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Dziś jest Dzień bez Krawata 

 

2 czerwca przez panów obchodzony jest Dzień bez 

Krawata,  

zwany także świętem wolnych kołnierzyków.  

Wielu mężczyzn traktuje krawaty jak zło konieczne, 

ale większość kobiet uważa, że krawat jest 

eleganckim dopełnieniem jego stroju.  

Często kobiety sądzą, że krawaty są odpowiednikiem damskiej torebki 

 i świadczą o szyku oraz klasie męskiej garderoby, ale w Dniu bez 

Krawata mężczyźni choć na jeden dzień mogą pozbyć się niewygodnego 

elementu ubioru.  

W niektórych firmach, panowie w tym dniu mogą pozwolić sobie na mniej formalny strój 

bez krawata. 

 

Historia krawatów jest długa i interesująca. Pierwsze krawaty 

zaobserwowano na szyjach żołnierzy ze słynnej Terakotowej Armii 

chińskiego cesarza Qin Shi Huanga. 

 Żołnierze na szyjach nosili chusty przypominające kształt krawatu.  

W XVII wieku król Ludwik XIV podczas dokonywania przeglądu swojego 

wojska, zauważył ozdobne chusty żołnierzy regimentu chorwackich 

najemników. Król doceniając element munduru żołnierzy, nazwał regiment 

Royal Cravattes.  

Ozdoba weszła na stałe w skład królewskiej garderoby, a specjalny cravatier opiekował się 

królewskimi krawatami.  

Wkrótce moda na noszenie krawata pojawiła się w Anglii i całej Europie. 

 

Co ciekawe, krawaty funkcjonowały także pod różnymi nazwami.  

Na przykład w Polsce w drugiej połowie lat 70. XX wieku krawat handlowo nazywano 

„zwisem męskim ozdobnym”. Pośrednią przyczyną tej dziwnej nazwy była prowadzona 

kampania propagująca czystość języka polskiego. W tym czasie próbowano wymyślać 

polskie odpowiedniki wyrazów pochodzenia obcego. Jednak ta nazwa nie została przyjęta 

przez społeczeństwo i dziś można nosić krawaty, zamiast zwisu męskiego. 

 

 

 



Do dziś sztuka wiązania krawata jest uznawana za niezbędną w przypadku eleganckiego 

mężczyzny. Eksperci mody męskiej wyróżniają kilkadziesiąt różnych sposobów wiązania 

krawata, w zależności od jego rodzaju, długości, szerokości i charakteru całego stroju. 

Również bardzo ważne jest dobranie krawata do sylwetki mężczyzny. Moda stale się 

zmienia, ale krawaty od wieków są stałym elementem męskiej garderoby. 

To jeden ze sposobów wiązania tej części garderoby. Spróbujcie na swoim misiu!  

 

Z okazji Dnia bez Krawata przytoczymy kilka ciekawostek dotyczących tej części męskiej 

garderoby: 

Grabatologowie to osoby, które kolekcjonują krawaty. Największa na świecie kolekcja liczy 

ponad 16 tysięcy krawatów, należy do Derryla Ogdena z USA, który zbiera je od 1934 roku. 

 

Największy krawat wykonano w 1987 roku i mierzył aż 44 metry długości, był on wykonany 

z nylonu, a potem założono na wieżę w Pizie. 

 

Najdroższy krawat kosztował ponad 8 tysięcy dolarów, był wyprodukowany z połączenia 

jedwabiu i 24 karatowego złota przez firmę Empa z St. Gallen. 

 

Od II wojny światowej krawaty przechodziły różne metamorfozy w zakresie kolorystyki, 

wzorów, a także kształtu. W latach 30. i 40. tych miał około 10 cm szerokości, potem stawał 

się coraz chudszy. W latach 60. krawat był zdecydowanie najchudszy w swojej historii – 

jego szerokość to zaledwie 2,5 cm. Od tej pory zaczął powoli wracać do normy, która dziś 

wynosi około 8 -9 cm. 

 

Miłego dnia !!!  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


