
Habitus facit hominem 
 Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu

i w epoce nowożytnej

Tematyką trzeciej konferencji naukowej z cyklu: Kultura 
materialna a pozycja społeczna elit w średniowieczu i do-
bie nowożytnej są szeroko rozumiane społeczne funkcje 
odzieży w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. 
W społeczeństwach przedindustrialnych rola ubioru w sy-
gnalizowaniu rozmaitych treści społecznych – np. pod-
kreślania, utrwalania czy aspirowania do wysokiego sta-
tusu – wydaje się szczególnie znacząca. W istocie mamy 
do czynienia z jedną z ważniejszych technik komunikacji 
społecznej, w Polsce relatywnie rzadko badaną przez hi-
storyków, a stwarzająca pole dla owocnych badań inter-
dyscyplinarnych, uwzględniających także warsztat historii 
sztuki, archeologii czy literaturoznawstwa. Chcielibyśmy 
skoncentrować się na następujących zagadnieniach ba-
dawczych: 1) indywidualne i grupowe strategie społecz-
nej dystynkcji przy pomocy ubioru 2) ubiór jako element 
tożsamości grupowej, stanowej, płciowej lub religijnej 
3) rola ubioru w kontekście form społecznej i obycza-
jowej transgresji – przekraczania i przesuwania barier 
społecznych 4) regulacje dotyczące odzieży jako element 
dyscyplinowania społecznego i utrwalania przedziałów 
międzygrupowych 5) wartościowanie społeczne poszcze-
gólnych elementów, barwy czy surowca wykonania stroju 
6) sygnalizowanie i manifestowanie treści społecznych, 
politycznych lub religijnych przy pomocy doboru odzieży 
i jej szczególnych elementów
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Czwartek, 26 września

10.00-10.20: Powitanie 
 Wprowadzenie do konferencji: 

Marcin R. Pauk (Warszawa)

10.20-10.45: Grzegorz Pac (Warszawa-Poznań), 
Strój władczyni a strój Marii Panny 
w źródłach ikonografi cznych 
IX-XI wieku. Analogie, interpretacje, 
nadinterpretacje

10.45-11.10: Marek Janicki (Warszawa), 
Dwojaka natura władcy. Uwagi 
o ubiorze ceremonialnym i grobo-
wym królów polskich w XVI wieku”

11.10-11.40: Dyskusja

11.40-12.00: Przerwa na kawę

12.00-12.25: Michał Gronowski OSB (Kraków-
Katowice), Staminia seu camisia, 
gunella atque pellicia. Garderoba 
średniowiecznego mnicha – uwagi 
na temat terminologii i symboli

  
12.25-12.50: Krzysztof Skwierczyński (Warszawa), 

Nie szata zdobi mnicha

12.50-13.15: Ewa Wółkiewicz (Warszawa), 
Czerwone birety. Nie-liturgiczny strój 
biskupów w późnym średniowieczu

13.15-13.45: Dyskusja

13.45-15.15: Przerwa obiadowa

15.15-15.40: Martin Nodl (Praha), Oblečení jako 
sociální a kulturní distinkce v Čechách 
pozdního středověku

15.40-16.05: Maria Molenda (Kraków), 
Impresy, emblemy, dewizy, znaki – 
ubiory jako nośniki treści w kulturze 
dworskiej w średniowieczu i we 
wczesnej nowożytności

16.05-16.30: Dyskusja

16.30-16.50: Przerwa na kawę

16.50-17.15: Edmund Kizik (Gdańsk), 
Moda w antyfrancuskiej publicystyce 
politycznej okresu podwójnej elekcji 
1697 roku

17.15-17.40: Tomasz Wiślicz (Warszawa), 
Ubiór jako kamufl aż, ubiór jako 
piętno: kilka uwag o plebejskich 
praktykach westymentarnych 
w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

17.40-18.00: Natalia Królikowska (Warszawa), 
Co symbolizuje üsküf? – europejskie 
interpretacje osmańskich strojów 
w epoce nowożytnej

18.00-18.30: Dyskusja

19.00: Kolacja

Piątek, 27 września

10.00-10.25: Anna Pomierny (Warszawa), 
Zbytek i prestiż. Kategoria ubioru 
w ustawodawstwie antyzbytkowym 
komunalnej Florencji

10.25-10.50: Andrzej Klonder (Warszawa-Bydgoszcz), 
Odzieżowe »luksusy« w małych 
miastach Korony i Litwy 
na przełomie XVI/XVII w.

10.50-11.15: Małgorzata Grupa (Toruń), 
Koronki i wstążki, moda czy prestiż?

  
11.15-11.45: Dyskusja

11.45-12.10: Przerwa na kawę

12.10-12.35: Urszula Sowina (Warszawa), 
Ubiór mieszczanek krakowskich 
w świetle inwentarzy rzeczy 
z przełomu średniowiecza 
i nowożytności

12.35-13.00: Dorota Żołądź-Strzelczyk (Poznań), 
„Ubiory jako mają być dziecinne” – 
charakterystyczne elementy ubioru 
dziecięcego w czasach nowożytnych

13.00-13.30: Dyskusja

13.30-15.00: Przerwa obiadowa

15.00-15.25: Jakub Morawiec (Katowice), 
Miłość wyrażona strojem 
w islandzkich sagach rodowych

  
15.25-15.50: Ika Matyjaszkiewicz (Warszawa), 

Szata i krzyż. Krucyfi ksy w typie 
Volto Santo – mit androgyne 
i nakaz imitatio Christi w późnym 
średniowieczu

15.50-16.20: Dyskusja

16.20-16.40: Zakończenie konferencji


