Odzież, ubranie, strój
Do czasów upowszechnienia fabrycznej produkcji odzieży, ubrania szyto w domu. Każda gospodyni
zazwyczaj umiała skroić i uszyć proste formy z zakresu krawiectwa lekkiego (koszule, spódnice, fartuchy
itp.). Odzież wierzchnią - z grubego sukna lub ze skóry - kroili i szyli wiejscy krawcy. Mieszkańcy dworów,
a także mieszczanie z zależności od majętności, zaopatrywali się w odzież u profesjonalnych krawców lub
nabywali modne ubrania sprowadzane z zagranicy.
Zanim pojawiły się sztuczne tworzywa, ubrania szyto z materiałów, które dało się pozyskać w gospodarstwie, czyli z lnu, wełny i skór zwierzęcych. Z czasem rozpowszechnia się bawełna, którą potrafiły
przerobić na materiał wyłącznie fabryki. Na jedwab, kaszmir, złotogłów i bisior mogli sobie pozwolić tylko
najzamożniejsi.
Ubranie
codzienne
używane
w dni powszednie,
do codziennej
pracy

robocze
używane do
ciężych prac
wymagających specjalnej
ochrony

uroczyste
używane dla
podkreślenia
ważności chwili,
(np. gości weselnych itp.)

odświętne
podkreślające
wagę uroczystości religijnych

obrzędowe
tradycyjnie przypisane do określonego obrzędu,
mające symboliczne znaczenie

Stroje ludowe, które znamy ze sceny lub festiwali, a w przypadku niektórych regionów Polski widziane także w czasie świąt lub ważnych wydarzeń, są zazwyczaj ubraniami odświętnymi. Na co dzień noszono
się skromnie, mniej kolorowo, wygodnie i funkcjonalnie.
Tradycyjne stroje ludowe są dobrem polskiej kultury narodowej, dlatego należy je poznać i w miarę
możliwości - zachować. Nie każde ubranie jest strojem, ale każdy strój jest ubraniem, pozostając przy tym
tekstem kultury, z którego można wiele wyczytać.
praktyczna
każdy strój pełni
podstawowe funkcje ubrania; chroni przed chłodem,
deszczem, słońcem itd.

manifestacyjna
noszenie stroju jest wynikiem
świadomego wyboru człowieka, który w dzisiejszym świecie
chce wyrazić swoją tożsamość i
wierność tradycji, którą uważa za
swoją
Współczesne funkcje stroju ludowego

tożsamościowa
strój określa przynależność etniczną
jego właściciela,
a także pozwala mu
podkreślić miejsce,
jakie sobie przypisuje
w danej społeczności

okolicznościowa
strój (zwykle przez specjalne dodatki) podkreśla
charakter wydarzenia,
w którym uczestniczy
właściciel, a także jego
w nim rolę.
(np. panna młoda, drużba weselna, druhny itd.)

estetyczna
strój manifestuje
wyobrażenie o pięknie, elegancji,
i smaku właściciela,
a także demonstruje
przyjęte przez daną
społeczność ideały
estetyczne, do których
nawiązuje

identyfikacyjna
po stroju można
rozpoznać status
społeczny
właściciela
(stan cywilny, pełnione funkcje,
zasobność itp.)

