieodpowiednie. Powo∏ajmy si´ tu na opini´ Jamesa Bonda:
„Krawat zawiàzany na podwójny w´ze∏. Bond nie ufa∏ ludziom
tak wià˝àcym krawaty. Przejawia∏a si´ w tym nadmierna pró˝noÊç. A nawet chamstwo”30.
Opinia Bonda dotyczy oczywiÊcie tylko noszenia windsora
do strojów nieformalnych, a nie windsora w ogóle. Streseman czy
30 I. Fleming, Pozdrowienia z Rosji, t∏um. Robert Stiller, PW „Rzeczpospolita”, Warszawa 2008. Stiller nietrafnie t∏umaczy okreÊlenie windsor (w oryginale) na „podwójny w´ze∏”. Po pierwsze „podwójny w´ze∏” jest poj´ciem
niejednoznacznym (niektórzy nazywajà tak victori´, która Bondowi na pewno by si´ spodoba∏a), a po drugie od tych, którzy si´gajà po ksià˝ki Fleminga, wolno oczekiwaç, ˝e wiedzà co to jest windsor.
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˝akiet z krawatem zawiàzanym na four-in-hand wyglàda∏yby
˝a∏oÊnie, tu musi byç co najmniej windsor.
Krawatów nie nale˝y przechowywaç w zawiàzanym stanie,
gdy˝ wtedy szybko si´ niszczà. Dlatego wa˝nà cechà w´z∏ów u˝ywanych na co dzieƒ jest ich samorozwiàzywalnoÊç. Chodzi o to,
aby, po wyciàgni´ciu w´˝szego koƒca z w´z∏a, na krawacie nie
pozostawa∏ supe∏, który trzeba za ka˝dym razem mozolnie rozplàtywaç. W tablicy zaznaczono, które w´z∏y spe∏niajà ten warunek.
Pami´tajmy tak˝e, ˝e przy w´z∏ach rozpoczynajàcych si´
od ruchu Lo p´tla na szyj´ zak∏adana jest szwem na wierzch. W´z∏y takie nie nadajà si´ zatem do koszul z ko∏nierzykiem stójkowym z klapkami, gdzie p´tla jest widoczna (jest to wprawdzie
rzadki przypadek, ale mo˝na sobie wyobraziç, ˝e do ˝akietu i koszuli z ko∏nierzykiem stójkowym zamiast plastronu zak∏adamy
gruby krawat).

Niektóre w´z∏y nieklasyczne: a) onassis (Li-Ro-Li-Co), b) christensen (Li-Ro-Li-Co-Ri-Lo-Ri-Co-TT), c) merowing (Ri-Co-Ri-Lo-Ci-Lo-Ri-Co-Ri-Lo-Ci-T).

Wybór w´z∏a zale˝y od wielu czynników: rangi ubioru, gruboÊci i d∏ugoÊci krawata, rodzaju ko∏nierzyka (do rekinów grubsze
w´z∏y, do piccadilly bardzo ma∏e), no i od osobistych upodobaƒ.
Ja osobiÊcie lubi´ victori´, nicky (tego w´z∏a nauczy∏ mnie dziadek), w´ze∏ wawelski no i granville’a.

Trymowanie krawata
Po dociàgni´ciu w´z∏a trzeba sprawdziç, czy koniec krawata nie
si´ga poni˝ej paska od spodni. Do kamizelki krawat wià˝e si´ tak,
aby koniec by∏ troch´ wy˝ej. W zale˝noÊci od obwodu szyi i d∏ugoÊci tu∏owia krawat mo˝e si´ okazaç za krótki lub za d∏ugi. Przesuni´cie w´z∏a nic nie daje, bo wypada on wtedy w êle wià˝àcym
si´ miejscu. Dlatego najlepiej szyç krawaty na miar´. Przy kupnie gotowych krawatów pomocny jest prosty test: przyk∏adamy jeden koniec krawata do ust. Drugi koniec powinien dotykaç
pod∏ogi.

 Wk∏adanie koƒca krawata do spodni jest nieeleganckie.

Choç krawaty majà szlufk´ (il passantino) do przytrzymywania krótszego koƒca pod d∏u˝szym, lepiej z niej nie korzystaç.

Konstrukcja staje si´ wtedy sztywna i krawat wisi u szyi jak wielka martwa ryba, chodzi zaÊ o to, aby oba koƒce swobodnie si´
porusza∏y, tworzàc dynamiczny akcent.
Postawieniem kropki nad „i” jest zrobienie tu˝ pod w´z∏em
do∏ka (ang. dimple, fr. fossette albo cuillère). Krawat powinien
byç w wyci´ciu marynarki lekko wybrzuszony, aby uzyskaç gr´
Êwiat∏a na jedwabiu.

Kryzys krawata?
Jak uczy historia ubiorów, krawat jest co pewien czas odrzucany,
po czym znów wraca do m´skich ∏ask. W latach 30. XIX wieku
kontestowali krawaty niemieccy studenci, noszàc „po staroniemiecku” koszule z ko∏nierzykiem wy∏o˝onym na marynark´, co
mia∏o sygnalizowaç ich patriotyczne poglàdy (tzw. Schillerkragen). W Polsce ten styl nazywany jest ko∏nierzykiem S∏owackiego (w Anglii nazywa si´ on Byron collar). Nazwa nie jest tak
istotna, chodzi o to, aby wyglàdaç jednolicie, bo uczucie pe∏nego
nonkonformizmu osiàga si´ dopiero wtedy, gdy wszyscy buntownicy noszà dok∏adnie takie same stroje. Ko∏nierzyk S∏owackiego
wegetowa∏ potem jeszcze d∏ugo jako ko∏nierzyk sportowy, a tak˝e element uroczystego stroju ch∏opi´cego i w tej roli uwieczniony zosta∏ na wielu zdj´ciach pierwszokomunijnych z ubieg∏ego
wieku.
Kolejna fala kontestacji krawata przetoczy∏a si´ w latach 60.
ubieg∏ego stulecia. Zamiast koszuli i krawata noszono cienki bia∏y tzw. golfik (po angielsku nazywa si´ to turtleneck collar,
a po niemiecku Rollkragen), i to nawet do strojów formalnych.
Ten poliestrowy buncik drobnomieszczan ucich∏ pod koniec tej
samej dekady i krawaty powróci∏y.
Obecna fala kontestacji krawata ma trzy przyczyny.
Po pierwsze, rozpi´ta koszula, jak zawsze, sygnalizuje gotowoÊç
do kopulacji, stàd te˝ m´˝czyêni lubià takie sygna∏y wysy∏aç. W stadzie nie ka˝dy samiec mo˝e jednak kopulowaç ot tak sobie, istnieje okreÊlona hierarchia. Szeregowi nonkonformiÊci mogà rozpinaç
tylko jeden guzik, ale zawsze to coÊ. Heroiczni kontestatorzy rozpinajà dwa guziki. Po trzy rozpi´te guziki majà modele w reklamach
m´skich perfum. Gdy prezydent Sarkozy dowiedzia∏ si´, ˝e ˝ona go
rzuci∏a, rozpià∏ trzy guziki i tak wydekoltowany wybra∏ si´ z Carlà
do Egiptu, co uwiecznili liczni fotoreporterzy.
Lepiej majà rockmani, choç i tu na ogó∏ obowiàzuje hierarchia. I tak, klawiszowiec ma rozpi´te trzy guziki, natomiast frontman, jako samiec alfa kapeli, musi byç obowiàzkowo rozpi´ty
do pasa.
GoÊç podje˝d˝ajàcy lowriderem pod dyskotek´ powinien mieç
ze wzgl´dów stylistycznych koszul´ rozpi´tà do p´pka. W tym
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ostatnim przypadku wa˝ny jest dodatkowy efekt akustyczny osià- jeszcze si´ potargowaç) oraz bia∏e skarpetki i bràzowe penny
loafers, a teraz pokazuje si´ g∏ównie w niezbyt dobrze skrojonym
gany za pomocà z∏otego ∏aƒcucha na szyi.
Sygnalizowana gotowoÊç do kopulacji nie zawsze idzie w pa- szarym garniturze.
Odrzuçmy jednak t´ nonsensownà teori´ o pochodzeniu krawarze z realnymi mo˝liwoÊciami. W∏aÊciciele jachtów na Côte
d’Azur noszà koszule rozpi´te do pasa niezale˝nie od wieku. tów od krzy˝owców i zastanówmy si´, czy muzu∏manin mo˝e nosiç
W krytycznej sytuacji psychicznà protezà jest sam jacht, dlatego „zwis m´ski”? Islamscy zwolennicy krawatów mówià, ˝e oczywiÊcie
w∏aÊciciele przywiàzujà du˝à wag´ do jego
tak, i powo∏ujà si´ przy tym na stosowny werset
d∏ugoÊci.
z Koranu: „Któ˝ uzna∏ za zakazane ozdoby Boga,
Drugim powodem noszenia rozpi´tego ko∏które On przygotowa∏ dla swoich s∏ug?”.
nierzyka jest nieumiej´tnoÊç wiàzania krawaKoran nie jest jednak jedynym êród∏em
wskazaƒ ˝yciowych dla muzu∏manina. Drugim
ta. Jest to ten sam mechanizm, który sprawia,
takim êród∏em jest Tradycja (Sunna) spisana
˝e w krajach prze˝ywajàcych awans cywilizaw hadisach. Wed∏ug Tradycji, Prorok zakaza∏
cyjny przed fastfoodami parkujà drogie samom´˝czyznom noszenia jedwabnych szat. Intenchody, podczas gdy w pozosta∏ych krajach sà to
cja by∏a jasna: chodzi∏o o to, aby zapobiegaç
lokale dla klas ni˝szych. Skàd to powodzenie?
niewieÊcieniu. Dodajmy przy okazji, ˝e Sunna
Po pierwsze, nikt si´ w takich lokalach nie gazakazuje te˝ m´˝czyznom (z tych samych popi na dres, a po drugie nie ma w nich tych
okropnych sztuçców, z którymi nie wiadomo,
wodów) noszenia z∏otej bi˝uterii (muzu∏maco robiç.
nek ten zakaz nie dotyczy). JeÊli zatem z okazji
Trzecim powodem kryzysu krawata jest pe∏udanych negocjacji chcielibyÊmy wr´czyç muzajàca podprogowa islamizacja kultury Zachozu∏maƒskiemu kontrahentowi symboliczny podu polegajàca na zapobiegliwym usuwaniu Pokaz jesiennej kolekcji firmy Bytom darunek w postaci z∏otych spinek do koszuli,
z niej wszelkich elementów, które mog∏yby byç (projektant Tomasz Ossoliƒski), 30 by∏by to spory nietakt: spinki powinny byç pladla muzu∏manina dra˝niàce w nadziei, ˝e sierpnia 2007 r. Nies∏ychanie oryginalny tynowe!
Powróçmy jednak do krawata. Wynikajàcy
uniknie si´ w ten sposób konfliktów. Islam jest i absolutnie nonkonformistyczny sposób
noszenia muszki.
z Sunny zakaz noszenia jedwabnych szat stareligià szczegó∏owo regulujàcà wszystkie dzienowi pewne utrudnienie, ale muzu∏manina
dziny ˝ycia, stàd tych elementów jest sporo,
krawaciarza to nie zra˝a. Czym˝e jest bowiem
od kartek z ˝yczeniami Merry Christmas, któszata? To coÊ, co okrywa intymne cz´Êci cia∏a.
re zast´powane sà przez Seasonal Greetings,
po – no w∏aÊnie – krawaty. Cofaç si´ czy walCz´Êci te sà w islamie dok∏adnie zdefiniowane
czyç? Jest jeszcze trzecie wyjÊcie: mo˝na próbojako tak zwany aurat. U m´˝czyzny jest to obwaç si´ dogadaç. Na przyk∏adzie krawata
szar pomi´dzy p´pkiem a kolanami, a poniewa˝ zgodnie z regu∏ami elegancji krawat nie
poka˝emy, jak to si´ robi.
powinien si´gaç poza p´pek, nie jest on szatà.
W porewolucyjnym Iranie krawat potrakTaki poglàd wyznaje na przyk∏ad wielki ajatoltowano jako symbol Zachodu. Taki poglàd relah Ali as-Sistani. Nie wszyscy uczeni zgadzajà
prezentuje na przyk∏ad najwy˝szy przywódca
si´ wprawdzie z tà interpretacjà, ale zwolennik
duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Uznakrawata ma jeszcze jednà lini´ obrony. Czy˝
no, ˝e krawaty sà odmianà znaku krzy˝a, jaki
we∏niany p∏aszcz oblamowany jedwabnà taÊmà
nosili na swych zbrojach krzy˝owcy. „Jak mamy wymagaç od naszych kobiet, ˝eby nosi∏y hi- Wally Olins w muszce. Olins uwa˝any nazwalibyÊmy jedwabnà szatà? Nie, bo udzia∏
d˝ab, skoro sami nosimy na szyjach krzy˝e?”. jest za najlepszego na Êwiecie specjalist´ jedwabiu jest w nim niewielki. Jedwabny kraPrezydent Ahmadine˝ad zawsze wyst´puje od brandingu i corporate identity (CI). wat te˝ stanowi niewielkà tylko cz´Êç stroju. Dow koszuli bez krawata. Najpierw do tej koszuli Opracowa∏ m.in. CI dla Orange, Re- dajmy, ˝e islamscy uczeni d∏ugo debatowali
nault, Volkswagena i londyƒskiej policji.
wk∏ada∏ swojà s∏ynnà be˝owà wiatrówk´ made Jest twórcà koncepcji marketingu naro- nad problemem, czy ˝o∏nierz muzu∏manin
in China, której wiernà kopi´ mo˝na kupiç dowego Polski. Do muszki jako elemen- mo˝e nosiç na mundurze jedwabne baretki odznaczeƒ.
w Teheranie za szeÊç dolarów (ewentualnie tu osobistego CI namówi∏a go ˝ona.
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Gdyby islamski d˝entelmen nadal si´ waha∏, zawsze mo˝e za∏o˝yç krawat z kaszmiru albo nawet z poliestru (w tym ostatnim
przypadku musi si´ jednak liczyç z fatwà ze strony autora niniejszej ksià˝ki).
A zatem: jeÊli traktujemy krawat jako kawa∏ek tkaniny, którym owija si´ szyj´, to noszenie jego jest z religijnego punktu widzenia dozwolone i tym kierujà si´ rzesze noszàcych krawaty
biznesmenów i polityków islamskich na ca∏ym Êwiecie.
Rozczulajàce ∏amaƒce wyprawiano przy kr´ceniu Casino Royale. Wiadomo, ˝e Bond bez smokingu przestaje byç Bondem, a smoking bez czarnej muszki przestaje byç smokingiem. Wiadomo
jednak równie˝, ˝e ajatollah Chomeini nazwa∏ osoby noszàce krawaty (a wi´c i muszki) „imperialistycznymi s∏ugusami”, a ma∏o
który europejski producent oÊmiela si´ sprzeciwiaç s∏owom wielkiego imama. Jak z tego wybrnàç? Oto co wymyÊlono: poza kilkoma
scenami, Bond paraduje w Casino Royale w smokingu z rozpi´tà
koszulà i dyndajàcà rozwiàzanà muszkà, a wi´c jednoczeÊnie ma
muszk´ i nie ma jej. To genialne rozwiàzanie zosta∏o podchwycone przez Êwiat mody i sta∏o si´ powtarzanà a˝ do znudzenia manierà prezentacji smokingów, która dotar∏a nawet nad Wis∏´.
Nie nale˝y tych rozwa˝aƒ traktowaç jako obrony krawata.
Krawat obroni si´ sam, albo zniknie, tak jak znikn´∏y culottes
(osiemnastowieczne spodnie do kolan), bo moda m´ska te˝ si´
zmienia.

zelka i dlatego najlepiej uszyç jà wraz z frakiem. Krawiec wykona
jà wtedy na miar´. Muszki pikowe sà silnie krochmalone. Suszy si´
je spi´te w Êrodku klamerkà do bielizny. Przy wk∏adaniu mo˝na takà muszk´ troch´ spryskaç wodà, ˝eby ∏atwiej by∏o jà zawiàzaç.

 Do smokingu nosi si´ muszk´ z czarnego jedwabiu o faktu-

rze dobranej do faktury klap. Do dinner jacketu najlepiej pasuje muszka g∏adka w kolorze bordo, choç mo˝e te˝ byç
czarna.
Muszki nie nosi si´ do garnituru wizytowego czy blezera,
a tak˝e nie nosi si´ jej do dziennych strojów formalnych (˝akietu, alberta czy stresemana)!

Czarna muszka jest elementem m´skiego stroju wizytowego ju˝
od 1720 roku (na szyi wiàzano bia∏y halsztuk i na nim czarnà kokard´).
Przy garniturach nieformalnych i marynarkach sportowych
muszka ma zielone Êwiat∏o. Sygnalizuje ona niezale˝noÊç sàdów
i oryginalnoÊç, w odró˝nieniu od bardziej konformistycznego krawata czy równie konformistycznej koszuli bez krawata.
W odró˝nieniu od w´z∏a krawatowego, muszka nie ma mo˝liwoÊci regulacji i dlatego jej d∏ugoÊç powinna byç dobrana do obwodu
szyi. JeÊli muszka ma byç noszona do ko∏nierzyka kent, to mo˝e ona
mieç z ty∏u klamerk´ do regulacji. JeÊli jednak muszk´ nosimy
do ko∏nierzyka stójkowego z klapkami, to takie rozwiàzanie nie
wchodzi w gr´ i trzeba po prostu mieç muszk´ odpowiadajàcà nuMuszka
merowi ko∏nierzyka.
Muszki z w´z∏ami „prefabrykowanymi” sà zdecydowanie nieW krainie strojów formalnych muszki (ang. bow tie) sà obowiàzeleganckie, podobnie jak krawaty na gumkach.
kowe do fraka, smokingu i dinner jacketu.

 Fatalnym b∏´dem jest noszenie krawata do smokingu.

Musznik

Muszka frakowa powinna byç uszyta z takiej samej bia∏ej piki Mundury i stroje firmowe w wersji damskiej wymagajà cz´sto jawaflowej (po angielsku ta tkanina nazywa si´ marcella) jak kami- kiegoÊ wykoƒczenia pod szyjà. Krawat si´ nie nadaje, gdy˝ z oczy-

Wiàzanie muszki.

W´ze∏ plastronowy.
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wistych wzgl´dów anatomicznych jego
dolna cz´Êç dynda∏aby w powietrzu.
Dlatego stosuje si´ krótkà wersj´ zwanà
musznikiem lub damskim krawatem.
Ta obrzydliwa krzy˝ówka krawata
z muszkà nie powinna nigdy skalaç szyi
d˝entelmena!

suje si´ szpilkà. Plastron jeêdziecki ma
tak˝e znaczenie praktyczne, mo˝e s∏u˝yç
jako prowizoryczny banda˝ dla konia
lub jeêdêca (szpilka s∏u˝y wtedy do umocowania banda˝a).
Szpilka jest do plastronu zawsze
obowiàzkowa.

Plastron

Fular

Amerykanie nazywajà go ascot, a Anglicy dress cravat. Stosuje go si´ na przyk∏ad do ˝akietów drugiego stopnia
(w wersji uroczystej prywatnej). Wbrew
amerykaƒskiej nazwie, nie nosi si´ go
natomiast na wyÊcigach konnych (patrz
rozdzia∏ „˝akiety”).
Sam plastron wyst´puje w dwóch
odmianach: jako szal plastronowy
(ascot scarf) o jednakowej szerokoÊci
oraz jako plastron w∏aÊciwy (ascot tie),
gdzie cz´Êç Êrodkowa jest w´˝sza, co u∏atwia wiàzanie. Plastron przeznaczony
do ko∏nierzyka stójkowego ma przy tym
Êrodkowà cz´Êç plisowanà, natomiast
plastron przeznaczony do ko∏nierzyka
kent jest g∏adki, bo pliski nie mieÊci∏yby
si´ pod ko∏nierzykiem.
Plastrony wià˝e si´ na trzy ró˝ne
sposoby: na w´ze∏ plastronowy, na onassisa oraz na w´ze∏ plastronowy z podwójnym owini´ciem szyi.
W´ze∏ Onassisa (Li-Ro-Li-Co) stosujemy wtedy, gdy chcemy uzyskaç silniejsze wybrzuszenie.
Plastron podwójnie owini´ty wokó∏
szyi jest elementem stroju jeêdzieckiego.
Taki jeêdziecki plastron ma postaç bia∏ego, jedwabnego szala o d∏ugoÊci ponad
dwóch metrów. Do fraka jeêdzieckiego
nosi si´ wtedy koszul´ bez stójki. Plastron
jeêdziecki ma dziurk´ do guzika, w którà wpina si´ górny guzik od koszuli,
a nast´pnie owija si´ plastronem szyj´,
wià˝e si´ go na w´ze∏ plastronowy i fik-

Fular to rodzaj plastronu, ale noszonego pod ko∏nierzykiem, bezpoÊrednio
na ciele. Nazywa si´ on po angielsku
day cravat, w odró˝nieniu od dress
cravat, czyli plastronu o charakterze
oficjalnym noszonego na koszul´.
Jest to kompromis pomi´dzy sygnalizujàcym oficjalnoÊç krawatem a luzem
stwarzanym przez rozpi´ty ko∏nierzyk. Jak
wi´kszoÊç kompromisów, nie wszystkich
on satysfakcjonuje. Jednym fular kojarzy
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu na Êlubie ksi´- z wojskiem, inni widzà w nim atrybut
cia Filipa Burbona, hiszpaƒskiego nast´pcy tronu, 22 ma- playboya. Byç mo˝e obie strony majà troja 2004. Pahlawi ma na sobie ˝akiet drugiego stopnia ch´ racji. Fular jest w ka˝dym razie bardzo
(z per∏owoszarà kamizelkà i plastronem).
ceniony przez m´˝czyzn obdarzonych obfitym ow∏osieniem na piersiach.

 Fulary mogà mieç dowolne wzorki

za wyjàtkiem pasków. G∏adkie fulary
noszà najcz´Êciej mundurowi.

Klasycznym wzorkiem fularowym
jest paisley. W Polsce cz´sto nazywany
jest wzorkiem tureckim, choç z Turcjà
nie ma nic wspólnego. Europejczycy
byli zafascynowani jakoÊcià wschodnich tkanin i dlatego pierwsi europejscy producenci tych tkanin starali si´
naÊladowaç kaszmirskie pierwowzory,
pochodzàce zresztà jeszcze z antycznych
czasów. Tak powsta∏ paisley (od nazwy
szkockiego miasteczka, gdzie te imitacje produkowano). DziÊ paisley to ju˝
Niekonwencjonalny, czarny jedwabny fular do smokingu.
Âwietnie dobrana wzorzysta poszetka. David Beckham z nie imitacja, tylko czcigodna klasyka,
˝onà Victorià na uroczystoÊci rozdania nagród Sport Indu- którà cz´sto mo˝na spotkaç na szalach
stry, Londyn, 29 marca 2007 r.
i krawatach.
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niej. Branie miary to nie tylko zmierzenie obwodu w klatce piersiowej i kilku innych wymiarów konfekcyjnych. Do uszycia garnituru trzeba ponad 30 danych. Na branie miary i przymiarki
nale˝y zabraç przedmioty, które si´ zazwyczaj nosi w kieszeniach.
Rozmawiajàc z krawcem angielskim, pami´taç trzeba, ˝e
spodnie to trousers, a nie pants (to ostatnie okreÊlenie zarezerwowano w Anglii dla bielizny). W zale˝noÊci od indywidualnych
U krawca
szczegó∏ów anatomicznych, lewa lub prawa nogawka powinna
byç nieco szersza w udzie, aby pomieÊciç genitalia. Krawiec najUbrania miarowe, pó∏miarowe i çwierçmiarowe
Do dobrego krawca w Londynie, Neapolu czy w Warszawie nie trze- cz´Êciej eufemistycznie zapytuje klienta, czy si´ ubiera na lewo,
ba pielgrzymowaç na kolanach. Stroiciel fortepianów nie jest au- czy na prawo (to dress left or right) i stosownie do tego bierze
miar´33.
tomatycznie autorytetem w muzyce. Gdyby
by∏o inaczej, najelegantszymi m´˝czyznaPropozycja forward fitting Êwiadczy
mi byliby krawcy, a tak przecie˝ nie jest.
o tym, ˝e chodzi tu o prawdziwe ubranie
Nowe standardy w m´skiej modzie (inaczej
miarowe, tj. szyte na podstawie indywiduni˝ w damskiej) ustanawiali nie wielcy
alnych papierowych wykrojów. Uszycie takrawcy, lecz wielcy klienci: Brummel, Lorkiego ubrania wymaga od czterdziestu
rilard, ksià˝´ Windsoru (1894-1972). Czy
do osiemdziesi´ciu roboczogodzin. Dla
ktoÊ pami´ta, jak nazywali si´ ich krawcy?
porównania: na uszycie ubrania konfekSzyld „Artystyczna Pracownia Krawieccyjnego potrzeba jednej roboczogodziny.
ka” sprawia, ˝e zaczynajà dzwoniç wszystPomi´dzy tymi punktami granicznymi
kie dzwonki alarmowe. Krawcy artyÊci sà
znaleêç mo˝na ubrania MTM (Made to
m´czàcy i apodyktyczni. Z racji zawodu
Measure – konfekcja pó∏miarowa), ubrania szyte wed∏ug indywidualnie wzi´tych
nadmiernie kontaktujà si´ z modà, co promiar, ale na podstawie wykrojów z pó∏ki
wadzi do przerafinowania gustu i tym sabàdê te˝ z komputera oraz inne stadia pomym pozbawia wyczucia prawdziwej
Êrednie.
m´skiej elegancji. Krawcom rzemieÊlniIndywidualizacja wykroju to tylko jekom brak natomiast niekiedy tej odrobiny
den z elementów sk∏adajàcych si´ na jaiskry bo˝ej. Obie kategorie wymagajà klienkoÊç. R´czne wszycie r´kawów czy
ta, który ich poprowadzi pewnà r´kà. Krako∏nierza jedwabnà nicià, zastosowanie
wiectwo m´skie nie jest wiedzà tajemnà:
ka˝dy (niestety!) widzi odstajàcy z ty∏u ko∏na usztywnienia koƒskiej w∏osianki r´cznierz marynarki. Dobre krawiectwo to –
nie przeszywanej, a nie wk∏adów klejonych
Przyk∏ad bespoke weaving. Pin stripe, klasyczny wzór
trzymajàc si´ dewizy s∏ynnego krawca dla garnituru konferencyjnego z mikrotekstem ukry- – to niektóre dalsze warunki konieczne,
angielskiego sir Hardy Amiesa – „impar tym w paseczku. W tym przypadku jest to nazwa pro- aby uzyskaç dobrà jakoÊç koƒcowego produktu.
arte negotio superior”32.
ducenta, ale mo˝na sobie zamówiç dowolny tekst.
Samo wzi´cie miary nie oznacza jeszcze, ˝e mamy do czynienia z ubraniem miarowym. Guy Burgess, Materia∏y ubraniowe i dodatki
podwójny agent, który zbieg∏ do Zwiàzku Radzieckiego, ubrania TKANINY NA ZAMÓWIENIE
u swojego krawca z Savile Row zamawia∏ wprawdzie z Moskwy, Dobrzy krawcy zaopatrywani sà w limitowane kolekcje materiana ogó∏ jednak potrzebne sà jeszcze dwie lub trzy przymiarki. ∏ów ubraniowych. Mo˝na nawet zamówiç kupon r´cznie tkanej
Pierwsza z nich (tzw. first fitting) odbywa si´ po kilku tygodniach we∏ny tylko w jednym egzemplarzu, o niepowtarzalnym wzorze,
od wzi´cia miary, a nast´pna (forward fitting) w kilka dni póêJeÊli fular ma na jednym koƒcu p´tl´ (tak sà uszyte najcz´Êciej fulary wojskowe), to wiàzanie jest dziecinnie proste: szerszy
koniec wk∏ada si´ od góry w p´tl´ i wyk∏ada si´ go od wewnàtrz
na wierzch. JeÊli nie ma p´tli, to fular wià˝emy na onassisa (Li-Ro-Li-Co) lub po prostu na Li-Co.

32 (∏ac.) „Mniej ni˝ sztuka, wiecej ni˝ rzemios∏o”.

33 Pan Zenek z Brzeskiej, znany spodniarz, zwyk∏ pytaç: „Pan, panie Januszu,
w której nogaweczce szabelk´ nosi?” (Janusz G∏owacki, Z g∏owy, Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2004).
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na przyk∏ad w prà˝ki, w których ukryty jest mikrotekst (jest to tzw. bespoke weaving).
KRAJKA
Informacje o rodzaju materia∏u i jego producencie znaleêç mo˝na na krajce, czyli wàskim
pasku na brzegu materia∏u.
SUPERCENTA
W∏oskie bàdê angielskie pochodzenie jest gwarancjà jakoÊci we∏ny ubraniowej. W∏osi specjalizujà si´ szczególnie w tzw. supercentach, czyli
merynosowych we∏nach czesankowych wykonanych z nitek tak cienkich, ˝e jeden gram takiej nitki ma d∏ugoÊç ponad 100 m (supercento
znaczy „ponad sto”). Technologi´ prz´dzenia i tkania supercent opanowano w latach 90. ubieg∏ego wieku. Wymaga ona
przebudowy ca∏ego procesu produkcyjnego,
od strzy˝y poczynajàc (runo na supercenta
zbiera si´ z podbrzusza i podgardla merynosów). Bele ufarbowanej we∏ny przed prz´dzeniem le˝akujà przez szeÊç miesi´cy. We∏n´
merynosowà wzbogaca si´ tak˝e dodatkiem
kaszmiru, czyli koziej we∏ny. Aby uzyskaç we∏n´
kaszmirowà, nie potrzeba kóz specjalnej rasy.
Ubodzy emigranci do Australii cz´sto zabierali ze sobà poczciwe kozy, gdy˝ by∏ to jeden
z nielicznych gatunków zwierzàt, który prze˝ywa∏ trwajàcà wówczas kilka miesi´cy podró˝,
a po drodze ˝ywi∏ jeszcze pasa˝erów Êwie˝ym
mlekiem. Wiele z tych kóz poucieka∏o póêniej
z gospodarstw i zdzicza∏o. Dopiero w XX wieku
okaza∏o si´, ˝e owe dzikie australijskie kozy produkujà te˝ we∏n´ o kaszmirowej jakoÊci. Australijscy hodowcy nied∏ugo jednak cieszyli si´ tym
odkryciem. Udomowione na powrót kozy zacz´∏y dawaç coraz gorszà we∏n´, a na rynku Êwiatowym rozpocz´∏a si´, i trwa do dziÊ, dominacja
Chin. Hodowane w zachodnich Chinach,
w skrajnie ubogich, pustynnych regionach kozy dajà produkt o nieporównywalnie lepszych
parametrach. ˚ycie na granicy niedo˝ywienia,
które w zachodnich Chinach jest nieobce zarówno ludziom, jak i kozom, dodatnio wp∏ywa
na jakoÊç uw∏osienia tych ostatnich, sprawiajàc, ˝e runo jest bardzo cienkie i delikatne. W∏os

Tkanina z we∏ny wigoniowej (Holland &
Sherry). Metr kosztuje ponad 2 tys. euro. Kilka garniturów z wigonia ma na przyk∏ad
król Maroka. Jest to idealny materia∏ zarówno na upalne dni, jak i na ch∏odne marokaƒskie noce. H&S rozwiàza∏ te˝ trudny
technologicznie problem barwienia we∏ny
wigoniowej (materia∏ na zdj´ciu jest niebarwiony).

Harris Tweed. Widoczny na fotografii wzór
to Glencheck. Anglicy, którzy osiadali
w Szkocji, nie przynale˝eli do ˝adnego klanu i dlatego nie mieli w∏asnego wzoru kratki. Aby jednak odró˝niç si´ od Szkotów, nosili
wymyÊlane przez siebie „szkockie kraty”.
Tak powsta∏ Glencheck. Nadaje si´ on
do strojów sportowych.

Oto kózka, z której runa powstaje szlachetny kid mohair.

kaszmirowy ma gruboÊç 12–13 μm (dla porównania: ludzki w∏os ma gruboÊç od 40 do 120
μm). Na p∏aszcz kaszmirowy zu˝ywa si´ strzy˝´ z 30–40 kóz. Z rozchwytywanych chiƒskich
kaszmirów produkowane sà kosztowne materia∏y ubraniowe, a wielu australijskim farmerom bieda zaglàda w oczy, gdy˝ nikt nie chce
kupowaç we∏ny pochodzàcej od kóz ˝yjàcych
w optymalnych, z biologicznego punktu widzenia, warunkach, dajàcych gruby, tzw. commercial cashmere o gruboÊci 16–17 μm.
Najcenniejszym w∏óknem naturalnym
na materia∏y ubraniowe jest jednak runo andyjskich wigoni (Vicugna vicugna) b´dàcych
krewniakiami lam. Za czasów Inków ubiory
wigoniowe mogli nosiç tylko w∏adcy. Naruszenie tego zakazu karane by∏o Êmiercià.
Garnitur z supercenta o wyÊrubowanych parametrach (powy˝ej 160) czy te˝ z we∏ny wigoniowej to strój na wyjàtkowe okazje. Supercenta
– jak ka˝dy materia∏ z bardzo cienkich w∏ókien
– sà trudne w szyciu (krawcy mówià o takich
materia∏ach „nerwowe”) i ma∏o odporne. Jedno chemiczne czyszczenie garnituru z super 180
mo˝e go zrujnowaç. Na codzienny u˝ytek zupe∏nie wystarczajà supercenta 110 czy 120.
TWEEDY
U pó∏nocno-zachodnich wybrze˝y Szkocji le˝à
Hebrydy Zewn´trzne. Na te oddalone od Êwiata, wystawione na sztormy otwartego Atlantyku wyspy z opóênieniem dociera∏y nowinki
techniczne. Od niepami´tnych czasów w domach we∏n´ prz´dzono i tkano r´cznie. Do farbowania u˝ywano wy∏àcznie naturalnych
barwników pochodzàcych z miejscowych zió∏
i porostów. Barwniki te utrwalano moczem.
Przy ka˝dym domu sta∏a szopa ze zbiornikiem
dla ca∏ej rodziny34.
To techniczne zapóênienie okaza∏o si´
b∏ogos∏awieƒstwem. DziÊ wytwarzane na Hebrydach r´cznie tkane, numerowane kupony Harris Tweed z charakterystycznym króle34 Osobnego zbiornika u˝ywali rudzi ch∏opcy. Zgodnie
z powszechnym przekonaniem, mocz rudych m∏odzieƒców by∏ najlepszy do hartowania mieczy.
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wskim jab∏kiem sà symbolem najwy˝szej jakoÊci. Wyspiarze
zaklinajà si´, ˝e nie u˝ywajà ju˝ moczu w procesie technologicznym.
MOHER
Moher, czyli we∏n´ z kóz angorskich, stosuje si´ nie tylko do wyrobu beretów, ale tak˝e na smokingi i fraki. Jej lekki po∏ysk doskonale prezentuje si´ przy sztucznym oÊwietleniu. Najlepszym
gatunkiem jest kid mohair, czyli we∏na uzyskiwana z runa m∏odych kóz. W∏ókna kid mohair majà gruboÊç 24 μm.
Na letnie ubrania idealna jest cool wool. Góruje ona nad bawe∏nà, jedwabiem czy lnem pod wzgl´dem komfortu cieplnego i w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych. W produkcji tych letnich supercent z dodatkiem
moheru wyspecjalizowali si´ W∏osi.
GRAMATURA TKANIN
Gramatura, czyli masa 1 m2 tkaniny, zale˝y od splotu i powinna byç
dostosowana do pory roku. Ubrania letnie szyje si´ z materia∏ów
o przewiewnym splocie. Gramatury tkanin na letnie ubrania powinny byç w granicach 250–320 g/m2, na zim´ wybiera si´ tkaniny ci´˝sze, o gramaturze nawet powy˝ej 400 g/m2.
DODATKI
Liczà si´ równie˝ dodatki. Obok wspomnianych ju˝ jedwabnych
nici (jedwab ma „pami´ç d∏ugoÊci” i nitka po rozciàgni´ciu powraca do poprzedniego stanu) sà to na przyk∏ad guziki z rogów
bawo∏ów afrykaƒskich. Ubranie wymaga najrozmaitszych rodzajów podszewek (kolanówka, kieszeniówka, r´kawówka itd.).
W krawiectwie miarowym powinien to byç bemberg.

Frak

Stroje formalne
Frak
OPIS OGÓLNY
Marynarka frakowa dwurz´dowa, po trzy guziki w rz´dzie, niezapinana, przody wyci´te, klapy ostre, pokryte jedwabiem (nie
nale˝y pokrywaç jedwabiem ko∏nierza!).
Plecy skrojone w „trojk´” (trzy szwy, przy czym dwa boczne o ∏ukowatym przebiegu). Marynarka frakowa jest z ty∏u rozci´ta (lewa
kraw´dê rozci´cia zawsze za∏o˝ona na prawà). Po∏y fraka powsta∏y
przez przypinanie przedniej dolnej cz´Êci marynarki do ty∏u tak, ˝eby ods∏oniç kolana przy jeêdzie konno. Ta ewolucja powinna byç
zaznaczona w kroju przez zak∏adki i dwa guziki z ty∏u (patrz rysunek). Po∏y fraka powinny si´gaç do zgi´cia kolan.
W marynarce tylko jedna kieszeƒ zewn´trzna na poszetk´.
Wszystkie guziki obciàgni´te takim samym jedwabiem jak klapy
lub materia∏em, z którego uszyto marynark´. Do tego wyci´ta
w trójkàt bia∏a kamizelka z bawe∏nianej piki waflowej z wy∏ogami i z dwiema kieszonkami, zapinana na dwa rz´dy guzików
z macicy per∏owej. Uwaga: czarna kamizelka zarezerwowana jest
dla maître d’hôtel lub kamerdynera! Konstrukcja fraka jest podporzàdkowana uzyskaniu jak najl˝ejszego stroju. Dlatego kamizelka ma cz´sto guziki, które mo˝na wprawdzie wyjmowaç
przed praniem, ale które si´ nie rozpinajà – takà kamizelk´ zapina si´ z ty∏u. Koszula ze sztywnym gorsem i ko∏nierzem stójkowym z klapkami z guzikami bi˝uteryjnymi, tworzàcymi komplet
ze spinkami. Mankiety sztywne, pojedyncze, zapinane na spinki
z ˝ó∏tego z∏ota. Muszka bia∏a z piki waflowej.
Spodnie czarne bez mankietów, z podwójnym jedwabnym
lampasem, noszone na bia∏ych szelkach.
W lewej kieszonce kamizelki zegarek (sawonetka w kopercie
konsularnej35) z ˝ó∏tego z∏ota z dewizkà. JeÊli zegarek nakr´cany
jest kluczykiem, to kluczyk na osobnym ∏aƒcuszku wk∏adamy
do prawej kieszonki kamizelki. Czó∏enka (tzw. escarpins) z p∏askimi rypsowymi kokardami. Podkolanówki czarne, jedwabne.
Frak jest strojem zintegrowanym. Aby zrozumieç jego przemyÊlanà konstrukcj´, rozpoczniemy od koszuli frakowej.
KOSZULA FRAKOWA ZE SZTYWNYM PRZODKIEM
ZAPINANA Z TY¸U
Ze wzgl´du na stale rozpi´tà marynark´ i bardzo du˝e wyci´cie
kamizelki, koszula frakowa jest bardzo eksponowana. Aby nie
psu∏a ogólnego wra˝enia powinna si´ g∏adko uk∏adaç. Nie mo˝na tego osiàgnàç za pomocà koszuli smokingowej, czyli koszuli
35 Patrz rozdzia∏ „Zegarki”.

