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Wstęp – jak moda służy podtrzymaniu różnic klasowych. 

 
Moda jako obszar fascynacji wielu badaczy stała się przed-

miotem zainteresowania różnych dziedzin nauki: historii sztuki, 
etnologii, historii, antropologii, a nawet ekonomii. Strój jest jednym 
z elementów życia codziennego będących w stałym centrum zainte-
resowania człowieka. Pokazy mody, na których znani projektanci 
prezentują swoje najnowsze prace, przyciągają tłumy zarówno 
bezpośrednio w miejscu, gdzie odbywa się pokaz, jak i przed 
odbiornikami telewizyjnymi. Wydarzenia te są chętnie komentowane 
w prasie, która stara się przybliżyć swoim czytelnikom trendy 
obowiązujące w danym sezonie.  

 W prasie kobiecej można często przeczytać, że moda zatacza 
krąg i co jakiś czas wraca do rozwiązań, które kiedyś święciły triumfy 
na wybiegach. Wśród rad stylistek w czasopismach i rozrywkowych 
programach telewizyjnych pojawiają się często opinie, że pewne 
fasony i kolory są uniwersalne, dlatego warto zawsze posiadać je 
w szafie. W wielu artykułach w prasie kobiecej można przeczytać, że 
każda modna kobieta powinna kolekcjonować ubrania i dodatki 
należące do jej mamy czy babci, gdyż projektanci chętnie nawiązują 
do starych rozwiązań, nadając im „nową szatę”. 

 Śledząc przez dłuższy czas sesje zdjęciowe zamieszczane 
w prasie kobiecej, można łatwo wyróżnić kilka wątków, powraca-
jących w koncepcjach projektantów mody z różną częstotliwością 
i w różnych wariantach. Wśród nich szczególnie interesujące wydają 
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się dwa: stroje ludowe – długie, falbaniaste spódnice, motywy 
kwiatowe, hafty – oraz elementy etniczne: chusty, motywy oparte na 
tematyce afrykańskiej, sukienki przypominające sari.  

 Obecnie moda przekracza granice: nie tylko kulturowe czy 
przestrzenne, ale i ekonomiczne. Opierając się na propozycjach 
znanych domów mody i sesjach zdjęciowych zamieszczonych w cza-
sopismach kobiecych, łatwo da się skompletować strój odpowia-
dający stylistyce obowiązującej w danym sezonie, bez względu na 
wielość posiadanego budżetu. Podążanie za nowościami w modzie 
ułatwia także działalność międzynarodowych sieci handlowych, 
oferujących te same produkty w przystępnej cenie w butikach 
położonych w różnych częściach świata. Jednak liczne prace 
dotyczące mody na przestrzeni wieków – szczególnie strojów 
ludowych czy ubioru obowiązującego w poszczególnych stanach – 
przypominają, że nie zawsze moda posiadała charakter ponadklasowy 
i ponadetniczny. Również obecnie w pewnych grupach społecznych 
strój stanowi wyznacznik odrębności, pozwala odróżnić się od innych 
zbiorowości oraz wzmocnić przynależność grupową. 

 W tym artykule chciałabym przedyskutować rolę, jaką strój 
pełnił i nadal pełni w procesie utrwalania granic, istniejących 
pomiędzy grupami społecznymi. Szczególnie interesujące wydaje się 
spojrzenie na ubiór jako czynnik podtrzymujący stratyfikację 
społeczną. W pierwszej części artykułu przyjrzę się różnym 
koncepcjom klasy, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno klasycz-
nych koncepcji klasy Marksa i Webera czy ekonomicznych modeli 
klasy, jak i koncepcji Pierre'a Bourdieu. Stąd przejdę do wyjaśnienia, 
czym jest stratyfikacja społeczna i na jakich poziomach może się 
uwidaczniać. W drugiej części tego artykułu zajmę się opisem dwóch 
przypadków: różnicami w strojach obowiązujących w poszczególnych 
stanach społecznych w różnych epokach oraz wykorzystaniem stroju 
jako jednego z czynników podtrzymujących w krajach Europy Zachod-
niej bariery kulturowe i różnice klasowe między imigrantkami 
a kobietami pochodzącymi ze społeczeństw przyjmujących. 

 
Czym właściwie jest klasa społeczna? 
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Wykorzystując pojęcia klasy społecznej nie można nie odnieść 
się do klasyków koncepcji klasy. Tym, dla którego pojęcie „klasa” 
stało się jednym z kluczowych elementów teorii i do którego odnosili 
się inni teoretycy klas, w tym Max Weber i Pierre Bourdieu, jest Karol 
Marks. Pisząc o klasie, Marks interesował się przede wszystkim 
aspektem ekonomicznym tego pojęcia. Klasa oznaczała według niego 
grupę ludzi znajdujących się w podobnym położeniu ekonomicznym 
i posiadających podobne interesy wynikające z ich sytuacji ekono-
micznej1.  

 Od czasu powstania koncepcji Marksa badacze stworzyli wiele 
modeli klas społecznych, odnosząc się głównie do czynników ekono-
micznych. Jedną z najważniejszych jest teoria Johna H. Golthorpe, 
który stworzył model służący empirycznym badaniom ruchliwości 
społecznej2. Według Golthorpe'a o przynależności do danej klasy 
społecznej decyduje sytuacja rynkowa (definiowana w oparciu 
o średnie zarobki, perspektywy awansu i bezpieczeństwo zatrud-
nienia) i sytuacja zawodowa (definiowana w oparciu o kwestie 
władzy, autorytetu w pracy zawodowej, kontroli).  

 Podczas rozpatrywania problemu wykorzystania stroju jako 
czynnika podtrzymującego stratyfikację społeczną bardziej przydatne 
wydają się teorie stworzone przez dwóch innych klasyków: Maxa 
Webera i Pierre'a Bourdieu. Max Weber w swojej koncepcji podziału 
struktury społecznej odnosił się do Marksa i marksizmu w sposób 
krytyczny. Uważał, że struktura społeczna ma trzy aspekty: ekono-
miczny, reprezentowany przez klasy, kulturowy, przejawiający się 
w stanach i polityczny, wyrażany przez partie3. Między tymi 
aspektami nie istnieje odpowiedniość, dlatego nie można wnios-
kować na podstawie jednego z nich o dwóch pozostałych.  

 Weber zgadzał się z Marksem, że klasy odnoszą się do sytuacji 
społecznej jednostek, jednak kwestia własności, tak ważna dla 
Marksa, nie jest istotna dla Webera. Według niego istnieją dwa 

                                                 
1
 K. Marks, F. Engels, Burżua a proletariusze, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. 

Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005, ss. 417-423. 
2
 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, ss. 310-312. 

3
 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej,  Warszawa 

2002, ss. 228-233. 
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rodzaje klas: klasy posiadania i klasy zarobkowe przy czym te 
pierwsze tracą znaczenie na rzecz tych drugich4.Oznacza to, że we 
współczesnym społeczeństwie zaczęło zmniejszać się znaczenie stanu 
posiadania na rzecz szans na rynku pracy, kwalifikacji i talentów. 
Weber odrzucił koncepcję Marksa, że klasy należy traktować jako 
rzeczywiste lub potencjalne podmioty działania społecznego i przyjął 
założenie, iż trzeba postrzegać je jako narzędzie klasyfikacji. 

 Stan według Webera wskazuje na zróżnicowanie społeczeństwa 
ze względu na konsumpcję, gusty i styl życia, a także na prestiż5. 
Odzwierciedla różnice między grupami społecznymi w zakresie 
szacunku, jakim członkowie danej grupy społecznej są obdarzani 
przez innych. Weber wywiódł swoją koncepcję od stwierdzenia, że 
w społeczeństwach tradycyjnych stan był określany na podstawie 
bezpośredniego kontaktu z daną osobą, dzięki częstym interakcjom. 
Wraz z rozwojem społeczeństw określanie jedynie na takiej 
podstawie stało się niemożliwe, stąd przynależność stanowa 
jednostki zaczęła być wyrażana za pomocą stylu życia: mieszkania, 
ubierania się, zawodu, sposobu wyrażania się. Jednocześnie pojawia 
się zjawisko tworzenia społeczności przez osoby należące do tego 
samego stanu społecznego. 

 Drugą istotną koncepcją klasy opartą o wyznaczniki stylu życia 
jest klasyfikacja stworzona przez Pierre'a Bourdieu, który rozróżnia 
klasy ze względu na kapitał kulturowy i ekonomiczny posiadany przez 
jednostki6. Według Bourdieu jednostki, które należą do różnych klas 
społecznych, różnią się od siebie nie tyle dochodami, co sposobem 
spędzania wolnego czasu i gustem. Taki podział jest wzmacniany 
przez istnienie grupy społecznej określanej przez Bourdieu mianem 
"handlarzy potrzeb" – są to osoby zajmujące się sprzedażą dóbr 
i usług przeznaczonych do konsumpcji w systemie kapitalistycznym. 
Do tej grupy należą wg Bourdieu projektanci mody, styliści, osobiści 
trenerzy, terapeuci, specjaliści od reklamy itp.7.  

                                                 
4
 Ibid., s. 228. 

5
 Ibid., ss. 228-233. 

6
 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2007, ss. 889-901. 

7
 A. Giddens, op. cit., ss. 318-319. 
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 Należy podkreślić, że mówiąc o klasowym charakterze socjali-
zacji, Bourdieu ma na myśli inne rozumienie klasowości niż Marks, 
mimo że, jak sam mówił, Marks był jednym z jego mistrzów. Dla 
Bourdieu kapitał miał przede wszystkim charakter pozaekonomiczny; 
ten ekonomiczny jest według niego tylko jednym z "kapitałów" 
jednostki. Głównym "kapitałem" jest jej habitus, stąd wniosek, że 
"kapitał" ma przede wszystkim charakter kulturowy8. Definiując klasy 
społeczne, Bourdieu zwracał uwagę przede wszystkim na to, że 
różnice pomiędzy różnymi klasami mogą opierać się na nierównym 
dostępie do wielu dóbr symbolicznych, m.in. do edukacji, reputacji 
itp. Według Bourdieu pojęcie „klasa” można wykorzystać, gdy wyjaś-
nia się zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiele różnych 
cech, np. płeć, rasę, przynależność etniczną, miejsce zamieszkania9. 
Koncepcja Pierre'a Bourdieu została rozwinięta przez innych badaczy, 
m.in. przez Mike'a Savage i jego współpracowników, którzy zestawili 
kapitał ekonomiczny i kapitał kulturowy i na tej podstawie stworzyli 
trzy sektory klasy średniej10. 

 
Stratyfikacja społeczna – zjawisko o charakterze klasowym, 
a może etnicznym? 
 
Pojęcie stratyfikacji społecznej wiąże się ściśle z definicją klasy. 

Stratyfikacja społeczna, podobnie jak i klasa, jest pojęciem, 
o zdefiniowanie którego pokusiło się wielu badaczy. Anthony Giddens 
rozumie stratyfikację społeczną jako układ ustrukturyzowanych 
nierówności pomiędzy grupami społecznymi, wynikających z nierów-
nego dostępu zarówno do środków materialnych, jak i symbolicz-
nych11. Piritim Sorokin w swojej klasycznej już pracy Ruchliwość 
społeczna definiuje stratyfikację społeczną w oparciu o trzy czynniki: 
ekonomiczny, polityczny i zawodowy12. W ujęciu Sorokina jest ona 
zróżnicowaniem danej populacji w hierarchiczne ułożone klasy 

                                                 
8
 P. Bourdieu, Struktury, habitus, praktyki, [w:] Socjologia..., ss. 546-558. 

9
 A. Giddens, op. cit., ss. 318-319. 

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem, ss. 304-329. 

12
 P. Sorokin, Ruchliwość społeczna,  Warszawa 2009, ss. 15-21. 
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w zależności od dostępu do władzy, przywilejów, dóbr społecznych 
i wpływów. W swojej koncepcji Sorokin podkreśla, że stratyfikacja 
społeczna ma charakter uniwersalny i jest obecna we wszystkich 
rodzajach społeczeństw, niezależnie od stopnia ich rozwoju, także w 
społeczeństwach demokratycznych, których konstytucje zawierają 
zapis o równości wszystkich obywateli wobec prawa13.  

Szczególne miejsce w koncepcjach stratyfikacji społecznej ma 
pojęcie podklasy14. Odnosi się ono do osób znajdujących się na 
samym dnie drabiny społecznej pod względem ekonomicznym. Do tej 
klasy społecznej należą bezrobotni, osoby pracujące sezonowo, 
a także bezdomni. Ludzie ci są zazwyczaj uzależnieni od pomocy 
społecznej. Badacze wiążą często podklasę z nieuprzywilejowanymi 
grupami mniejszościowymi, czego przykładem mogą być getta 
ubogich czarnych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych czy getta 
arabskich imigrantów we Francji.  

Kolejnym ważnym elementem w koncepcjach dotyczących 
stratyfikacji społecznej jest płeć kulturowa. Bardzo długo badacze nie 
zauważali problemu płci jako ważnego czynnika wpływającego na 
stratyfikację społeczną. Jedno z pierwszych stanowisk wypracowa-
nych w odpowiedzi na feministyczną krytykę braku czynnika 
związanego z płcią w dyskusji o stratyfikacji społecznej zakładało, że 
przynależność klasowa kobiet jest zależna od przynależności klasowej 
mężczyzn, z którymi są związane, a ich praca zarobkowa jest 
nieistotna w porównaniu z pracą partnera15. Takie stanowisko przyjął 
m.in. przywoływany już przeze mnie John Goldthorpe. Wyszedł on 
z założenia, że kobiety zajmują podporządkowane miejsce w systemie 
społecznym, częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze 
godzin, ich kariera zawodowa ulega przerwaniu w wyniku urlopów 
macierzyńskich i rodzicielskich. Stąd można wyprowadzić wniosek, że 
ponieważ większość kobiet jest uzależniona ekonomiczne od swoich 
mężów, to ich pozycja klasowa wynika z pozycji klasowej ich mężów. 
Stanowisko to było krytykowane przez część badaczy jako zbyt 
konserwatywne.  

                                                 
13

 Ibidem, s. 18. 
14

 A. Giddens, op. cit., ss. 304-329. 
15

 Ibidem, ss. 320-321. 
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 Przywołując różne stanowiska teoretyczne związane z definio-
waniem pojęcia klasy i stratyfikacji społecznej, warto odnieść się 
także do koncepcji nie powiązanej bezpośrednio z pojęciem klasy, 
jednak wychodzącej od założenia o istnieniu różnic i nierówności 
między poszczególnymi grupami społecznymi – koncepcji granic 
kulturowych Frederika Bartha16. Barth rozpoczyna swoją teorię granic 
etnicznych od zdefiniowania pojęcia „grupa etniczna”. Krytykując 
wiele różnych sposobów rozumienia tego terminu Barth formułuje 
wniosek, że grupa etniczna powinna być rozpatrywana jako forma 
organizacji społecznej. W tym przypadku jej kluczową cechą jest to, 
że jednostka przypisuje się do danej grupy społecznej sama i że do tej 
samej grupy kwalifikują ją inni. Ważnym elementem tak 
zdefiniowanej grupy etnicznej jest określenie granicy etnicznej, która 
pozwala zdefiniować grupę i odróżnić ją od innych.  

 Fredrik Barth rozumiał poprzez granice etniczne zarówno te 
społeczne, jak i przestrzenne. Grupa jest w stanie utrzymać swoją 
tożsamość tylko wtedy, gdy określone zostaną pewne normy 
postępowania obowiązujące jej członków, wspólne dla całej grupy 
kryteria osądzania i oceniania. Przestrzeganie przez członków grupy 
tych norm umożliwia stabilne trwanie w sytuacji częstych kontaktów 
z innymi grupami etnicznymi zdefiniowanymi jako inni – obcy17. 

 Mimo że Fredrik Barth interesował się kwestią granic pomiędzy 
grupami etnicznymi, a nie klasami, jak Weber czy Bourdieu, to także 
on wpisał do swojej koncepcji pojęcie stratyfikacji społecznej. Według 
Bartha system stratyfikacji społecznej powstaje, gdy dwie lub więcej 
grup etnicznych zamieszkujących dane terytorium ma różny dostęp 
do cenionych dóbr społecznych18. Taka sytuacja jest możliwa w wielo-
etnicznych systemach społecznych, zintegrowanych w ramach rynku, 
który znajduje się pod kontrolą grupy dominującej. 

 
Ubiór kiedyś i dziś, czyli studium dwóch przypadków. 

                                                 
16

 F. Barth, Grupy etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Badanie 
kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004, ss. 348-
377.  
17

 F. Barth, op. cit., ss. 354-355. 
18

 Ibidem. 
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W ostatniej części tego artykułu przyjrzę się bliżej dwóm 

studiom przypadku: przypisaniu ubioru poszczególnym stanom 
w społeczeństwach tradycyjnych oraz wykorzystywaniem stroju do 
podkreślenia różnic między grupą dominującą a podporządkowaną 
w społeczeństwach wieloetnicznych. 

 Wspólnym mianownikiem wszystkich przytoczonych przeze 
mnie definicji klasy było podkreślenie różnic w dostępie do 
powszechnie cenionych dóbr: materialnych – w tym środków 
finansowych, władzy – bądź kulturowych. Kwestię różnic pod 
względem gustu, stylu życia, kapitału kulturowego podjęli szczególnie 
Max Weber w definicji stanu19 i Pierre Bourdieu w swojej definicji 
klasy20 . Takie rozumienie klas umożliwia wyjaśnienie, dlaczego strój 
stał się jednym z wyznaczników przynależności do poszczególnych 
warstw społecznych w społeczeństwach tradycyjnych w tym w śred-
niowiecznej i XIX-wiecznej Polsce. Ważnym czynnikiem wyznacza-
jącym miejsce jednostki w społeczeństwie – także tradycyjnym – był 
posiadany majątek, czyli, odnosząc się do definicji stratyfikacji 
społecznej Pitirima Sorokina: podział społeczeństwa ze względu na 
czynnik ekonomiczny i powiązany z nim czynnik polityczny21. 

 W obrębie społeczności wiejskich istniało duże zróżnicowanie 
pod względem ekonomicznym. Badacze wiejskich społeczności lokal-
nych zauważają silną stratyfikację społeczną pomiędzy różnymi 
wsiami położonymi na danym terytorium. Tadeusz Kantor w swojej 
pracy dotyczącej funkcji strojów w społecznościach wiejskich w XIX 
wieku (zwrócił uwagę na to, że obszary wiejskie w poszczególnych 
zaborach różniły się dostępem do dóbr społecznych: m.in. pod 
względem infrastruktury komunikacyjnej, zabudowy wsi (murowanej 
bądź drewnianej), wyposażenia technicznego gospodarstw. To 
rozwarstwienie obszarów wiejskich prowadziło do powstawania 
swego rodzaju hierarchii między poszczególnymi wsiami i przekładało 

                                                 
19

 M. Weber, op. cit., ss. 228-233. 
20

 J. Szacki, op. cit., ss. 889-901. 
21

 P. Sorokin, op. cit., ss. 15-21. 
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się na dostęp do władzy22.  
 Także wewnątrz poszczególnych społeczności lokalnych żyją-

cych w obrębie danej wsi widoczne były cechy stratyfikacji społecznej 
w podziale hierarchicznym na bogatych i biednych mieszkańców. 
Najbogatsze warstwy społeczne zamieszkujące daną wieś podkreślały 
swoją odrębność i przynależność do danej klasy społecznej poprzez 
separację przestrzenną od reszty mieszkańców (budowanie domów 
i dworków z dala od sąsiadów, na uboczu wsi), zawieranie związków 
małżeńskich wewnątrz swojej grupy, a także poprzez strój23. 

 Jednym z głównych wyznaczników pozycji społecznej, czy – 
jakby to powiedział Weber – stanu24, był strój. Wszelkie próby 
noszenia stroju zarezerwowanego dla zamożniejszych gospodarzy 
przez osoby należące do niższej warstwy społecznej były traktowane 
jako przestępstwo i wiązały się z karą wymierzoną jednostce przez 
społeczność wiejską. W pracach etnografów pojawiają się często dwa 
typy prób przełamania obowiązujących zasad stratyfikacji społecznej 
za pomocą zmiany stroju: 

o kobiety należące do niższych warstw społecznych próbowały 
nosić ubrania lub dodatki zarezerwowane dla kobiet  
z bogatszych rodzin, 

o kobiety ubogie uchylały się od noszenia strojów bądź 
zakładania dodatków wskazujących na ich niską pozycję 
społeczną i przynależność klasową25.  

Ciekawym przykładem ilustrującym opisane wyżej zasady jest 
historia przytoczona w książce Chechłowskiego Materiały do 
etnografii ludu z okolic Przasnysza: 

  

Gdy bowiem pewna dziewczyna, dla zwiększenia paradności 
swej odzieży i przypodobania się chłopcom, próbowała wyszyć 
nieco więcej ponad obowiązujące kanony, wówczas stare baby 

                                                 
22

 R. Kantor, Ubiór – strój – kostium. Funkcje odzienia w tradycyjnej społeczności 
wiejskiej w XIX wieku i w początkach XX wieku na obszarze Polski,  Kraków 1982, ss. 
129-136. 
23

 Ibidem. 
24

 M. Weber, op. cit., s. 231. 
25

 R. Kantor, op. cit., ss. 143-155. 
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i bić ją nawet chciały, ganiając równocześnie: „dziewcze, cóż ty 
taki wyszywasz, Pon Bóg cie skarze za tako pyche”.26  

  

Piotr Bogatyriew w jednej ze swoich prac wyróżnił różne 
rodzaje strojów noszonych przez chłopów: strój codzienny, 
świąteczny, uroczysty i obrzędowy oraz funkcje, jakie one posiadały27. 
Wśród ról, jakie Bogatyriew wyróżnia w przypadku stroju 
codziennego, szczególnie interesująca wydaje się funkcja stanowa28, 
czyli rozróżnianie chłopów należących do różnych warstw społecz-
nych, a także chłopów od szlachciców i rzemieślników. Autor cytuje 
w swoim opracowaniu interesujący przykład wykorzystania damskich 
nakryć głowy do podkreślenia stratyfikacji społecznej między 
chłopami i rzemieślnikami. Zarówno żony rzemieślników, jak i żony 
chłopów nosiły czepce, jednak innego koloru, w celu podkreślenia 
przynależności stanowej. Gdy czepce przestały być modne, a ich 
miejsce zajęły wysokie grzebienie upinane we włosy, nadal 
obowiązywało przypisanie koloru do poszczególnych stanów29. 

 Wykorzystanie ubioru jako jednego z wyznaczników przynależ-
ności stanowej i podkreślenia różnic pomiędzy zamożnymi a ubogimi 
mieszkańcami wsi nie ograniczało się jedynie do zakazu noszenia 
ozdobnych ubrań przez biedne kobiety czy do podkreślania 
poszczególnych detali strojów. W społecznościach wiejskich istniał 
kanon strojów przypisanych poszczególnym stanom, zawierający 
wskazówki dotyczące konkretnych elementów stroju. Różnice 
pomiędzy strojem świątecznym bogatej i biednej chłopki dotyczyły 
wielu części ubioru. Zamożne kobiety nosiły spódnice wykonane 
z jedwabiu lub wełny, jako dodatki zakładały kożuchy czy buty, które 
nie pojawiały się w strojach kobiet ubogich. Także ilość zdobień 
i dodatków –  haftów, wyszyć, aplikacji – wskazywała na różnice 
majątkowe właścicielki danego stroju i jednocześnie jej przynależność 

                                                 
26

 S. Chechłowski, Materiały do etnografii ludu z okolic Przasnysza, „Wisła”, t.2, 
1889. 
27

 P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej,  Warzawa 1979, ss. 164-232. 
28

 Ibidem, s. 172. 
29

 Ibidem, s. 179. 



 93 

klasową30. 
 Opisując strój ludowy jako wyznacznik stratyfikacji społecznej 

na obszarach wiejskich podkreśliłam przede wszystkim aspekt 
ekonomiczny: wielkość majątku oraz zawód wykonywany przez 
poszczególnych mieszkańców wsi. Na średniowiecznych dworach 
europejskich, w tym na dworze Jagiellonów, większe znaczenie od 
czynnika ekonomicznego miał czynnik polityczny. Odwołując się 
ponownie do Pitirima Sorokina,31  podkreślić należy, że polityczne 
uwarstwienie grupy społecznej jest równie ważne, jak uwarstwienie 
ekonomiczne i wiąże się z podziałem statusów społecznych członków 
grupy pod względem posiadanej władzy i prestiżu. Tak zdefiniowana 
stratyfikacja społeczna staje się użyteczna do wyjaśnienia funkcji 
stanowej strojów noszonych przez władców i członków ich dworów 
w społeczeństwach średniowiecznych.  

 Wśród funkcji, jakie posiadały stroje reprezentacyjne noszone 
na średniowiecznych dworach Krystyna Turska wyróżnia codzienną, 
estetyczną i, podobnie jak w przypadku strojów codziennych 
chłopów, stanową32. Szczególnie chroniony przez prawodawstwo był 
strój władcy odzwierciedlający jego uprzywilejowane miejsce 
w społeczeństwie i najszerszy dostęp do sprawowania władzy. W kra-
jach, w których struktura feudalna była rozwinięta, szczególnym 
przepisom prawnym podlegały także stroje noszone przez 
przedstawicieli poszczególnych stanów.  

 

Wyznacznikami pozycji społecznej i dworskiej były między 
innymi kształty poszczególnych elementów stroju, na przykład 
długość nosków obuwia, długość trenów sukni, a także ogonów 
przy kapturach, następnie wysokość czepców kobiecych, waga 
srebrnych pasów, wreszcie biżuteria.  

  

 Interesującym wyznacznikiem przynależności do stanu, który 

                                                 
30

 R. Kantor, op. cit., ss. 88-89. 
31

 P. Sorokin, op. cit., ss. 15-21. 
32

 K. Turska, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław 
1987, ss. 59-63. 
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wykorzystywany był także przez XIX-wiecznych chłopów, był materiał, 
z którego wykonywano stroje. Na dworze Jagiellonów popularnym 
strojem wierzchnim były futra. Czynnikiem odróżniającym futra 
noszone przez poszczególne stany była ich cena: od 10 do 30 groszy 
za futra noszone przez służbę dworską, od 1 do 2 grzywien dla 
dworzan i niższych urzędników, a około 5 grzywien dla rycerstwa, 
wyższych rangą urzędników i dworzan33. Na dworze Kazimierza 
Jagiellończyka oraz na dworach książąt mazowieckich futra kunie były 
sprzedawane jedynie starostom, sędziom, rotmistrzom oraz 
znaczniejszym dworzanom i urzędnikom, futra lisie niższym rangą 
urzędnikom i dworzanom, futra wiewiórcze – żołnierzom i służbie.  

 W XVI i XVII wieku wśród polskiej szlachty przyjął się nowy strój 
wierzchni: kontusz, który później stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych strojów szlacheckich i symbolem sarmatyzmu34. 
Spowodował on ujednolicenie ubioru polskiej szlachty i zaczął pełnić 
funkcję stroju narodowego. Noszenie przez szlachciców kontusza 
w okresie częstych wojen w XVII i XVIII wieku stało się podstawą do 
rozróżniania polskiej szlachty od innych. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że utożsamianie kontusza ze strojem narodowym wiązało się 
jednocześnie z ograniczeniem pojęcia „naród” jedynie do szlachty 
i wyłączeniem z niego pozostałych warstw społecznych: mieszczań-
stwa i chłopstwa. Przypisanie miana narodu jedynie do szlachty 
i podkreślenie go za pomocą jednego typu stroju wierzchniego 
noszonego przez wszystkich przedstawicieli tego stanu miało na celu 
podkreślenie jego odrębności  na tle innych zbiorowości i jego 
znaczenia jako grupy posiadającej najszerszy dostęp do władzy i dóbr 
materialnych.  

  
 Także współcześnie strój może pełnić funkcję stanową, 

opisywaną przez badaczy strojów ludowych w literaturze dotyczącej 
średniowiecznej szlachty i XIX-wiecznych chłopów35. Dotyczy to 
strojów niektórych mniejszości etnicznych i religijnych, czego przykła-

                                                 
33

 Ibidem, s. 62. 
34

 I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1991, s. 44. 
  
35

 P. Bogatyriew, op. cit., ss. 164-232, K. Turska, op. cit., ss. 59-53. 
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dem mogą być hidżaby noszone przez muzułmanki mieszkające 
w krajach Europy Zachodniej. W wielokulturowych krajach 
europejskich przynależność etniczna stanowi jeden z wyznaczników 
położenia jednostki i jej grupy społecznej w hierarchii. Jeśli 
chcielibyśmy pokusić się o analizę klasową jednego z wielokultu-
rowych społeczeństw Europy Zachodniej, powinniśmy wykorzystać 
nie tylko czynnik ekonomiczny, na którym opiera się koncepcja klas 
Karola Marksa36 czy wyróżniony przez Pierre’a Bourdieu kapitał 
kulturowy37, ale przede wszystkim przynależność do grupy etnicznej. 
Autorem, który swoją pracą – wstępem do książki Ethnic Gropus and 
Boundaries – dokonał przełomu w badaniach dotyczących 
społeczeństw wieloetnicznych, był wspomniany już przeze mnie 
Fredrik Barth, autor koncepcji o granicach etnicznych38. W swoim 
artykule dotyczącym grup i granic etnicznych Barth poruszył między 
innymi problematykę stratyfikacji społecznej wewnątrz społeczności 
wieloetnicznych.  

Odnosząc się do ustalonej przez Bartha definicji grupy etnicznej 
i granic etnicznych, zauważyć można wyraźną różnicę w „funkcji 
stanowej”, jaką strój pełnił w społeczeństwach tradycyjnych i we 
współczesnych społeczeństwach wieloetnicznych. Wspólnym elemen-
tem opisanych przeze mnie dwóch przykładów społeczeństwa 
tradycyjnego (średniowieczny dwór królewski i XIX-wieczna wieś) 
było wykorzystanie przez grupę dominującą stroju do utrzymania 
status quo i wzmocnienia swojej pozycji społecznej w stosunku do 
pozostałych stanów. W przypadku współczesnych społeczeństw 
wieloetnicznych noszenie odrębnego stroju przez mniejszości 
etniczne ma charakter oddolnej inicjatywy poszczególnych grup 
etnicznych, będącej odpowiedzią na dominację kulturową grupy 
dominującej. 

 Polityka społeczna europejskich krajów wieloetnicznych, takich 
jak Francja czy Niemcy, opiera się na założeniu o równości wszystkich 
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 K. Marks, F. Engels, op. cit., ss. 417-423. 
37

 J. Szacki, op. cit., ss. 889-901. 
38

 F. Barth, op. cit., ss. 348-377. 
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obywateli, oznaczającym podział kultury na publiczną i prywatną39. 
Do kultury prywatnej należą wszelkie normy i wartości przestrzegane 
przez grupy mniejszościowe, zarówno religijne czy etniczne, jak  
i seksualne, które odróżniają się w znacznym stopniu od norm  
i wartości grupy dominującej. Tak rozumiany podział na kulturę 
prywatną i publiczną w krajach wieoletnicznych powoduje powstanie 
zjawiska dominacji kulturowej jednej grupy etnicznej nad innymi. 
Dominująca grupa etniczna ma największy dostęp do podziału dóbr  
i do władzy; to jej język, tradycje, obyczaje i normy przeważają w 
społeczeństwie. Jej celem w stosunku do mniejszości jest bądź 
akulturacja, czyli asymilacja mniejszości, bądź utrzymanie mniejszości 
na peryferiach życia społeczno-kulturowego40.  

 Przyjęcie obu strategii wiąże się z utworzeniem wymogu 
ograniczenia przez mniejszości etniczne praktyk społecznych różnych 
od obowiązujących w kulturze publicznej. W przypadku stroju ozna-
cza to społeczną nieakceptację w przestrzeni publicznej strojów 
wskazujących na pochodzenie etniczne bądź religijne danej jednostki. 
Restrykcyjne zasady oparte na dominacji kulturowej jednej grupy 
społecznej w ramach systemu stratyfikacji społecznej w społeczeń-
stwach wieloetnicznych powodują oddolne reakcje ze strony grup 
mniejszościowych. Dla członków poszczególnych grup etnicznych 
tradycyjny strój noszony przez członków ich społeczności pełni wśród 
wielu funkcji także funkcję stanową, podkreślającą ich miejsce 
w systemie stratyfikacji społecznej. Jednak w przeciwieństwie do 
opisanych przeze mnie wcześniej przypadków społeczeństw 
tradycyjnych, funkcja stanowa jest wykorzystywana nie do podkreś-
lenia przez grupę dominującą istniejącego status quo, ale do 
wzmocnienia spójności wewnętrznej grup mniejszościowych oraz 
ustalenia granic etnicznych pomiędzy poszczególnymi grupami 
etnicznymi. 
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 J. Balicki, Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Warszawa 
2007, s. 91. 
40

 zob. J. Mucha, Dominacja kulturowa i opór wobec niej, [w:] Władza i struktura 
społeczna, Warszawa 1999, passim. 
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Podsumowanie 
 
Badacze ubioru podkreślają, że strój może pełnić jednocześnie 

wiele funkcji w zależności od sposobu jego wykorzystania. Piotr 
Bogatyriew, pisząc od strojach ludowych chłopów na obszarze 
morawskosłowackim w XIX wieku, wyróżniał kilka funkcji w zależności 
od rodzaju stroju41. Ubiór codzienny pełnił cztery funkcje: praktyczną, 
stanową, estetyczną i przynależności regionalnej. Strój świąteczny 
posiadał dodatkowo funkcje: świąteczną i obrzędową. Obecnie 
większość funkcji stroju wyróżnianych przez etnologów straciło swoje 
pierwotne znaczenie. W tym artykule skupiłam się jedynie na jednej 
z wyżej wymienionych: funkcji stanowej. Na przykładzie społeczeństw 
tradycyjnych oraz współczesnych społeczeństw wieloetnicznych 
zauważyć można widoczną zmianę w sposobie wykorzystywania tej 
funkcji przez poszczególne grupy społeczne. W obu przypadkach 
skutkiem jej wykorzystania w systemie stratyfikacji społecznej jest 
stworzenie i utrzymanie granic pomiędzy grupą dominującą i grupą 
podporządkowaną. Wraz ze zmianą systemu społecznego powstały 
nowe formy stratyfikacji społecznej, w tym system takiej stratyfikacji 
w społeczeństwie wieloetnicznym. Pociągnęło to za sobą także 
zmianę w sposobie utrzymywania przez grupy dominujące 
istniejącego status quo oraz wykorzystywania przed grupy podpo-
rządkowane norm i zasad obowiązujących wewnątrz nich do 
podkreślenia swojej odrębności.  

 W społeczeństwach tradycyjnych grupa dominująca określała 
szczegółowo, jakie elementy strojów mogą być noszone przez osoby 
należące do poszczególnych klas społecznych, w tym także niejed-
nokrotnie materiał, z jakiego zostały wykonane, kształt czy kolor 
danego elementu stroju. Wszelkie próby noszenia strojów 
zarezerwowanych dla klasy dominującej przez członków pozostałych 
klas społecznych były uważane za odstępstwo i karane. We 
współczesnych europejskich społeczeństwach wieloetnicznych grupy 
dominujące przyjmują zasady oparte na założeniu przeciwnym do 
wyżej opisanego. W celu utrzymania najszerszego dostępu do władzy 
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wewnątrz własnej grupy etnicznej oraz podkreślenia dominacji 
kulturowej własnej kultury, grupy dominujące dążą do ujednolicenia 
kultury w sferze publicznej, czego skutkiem jest bądź akulturacja 
mniejszości etnicznych, bądź utrzymanie jej na peryferiach życia 
społeczno - kulturowego. 

 Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego artykułu, 
zauważyć można, że – niezależnie od charakterystyki społeczeństwa – 
stroje noszone przez osoby należące do różnych klas społecznych 
posiadają funkcję stanową. 
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Summary 
The author of the article is interested in the topic: clothes, especially 
women-clothes as a part of social class identity. The author discuss the role 
which clothes play in the process of building borders between social classes. 
The author focus on two examples: differences between clothes as parts of 
social status in different epochs; clothes as on way of demonstrating 
cultural and class borders between women-immigrants and other citizens in 
Western Europe. 

 


