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Dziadowie nosili długie chałaty i sobolowe czapki, kobiety goliły głowy 
i żyły w głębokiem przeświadczeniu, że nie mają duszy, 
synowie już strzygli sobie pejsy, chodzili w kapeluszach i w żakietach, 
wnukowie zaś noszą się całkiem po europejsku. 
Wiedza i mądrość dziadów zaczynała i kończyła się wyłącznie na talmudzie 
i jego komentarzach; – synowie czytywali po hebrajsku, ale także po niemiecku, 
obecnie wnukowie ograniczają się wyłącznie do literatury nowoczesnej.

Wilhelm Feldman, Piękna Żydówka. Szkic psychologiczno-społeczny,  Warszawa 1888.
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4. Fotografia Żyda w tradycyjnym 
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Słowo wstępne

W przeszłości ubiór oraz uzupełniające go akcesoria miały istotne znaczenie dla przed-
stawicieli wszystkich stanów, a potem klas i grup społecznych – manifestowały pozy-
cję, przynależność, przekonania, aktualną rolę życiową, aspiracje; były środkiem służą-
cym wyróżnieniu i uhonorowaniu, ale także napiętnowaniu i wykluczeniu. W przypadku 
Żydów, których życie po przybyciu do Europy toczyło się w diasporze i łączyło zawsze 
z piętnem Obcego pozostającego w mniejszości, troszczącego się o podtrzymanie 
i przekazanie następnym pokoleniom religii, obyczaju i tradycji, ubiór spełniał w tym 
procesie kluczową rolę, stanowiąc wyrazisty znak owej odrębności, zbudowany na bi-
blijnych przykazaniach określających zasady jego wytwarzania i noszenia. 

Ubiór żydowski na ziemiach polskich miał specyficzny charakter; manifestował od-
mienność Żydów od dominującej większości i innych grup mniejszościowych, ale rów-
nież odzwierciedlał połączenie żydowskiej tradycji i lokalnych wpływów. Kształtował się 
w ciągu stuleci, czerpiąc z dominującego nurtu – w tym m.in. z narodowych ubiorów 
szlachty polskiej, których fasony i typy wpływały na zestaw garderoby żydowskiej – 
stając się tym samym wyrazem materialnego przenikania się obu kultur. Ostatecznie, 
w oparciu m.in. o wzorce czerpane z ubiorów szlachty, a także pod wpływem myśli 
religijnej (w tym szczególnie chasydyzmu), w środowiskach tradycyjnych wykształcił 
się dystynktywny typ stroju, manifestujący jidyszkajt – żydowską tożsamość. 

Historia mody to pozornie historia wyłącznie rzeczy materialnych, w swoim głównym 
nurcie często skoncentrowana na najbardziej efektownych kreacjach, znaczących prze-
mianach i dominujących trendach. Zagłębianie się w nią odsłania jednak cały wachlarz 
różnorodnych wątków i aspektów, które wymykają się szufladkowaniu. Odkrywanie 
świata codziennych i odświętnych ubiorów ubogich polskich Żydów utrwalonych na 
poetyckich fotografiach Altera Kacyzne1 otwiera cały złożony mikrokosmos, w którym 
żyli, pracowali, modlili się; często w zniszczonych, starych ubraniach, okrywających 
ciała, chroniących od zimna, łączących z tradycją i religią, współkonstytuujących ich 
jestestwo. Historia ubrań to historia ludzi.

Niniejsza niewielka publikacja towarzyszy wystawie „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść 
o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po wiek XX” przygotowanej przez Fun-
dację Nomina Rosae w Domu Historii w Nowym Sączu jesienią 2020 roku w partner-
stwie z Archiwum Narodowym w Krakowie i dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski 
Instytut Historyczny oraz Miasta Nowy Sącz i Fundacji Rodziny Popielów „Centrum”. 

1 A. Kacyzne, Poyln. Jewish Life in the Old Country red. M. Web, New York 1999. 
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Z pewnością nie wyczerpuje ona w całości szerokie-
go tematu ubioru żydowskiego w Polsce – prezentuje 
jedynie wybór materiałów ikonograficznych oraz foto-
grafie rekonstrukcji ubiorów żydowskich wykonanych 
specjalnie na tę wystawę w Atelier Nomina Rosae na 
podstawie malarstwa, grafiki, fotografii i źródeł pisa-
nych. Część tkanin wykorzystanych do stworzenia re-
konstrukcji pochodziła ze Starego Sącza, z przedwojen-
nego żydowskiego domu i została przekazana Fundacji 
w darze przez obecną właścicielkę posesji. Materiały te, 
z pewnością stanowiące asortyment dawnego sklepu, 
zachowały się w znakomitym stanie, umożliwiającym 
nadanie im nowego życia.

Temat ubioru żydowskiego, podejmowany dotąd w li-
teraturze przedmiotu przyczynkowo, zasługuje z pew-
nością na dogłębne opracowanie połączone z zestawie-
niem materiałów ikonograficznych oraz zachowanych 
obiektów2. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przy-
bliży kulturę polskich Żydów wyrażającą się w ubiorze 
– zarówno materialnie, jak i duchowo.

2 Problematykę ubioru żydowskiego w Polsce zgłębiały m.in. 
G. Frankel, Little Known Handicrafts of Polish Jews in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, „Journal of Jewish Art”, 
t. 2 (1975), s. 42–49, eadem Notes on the Costume of the Jewish 
Woman in Eastern Europe, „Journal of Jewish Art”, t. 7 (1980), 
s. 50–57; I. Turnau, Ubiór żydowski w Polsce XVI–XVIII wieku, 
„Przegląd Orientalistyczny”, 1987, nr 3, s. 101–108; eadem, Ubiór 
narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 149–
154; A. Lebet-Minakowska, Ubiór jako wyznacznik żydowskości 
i znak przynależności religijnej, [w:] Strój – zwierciadło kultury. 
Costume – mirror of culture, red. M. Furmanik-Kowalska, J. Wasi-
lewska, Warszawa-Toruń 2013, s. 77–98; eadem Czy obraz nie kła-
mie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa 
i grafiki, [w:] Sztuka stroju, strój w sztuce. The art of dress – dress 
in art, red. M. Furmanik-Kowalska, A. Straszewska, Warszawa- 
Toruń 2016, s. 251–268; A. Kondrat, Tradycyjny strój żydowski 
jako odzwierciedlenie kontaktów kulturowych żydowsko-polskich 
[w:] Strój – zwierciadło kultury…, s. 99–108; oraz E. Kamola, Ubiór 
żydowski w Rzeczypospolitej. Stan badań, http://www.e-znaczenia.
pl/?p=1189 (dostęp 30.06.2020). W artykułach tych – zestawienie 
źródeł oraz dalsza literatura. Por. także E. Kizik, O ubiorach Żydów 
gdańskich na przełomie XVI i XVII wieku. Uwagi w związku z arty-
kułem Jacka Tylickiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXV, 2003, nr 1, 
s. 135–143.

5. Współczesny tałes; zbiory Fundacji Nomina Rosae. 
Fot. A. Goranci; Archiwum Fundacji Nomina Rosae.

 Contemporary tallit; collections of the Nomina Rosae 
Foundation. Photo by A. Goranci; Nomina Rosae 
Foundation archives.
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Najważniejsze nakazy dotyczące ubioru

Tradycyjny ubiór żydowski przechował do czasów dzisiejszych pięć charakterystycznych ele-
mentów ukształtowanych jeszcze w starożytności: cicit (tałes, talit lub cyces), peot (z hebr. 
pukle, loki po bokach twarzy, z jidysz nazywane pejsami) shatnez (lub shaatnez), tefilin oraz na-
kaz, aby zamężne kobiety zakrywały włosy3. Do ubioru stosowały się także zasada skromności 
(cnijut) oraz zakaz noszenia szat właściwych dla płci przeciwnej. 

Tałes

Wyjątkowy charakter i znaczenie mają w żydowskiej tradycji i kulturze ubrania przeznaczone do 
sprawowania praktyk religijnych, a wśród nich zakładany podczas modlitwy tałes – prostokątny 
biały szal z niosącymi specjalne znaczenie pasami koloru granatowego (kolor pokolenia Judy) 
lub czarnymi. Tałes tkano z wełny lub jedwabiu. W jego czterech rogach, zgodnie z nakazem 
mojżeszowym, przeciągnięte są nitki zwane cyces (hebr. cicit). Środkowa część tałesu wzdłuż 
brzegu ozdobiona była zazwyczaj atarą (co po hebrajsku znaczy „ozdoba”, „korona”) – pasem 
różnej długości i szerokości wykonanym ze srebrnej lub złotej koronki, albo bogato haftowa-
nym. Pobożni Żydzi używają dwóch rodzajów tałesu: tzw. „małego”, noszonego pod ubraniem 
i „dużego” – modlitewnego, zakładanego podczas liturgii i ważnych uroczystości. Mały tałes, 
tzw. „talit katan” to prostokąt materiału z wycięciem do zakładania przez głowę. Stanowi on ele-
ment codziennego ubioru szczególne religijnych Żydów; noszony jest pod ubraniem w taki spo-
sób, aby był widoczny i stale przypominał o wypełnianiu wszystkich przykazań Tory. W tradycji 
żydowskiej wierzono, że noszenie tałesu zapewnia ochronę przed nieczystymi siłami. 

Nakaz odnoszący się do frędzli przy szatach pojawia się w Księdze Liczb – Bóg nakazał Izraeli-
tom sporządzać frędzle na krajach szat, a do każdej frędzli używać sznurka w barwie techelet, to 
jest koloru niebieskiego: „Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, 
oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury”4. Frędzlom tym przy-
pisano bardzo konkretną funkcję – miały one przypominać o przykazaniach i o konieczności 
postępowania zgodnie z nimi: „Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie 
sobie wszystkie przykazania Pana […]”5

3 A. Rubens, A History of Jewish Costume, London-Jerusalem 1973, s.5.
4 Lb 15, 38; Wszystkie cytaty i skróty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia.
5 Lb 15, 39.
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Tefilin
„Tydzień przed Pesach zacząłem zakładać tefilin, co spra-
wiało dużą radość” – wspominał po latach nowosądecki 
Żyd, Markus Lustig6. Tefilin to dwa czarne skórzane pu-
dełeczka wykonane z jednego kawałka skóry z koszer-
nego zwierzęcia, w których umieszczone są przepisane 
ręcznie przez sofera (skrybę) cztery ustępy Tory w języku 

hebrajskim. Tefilin przywiązuje się rzemieniem do czoła i lewego ramienia; podobnie jak tałes, 
są one noszone przez dorosłych mężczyzn podczas codziennych modlitw w dni powszednie. 

Peot
Zwyczaj noszenia pejsów wywodził się z wymienionego w Księdze Kapłańskiej zakazu doty-
czącego obcinania włosów w konkretny sposób i golenia brody po bokach7. W starożytności 
zwyczaj noszenia takich loków dotyczył nie tylko Żydów – nosili je także Libijczycy, Syryjczycy 
oraz mieszkańcy Krety8. 

Szatnez
W Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Kapłańskiej powtarza się zakaz noszenia ubra-
nia utkanego z dwóch rodzajów nici – wełny i lnu9. Zakaz ten nie odnosił się jednak do szat 
arcykapłana ani do cyces i prawdopodobnie był to przepis, którego funkcja podobna była do 
przepisów praw antyzbytkowych – ich celem było m.in. ograniczanie nadmiernej wystawności 
w życiu codziennym. 

Zasłanianie włosów
Wymóg okrywania włosów przez zamężne kobiety także sięga starożytności. W czasach bi-
blijnych uważano odkrywanie głowy przez zamężną kobietę za nieobyczajne, gdyż publiczne 
prezentowanie nieosłoniętych włosów stanowiło przywilej dziewic. Kobiety w dawnych czasach 
osłaniały głowę połą płaszcza lub welonem10. Już Tertulian, żyjący na przełomie I i II w. n.e., 

6 M. Lustig, Skrwawiony puch. Wspomnienia ocalonego z Zagłady Markusa Lustiga, Nowy Sącz 2016, s. 48.
7 Kpł 19, 27
8 Rubens, s. 7.
9 Kpł 19, 19; Pwt 22, 11.
10 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 452. 

6. Nauka nakładania tefilin, naklejka do scrapbookingu, ok. 1910 r.; 
zbiory Łukasza Kopca.

 Learning to wear a tefillin, a scrapbooking sticker, circa 1910; 
Łukasz Kopiec collections.
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wskazywał na wagę tego zwyczaju wśród kobiet żydowskich, uznając jego przestrzeganie za tak 
powszechne, że na tej podstawie można było rozpoznać żydowską kobietę11. Żydówki również 
już od czasów starożytnych nosiły peruki. W czasach nowożytnych w Europie Zachodniej była 
to praktyka silnie ugruntowana, choć nie miała ona żadnych religijnych uzasadnień12. Związane 
było to z tradycyjnym zwyczajem golenia przez kobiety głów po ślubie. Niektóre panny młode 
poddawały się temu zabiegowi jeszcze przed ceremonią zaślubin, zanim odbyły zwyczajową 
rytualną kąpiel. Ponieważ włosy dziewcząt pozostawiano nieścinane od narodzin aż do zamąż-
pójścia, dla wielu z nich był to niebywale traumatyczny moment, w takim kontekście opisy-
wany później w pamiętnikach i powieściach13. Zwyczaj okrywania czepcem głowy zamężnej 
kobiety przetrwał wśród Żydówek niemal do początków XX w., później zastąpiony został przez 
powszechniejsze używanie peruk z naturalnych włosów. Żydowskie kobiety w ciągu wieków 
używały różnych rodzajów czepców, wśród nich znalazł się czepiec zwany kupke o wyprofilo-
wanej formie, dostosowanej ściśle do kształtu głowy, zdobiony niezwykle bogato: wyszywany 
metalowymi nićmi, obszywany galonami, cekinami i koronkami. Przy dekorowaniu tego typu 
elementów garderoby stosowano technikę haftu szpanier arbajt wykorzystującą metalowe, zło-
te i srebrne nici, bardzo charakterystyczną w żydowskim rękodziele związanym z ubiorami14. 
Nie jest jasne, czy nazwa tej techniki wywodziła się od słowa spinnen (z niem. – splatać) czy 
też nawiązywała być może do miejsca jej pochodzenia – Hiszpanii, skąd na początku XVI w. do 
Polski przybyły kolejne grupy żydowskie15. Oryginały takich nakryć głowy przechowywane są 
w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Są-
czu. Kobietę żydowską w takim czepcu oglądać możemy na portrecie pędzla Bronisława Abra-
mowicza z 1885 roku16. Z czasem przyjął się także zwyczaj okrywania głowy przez mężczyzn, 
co stało się charakterystycznym rysem wizerunku pobożnego Żyda. 

Wokół ubiorów narastały także różnego rodzaju zwyczaje i przesądy; ze starożytności wywodzi 
się np. zwyczaj zakładania prawej poły ubioru na lewą – chasydzi do dziś zapinają w ten sposób 
swoje płaszcze. Praktyka ta wiązała się z przekonaniem, że dobro rozrasta się z prawej strony, 
a zło z lewej; prawa strona (prawa ręka) przedstawiona była już w Biblii jako zaszczytniejsza 
i niosąca błogosławieństwa17. W kulturze żydowskiej ubranie wiązało się z moralnością i etyką, 
a także z poczuciem godności osobistej: chwałą Boga jest człowiek, chwałą człowieka jest ubiór18.

11 Rubens, s. 8.
12 Ibidem, s. 10, 114.
13 Journey to a Nineteenth-Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik, red. D. Assaf, „Raphael Patai Series 
in Jewish Folklore and Anthropology”, Detroit-Tel Aviv, 2008, s.437–438; I.J. Singer, Bracia Aszkenazy, Warszawa 
1992, t. 1, s. 100–101.
14 Frankel, Little, s. 42
15 Ibidem, s. 44.
16 E. Długosz, W jarmułce i bekieszy. O tradycyjnym ubiorze żydowskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w No-
wym Sączu [w:] Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Nowy Sącz 
2017, s. 31.
17 Rubens, s. 100.
18 I. Abrahams, Życie codzienne Żydów w średniowieczu, Warszawa 1996, s.189.
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W dobie średniowiecza

Pierwsze wspólnoty żydowskie dotarły do Polski we wczesnym średniowieczu. Opiekę zapew-
nili im świeccy władcy z dynastii Piastów; w 1264 r. książę wielkopolski Bolesław Pobożny 
wydał statut kaliski gwarantujący Żydom pewną wolność praktyk religijnych, ochronę mienia 
osobistego i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. 

Po zjednoczeniu Polski Żydzi nadal cieszyli się ochroną królów, choć ich prawa ograniczano 
– na przykład w zakresie posiadania ziemi czy działalności rzemieślniczej. Skupili się zatem 
głównie na działalności handlowej i kredytowej, co narażało ich na ciągłą zawiść i nieufność.

Religijna odmienność Żydów i zajęcia, którymi się parali nastręczały im przeciwników. Du-
chownym zależało na podkreślaniu ich odrębności od większości społeczeństwa – na synodach 
w XIII w. duchowieństwo żądało, aby Żydzi, którzy osiedlali się w miastach mieszkali w osob-
nych dzielnicach, a wśród różnych ograniczeń i wymogów wymieniano nakaz noszenia roga-
tych czapek, które odróżniłyby ich od chrześcijan19. Znaki na ubiorach Żydów lub wyróżniające 
nakrycia głowy miały zaznaczać ich odmienność; był to zwyczaj stosowany w innych krajach 
Europy. Warto również zaznaczyć, że dla religijnych Żydów podtrzymywanie owej odmienności 
od dominującej grupy, które miało gwarantować zachowanie własnej wiary i obyczajów, także 
było istotne20.

Problem braku odmienności w ubiorze Żydów podnoszony był przez całe średniowiecze, a tak-
że w czasach nowożytnych; zwracali na niego uwagę wysoko postawieni dostojnicy kościelni. 
Kardynał Zbigniew Oleśnicki ubolewał, że w Polsce brakuje praw, które zmuszałyby Żydów do 
noszenia wyróżniających ubiorów lub znaków. Rozgoryczony pisał do wojewody krakowskiego 
Jana z Tęczyna: „Żydów zmusić należy, aby nosili taką odzież, iżby ich, jak to w innych pań-
stwach siłą prawie się dzieje, odróżniano od chrześcijan”21.

Zabiegi duchowieństwa o wprowadzenie nakazów w tym zakresie nie odniosły jednak większe-
go skutków. Jeszcze w I połowie XVI w. cesarz Ferdynand I Habsburg zwracał się do króla Zyg-
munta I Starego z wyrzutami, iż polscy Żydzi, którzy udają się w podróż do krajów niemieckich 
nie noszą znaków wyróżniających. Król Zygmunt I nie zamierzał egzekwować tego od swoich 
żydowskich poddanych, jednak szlachta również życzyła sobie, aby taki zwyczaj wprowadzono, 
wskazując na brak różnic między ubiorem żydowskim a chrześcijańskim. Dlatego w końcu 
postanowiono, iż Żydzi w całym Królestwie mają nosić beret lub kapelusz, lub inne nakrycie 

19 M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868, t. 1, Kraków 1931, s. 37.
20 C. Aust, From Noble Dress to Jewish Attire: Jewish Appearances in the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
the Holy Roman Empire, [w:] Dress and Cultural Difference in Early Modern Europe, „European History Yearbook”, 
t. 20, red. C. Aust, D. Klein, T. Weller, Berlin-Boston, 2019, s. 91.
21 Bałaban, Historia Żydów, s. 50.
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7. Rekonstrukcja średniowiecznego ubio-
ru żydowskiego na podstawie kwatery 
Wypędzenie kupców ze świątyni z ołta-
rza głównego w kościele augustianów 
w Krakowie z 1468 r. Zbiory Fundacji 
Nomina Rosae.

 Recreated clothing of medieval Jewish 
man based on the Expulsion of Mer-
chants from the Temple panel from the 
main altar of the Augustinian Church in 
Krakow from 1468; collections of the 
Nomina Rosae Foundation.
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8. Rekonstrukcja średniowiecznego 
ubioru zamożnej kobiety żydow-
skiej, II poł. XV w. Zbiory Fundacji 
Nomina Rosae.

 Recreated clothing of a wealthy 
medieval Jewish woman, 2nd half 
of the 15th c.; collections of the 
Nomina Rosae Foundation.
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głowy w żółtym kolorze (konstytucja sejmu piotrkowskiego z 1538 r.)22, a z kolei na sejmie 
w Brześciu Litewskim uznano, iż nie ma potrzeby noszenia przez Żydów specjalnych wyróż-
ników, wszak noszą oni charakterystyczny tałes (caeruleum amictum)23. Szlachta chciała rów-
nież pohamować zbytnią ostentacyjność żydowskich ubiorów: w II Statucie W. Ks. Litewskiego 
z 1566 r. zabroniono Żydom noszenia kosztownych szat i złotych łańcuchów, które były prze-
cież ważnym elementem renesansowego ubioru zamożnych i wysoko postawionych osób24. 
Podobnie jak u chrześcijan, również i u Żydów ubiory odzwierciedlały realny status lub aspira-
cje noszącej je osoby; sami Żydzi również starali się wprowadzać wewnętrzne regulacje, które, 
analogicznie do praw antyzbytkowych, kładłyby tamę nadmiernej ostentacji. Poza samym ubio-
rem odmienność żydowska była wszak zaznaczana szeregiem innych elementów i zachowań 
związanych przede wszystkim z religią i językiem25.

Podstawowe elementy codziennego ubioru Żydów mieszkających w średniowiecznej Polsce 
były jednak takie same jak ubiorów chrześcijan. W skład garderoby męskiej i żeńskiej w XV 
w. wchodziła bielizna w postaci koszul oraz tuniki (suknie), jopule (kaftany), płaszcze, szu-
by i inne okrycia futrzane. Mężczyźni nosili tuniki o różnej długości, dłuższe lub krótsze, 
o zróżnicowanej kolorystyce i wykonane z różnych rodzajów i gatunków tkanin, w zależności 
od stopnia zamożności właściciela. Ubiory podszywano tkaninami: różnego rodzaju płótnami, 
cienkim jedwabiem, harrasem (rodzaj lekkiej wełnianej tkaniny) i futrami, takimi jak lisy, kuny, 
łasice i inne. Na nogi wdziewano nogawice i skórzane obuwie, a głowę osłaniano rozmaitymi 
nakryciami, m.in. czapkami filcowymi i futrzanymi, czepcami i kapturami. Zapewne jednak przy 
sporządzaniu ubiorów, w odróżnieniu od chrześcijan, Żydzi starali się przestrzegać biblijnego 
nakazu, aby nie nosić odzieży uszytej z materiałów tkanych ze zmieszanej przędzy roślinnej 
i zwierzęcej. Ludność żydowska, zamieszkująca głównie miasta, funkcjonowała obok chrześci-
jańskich sąsiadów, zatem przyswajanie przez nich aktualnej mody mogło następować szybko; 
nie bez znaczenia było zapewne i to, że żydowscy krawcy szyli także dla chrześcijan, musieli za-
tem być obeznani z aktualnie panującą modą. Poza tym chrześcijanie zastawiali u Żydów swoje 
dobra, w tym ubiory i klejnoty, w celu uzyskania pożyczki w gotówce: w XIV w. Piotr Dobek 
zastawił u Dawida Główni 27 postawów sukna, szaty i srebra; u niejakiego Smoyla krakowski 
mieszczanin Michał z Cierni zastawił sobolowy płaszcz, lekarz Dominik brunatną szubę podbitą 
futrem gronostaja, a Jan Sprowski i Bartosz Włodkowicz – suknie uszyte na sposób litewski26.  

22 Volumina Legum: przedruk zbioru praw staraniem XX. pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wyda-
nego, Volumen Primum: Ab Anno 1347. Ad Annum 1547, Petersburg 1859, no. 525, s. 258–259.
23 Bałaban, Historia Żydów, s. 424.
24 Ibidem, s. 423–424.
25 R. Szuchta, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015, s. 33.
26 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina Krakowska, Warszawa 2011, s. 471. Rzeczy te zostały 
zrabowane podczas antyżydowskiego tumultu, który miał miejsce w 1407 r. Udało się je odzyskać, a następnie 
zdeponowano w skarbcu grodzkim. Zajścia te opisał Jan Długosz, nadmieniając, że podczas plądrowania domów 
żydowskich odnaleziono wiele bogactw i kosztowności; Bałaban, Historia Żydów, s. 33, 38; O ubiorach zastawia-
nych u Żydów zob. M. Goliński, Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium 
z historii kredytu i kultury materialnej, Wrocław 2006, s. 77 i nast. 
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W zastawach u Żydów pojawiały się również damskie ubiory: np. „suknia szeroka z otwartymi 
rękawami, podbita kunami”27. 

Żydowskich kupców przedstawiono na kwaterze „Wypędzenie przekupniów ze świątyni” z reta-
bulum ołtarza głównego kościoła augustianów w Krakowie wykonanego w warsztacie Mikołaja 
Haberschracka w 1468 roku (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Na kwa-
terze ukazano dwóch siedzących przy stole kupców, z których jeden ubrany jest w czerwoną 
długą suknię z długimi rękawami i brązowe nakrycie głowy, a drugi nosi eleganckie wierzchnie 
okrycie w ciemnej barwie zdobione podłużnymi złotymi taśmami; pod spodem widoczny jest 
kaftan o długich przylegających rękawach; charakterystyczna czerwona czapa podszyta jest 
futrem o krótkim włosie; mężczyzna ma długie posiwiałe włosy i gęsty zarost.

Żydowskie kobiety także nie wyróżniały się strojem spośród chrześcijańskich sąsiadek. W dobie 
średniowiecza w modzie były długie suknie, szyte w zależności od pory roku z tkanin wełnianych 
lub lnianych, podbijane futrami lub dublowane cieńszymi materiami. Bieliznę kobiecą stanowiła 
płócienna koszula – długa bądź krótka, szeroka lub dopasowana. Na koszulę kobieta zakładała 
suknię, na którą nakładano zwykle kolejną. Suknie te również mogły być bardzo zróżnicowa-
ne pod względem użytej tkaniny, jej kolorystyki czy zdobień. Ubiorami zakładanymi do wyjścia 
poza dom były płaszcze, szuby lub futra. Płaszcze zamożnych kobiet wykonywano z drogich 
tkanin i odpowiednio dekorowano (taśmami i perłami); demonstrujące status szuby także szyto 
z efektownych materii i podszywano cennymi futrami. Głowę zamężnej zamożnej kobiety okry-
wał welon – nie zawsze jednak był on śnieżnobiały. Krakowskie mieszczanki posiadały welony 
w różnych kolorach i rozmaicie dekorowane, np. z czarnego jedwabiu, z czerwonego jedwabiu 
czy z czarnego aksamitu. Do ich dekoracji używano złota i pereł lub drogich kamieni. Poza 
tym kobiety nosiły także inne nakrycia głowy: rozmaite przepaski, czapki futrzane oraz czepce. 
O statusie danej osoby świadczyły również akcesoria w postaci kosztownych pasów i biżuterii: 
zapon, pierścieni czy biżuteryjnych guzów do ubiorów28. Można przypuszczać, że z tych samych 
elementów składał się także ubiór zamożnej kobiety pochodzenia żydowskiego.

Kosztowną garderobę skompletowała zapewne jedna z bardziej uchwytnych postaci kobiecych 
w historii średniowiecznych Żydów krakowskich – pochodząca z Pragi Rachela, żona Mojżesza 
Fiszela. Rodzina Fiszelów przybyła do Krakowa w połowie XV w., a liczne interesy połączyły ją 
wkrótce zarówno z możnymi, jak i z dworem królewskim. Mojżesz zajął w rodzie kluczową pozy-
cję po śmierci swojego ojca, Efraima. Rachela miała dobre relacje z królem Kazimierzem Jagiel-
lończykiem, a także z królową Elżbietą z dynastii Habsburgów. Po wygnaniu Żydów z Krakowa 
w 1495 r. Rachela nie straciła kontaktu z monarchinią; w 1504 r. za wstawiennictwem królowej 
jej syn, ówczesny władca Aleksander, nadał Racheli prawo kupienia domu w Krakowie przy do-

27 Bałaban, Historia Żydów, s. 86.
28 U. Sowina, Ubiór mieszczanek krakowskich w świetle inwentarzy rzeczy z przełomu średniowiecza i nowo-
żytności, [w:] Habitus facit hominem, Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. 
E. Wółkiewicz, M. Saczyńska, M. Pauk, Warszawa 2016, s.163–176. 
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wolnej ulicy, co było znaczącym wyróżnieniem. Król Aleksander był zresztą jej dłużnikiem i aby 
spłacić wpływową kobietę, zezwolił jej wybić z własnego srebra w mennicy krakowskiej monety, 
których nadwyżka miała uregulować jego dług29.

Wskazanie na jakieś specyficzne dla Żydów elementy ubiorów w piętnastowiecznej Polsce jest 
niezwykle trudne: wymienione w dokumencie z 1485 r. nakrycia głowy (łac. pepla i hebr. micnefet) 
i kołnierze (łac. collaria, hebr. anakim), którymi mogły handlować krakowskie Żydówki w później-
szym okresie drastycznego ograniczenia aktywności handlowej tutejszych Żydów, także nie zosta-
ły określone w żaden dokładniejszy sposób – raczej można przypuszczać, że był to uniwersalny 
towar, którym mogły być zainteresowane zarówno kobiety żydowskie, jak i chrześcijanki30.

Od XVI do XVIII wieku

Renesans był czasem prosperity dla mieszkańców miast, w tym również dla Żydów, których 
liczba w Polsce i na Litwie gwałtownie wzrosła w tym okresie31. Żydzi wykazywali dużą ak-
tywność gospodarczą: trudnili się lichwą, dzierżawą i handlem, w tym także dalekosiężnym, 
sprowadzając do Polski m.in. także luksusowe towary wykorzystywane w produkcji odzieży – 
ekskluzywne tkaniny, takie jak sukna, jedwabie, wysokiej jakości płótna czy kosztowne futra32. 
Sami Żydzi starali się wówczas hamować ostentację w ubiorach, które w dobie renesansu były 
często niezwykle efektowne, przez wykorzystanie zarówno wspaniałych tkanin czy futer, jak 
i ozdób pasmanteryjnych czy klejnotów, obawiając się, m.in., że ich publiczne używanie może 
wzmagać wśród chrześcijan negatywne nastroje wobec społeczności żydowskiej. Statut kahału 
krakowskiego z 1595 roku nałożył w tym zakresie szereg ograniczeń, zwłaszcza na kobiety; na 
przykład tylko w obrębie obszaru zamieszkałego przez Żydów mogły one nosić przepaski srebr-
ne lub złocone, koronki czy gorsety, a także kołnierze i krezy33.

Kreza była rodzajem specjalnie formowanego ozdobnego kołnierza noszonego wokół szyi, 
który stał się modny w dobie renesansu. W ubiorach żydowskich kobiet przetrwał on także 
w następnych stuleciach, co dokumentują prace Norblina, Głogowskiego czy Kielisińskiego. 
Artyści ci utrwalili w nich charakterystyczne typy, m. in.: arendarkę, koronczarkę czy handlarkę, 
a w zasadzie również „stroje ludowe” polskich Żydówek nie podlegające aktualnym modowym 
trendom. 

29 Zaremska, s. 427 i nast.
30 M. Starzyński, The Oldest Hebrew Document in Poland (1485) and its Translations, „Scripta Judaica Cracovien-
sia”, 15 (2017), s. 13, 16.
31 Szuchta, s. 54.
32 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937, s. 72–73; Szuchta, s. 56.
33 M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, t. 3, 
Lwów-Warszawa-Kraków 1925, s. 234.
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Koronczarskie rękodzieło kobiet żydowskich

W ciągu XVI w.koronki stały się ważnym elementem w dekoracji ubiorów, służącym również podkre-
ślaniu statusu. W okresie tym koronki dzieliły się na dwa typy: igłowe i klockowe. Technikę wyrobu tych 
ostatnich wypracowano we Włoszech, gdzie początkowo wykonywano je z kolorowych jedwabnych oraz 
metalowych nici, z czasem zaś z białej nici lnianej. Statut kahalny krakowski zezwalał kobietom na 
używanie koronek w określonym czasie i okolicznościach: przez pierwszy rok po ślubie w każdą sobotę, 
a podczas kolejnych trzech lat jedynie w uroczyste święta i ważne wydarzenia rodzinne. Metalowe koron-
ki zwano w Polsce „forbotami” i zapewne najlepsze sprowadzano jeszcze wówczas z zagranicy. Używano 
ich np. do dekoracji modnych krez noszonych przy szyi i mankietach. Sztuka wyrobu tych misternych 
dodatków w następnych stuleciach stała się rzemiosłem, w którym wyspecjalizowały się polskie Żydówki. 
Na początku XIX w. Julian Ursyn Niemcewicz odwiedził miejscowość Piasków koło Lublina i tam oglądał 
kobiety żydowskie wyrabiające koronki, których później używały do dekorowania nakryć głowy. Kajetan 
Wawrzyniec Kielisiński sportretował żydowską kobietę podczas wykonywania koronki klockowej w Ni-
żankowicach leżących na południe od Przemyśla. Z koronkarskich wyrobów słynęła również Bobowa, 
będąca od XIX w. znaną siedzibą chasydzkiej dynastii Halberstamów. W Bobowej przez krótki okres na 
przełomie XIX i XX w. funkcjonowała szkoła koronkarstwa, a po jej likwidacji prowadzono tam nadal 
kursy, z których korzystało wiele Żydówek.

9. Czepiec żydowski, datowany 
na 2. poł. XVIII w.; Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu – 
domena publiczna.

 Jewish bonnet, dated to the 
2nd half of the 18th century; 
Regional Museum in Nowy 
Sącz – public domain.
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Przepisy statutu kahalnego ingerowały także w dopełniającą ubioru biżuterię: nie wolno było 
nosić puntałów – czyli klejnotów, którymi naszywano ubiory – oraz rożków (może rozet?), 
a poza dzielnicą żydowską łańcuchów, pierścieni oraz feretów (będących w zasadzie odpowied-
nikami puntałów); również bransolety zwane wówczas „manelami” były zakazane34. Jedynie 
narzeczeni w pierwszym tygodniu po zaręczynach, 7 dni przed weselem i 30 dni po wese-
lu mogli pozwalać sobie na przepych w klejnotach. Klejnoty w czasach staropolskich pełniły 
złożone funkcje: stanowiły środek demonstrowania prestiżu i pozycji, lokatę kapitału i nośnik 
treści symbolicznych, w tym również religijnych. Biżuteria miewała dla jej posiadacza znaczenie 
osobiste, sentymentalne; powszechnie wierzono również w magiczną moc niektórych kamieni 
szlachetnych wykorzystywanych w jubilerstwie. Specyficznym klejnotem wśród zestawu bi-
żuterii był złoty pierścień zaślubinowy, który zdobiono motywem budowli – wspólnego domu 
pary młodej lub symbolicznego przedstawienia Świątyni Jerozolimskiej – a czasem również 
inskrypcją „Mazel tow” – życzeniami szczęścia. Był to symbol nabycia przyszłej żony przez 
przyszłego męża, a zwyczaj jego podarowywania wykształcił się między VI a VII w., jako alter-
natywa dla podarunków pieniężnych. Pierścień ten nakładany był wyłącznie w dniu ceremonii35.
Cennymi akcesoriami uzupełniającymi ubiór kobiety żydowskiej były naszyjniki perłowe, złote 
łańcuchy, a także złote oraz srebrne monety i medale, które w XIX w. stały się obiektem pożą-
dania kolekcjonerów36. 

W związku z przywołanym już wcześniej obyczajowym nakazem okrywania głów zamężnych 
kobiet ważnym elementem ubioru Żydówek były czepce, często bardzo bogate, których formy 
i wzory, a także dobór ozdób były najprawdopodobniej zainspirowane modnymi w XV, XVI 
i XVII w. efektownymi i kosztownymi czepcami noszonymi przez chrześcijańskie kobiety. Bo-
gate nakrycia głowy pozwalały na eksponowanie pereł, szlachetnych kamieni i innych cen-
nych dodatków; ich rolą było demonstrowanie statusu zamężnej kobiety; były też wartościo-
wymi lokatami kapitału. Przykładów różnych wzorów i form czepców nie brakuje w ikonografii 
z XV i XVI w., by wymienić choćby miniatury przedstawiające Annę i Barbarę z Szydłowieckich 
autorstwa Stanisława Samostrzelnika czy popiersie nagrobne Zofii Czerskiej z Koniecpolskich 
z kościoła dominikanów w Krakowie. W opublikowanym na początku XVII w. utworze „Przy-
gana wymyślnym strojom białogłowskim” Piotr Zbylitowski nakrycie głowy w postaci czepca 
udekorowanego perłową bramką (ozdobną przepaską) wymienia jako charakterystyczny, wręcz 
tradycyjny element polskiego ubioru. Również żydowskie kobiety dodawały do czepca taką per-
łową przepaskę, tzw. bindę lub naczółek [czasem nazwa ta występuje zamiennie z określeniem 
szterntichl (a. sterntichel), co utrudnia dokładne rozróżnienie tych elementów]. Panny nosiły 

34 Na temat rodzajów używanej wówczas biżuterii zob. A. Saratowicz-Dudyńska, O akcesoriach stroju staropol-
skiego (XVI–XVII w.) – wybrane zagadnienia, [w:] Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII 
wieku. Eseje, Warszawia 2019, s. 65 i nast.
35 Treasures of the Black Death, red. Ch. Descatoire, London 2009, s. 60–63.
36 M. Butrymowicz, Reforma Żydów, 1789; K. Girtler, Opowiadania. Pamiętniki z lat 1807–1831, t. 1, wyd. 
Z. Jabłoński, Kraków 1971, s. 232.
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10. Rekonstrukcja ubioru zamożnej ko-
biety żydowskiej: aksamitna suknia 
i czepiec zdobiony perłami i klejno-
tami, lata 40. XIX w.; zbiory Fundacji 
Nomina Rosae.

 Recreated clothing of a wealthy 
Jewish woman: a velvet dress and 
a bonnet decorated with pearls and 
gems, 1840s; collections of the 
Nomina Rosae Foundation.

Po prawej:
11. Portret Poznerowej, Jan Sikorski, 

ok. 1845 r.; Muzeum Narodowe 
w Warszawie – zdjęcie w domenie 
publicznej.

 Portrait of Hanna Posnerowa, Jan 
Sikorski, circa 1845; National Mu-
seum in Warsaw – photo in the pub-
lic domain.
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sam naczółek. Ozdoba ta przyjmowała również formę usztywnionego diademu haftowanego 
perłami bądź formowanego na szkielecie z drutu, na który nizano perełki lub paciorki. Nazwa 
szterntichl była najpewniej używana do opisania niezwykle dekoracyjnych nakryć głowy wy-
szywanych perłami i kosztownymi kamieniami, przypominających w pewnym stopniu korony, 
do których przyczepiano długie kosztowne kolczyki. Poza tak dekoracyjnymi okryciami głowy 
kobiety żydowskie używały, zwłaszcza na co dzień, skromniejszych czepców szytych z jedwab-
nych tkanin lub dobrej jakości płótna, a także nocnych okryć głowy z batystu37. Nosiły one 
także nakrycie głowy określane jako jamperke, którego dokładny wygląd nie jest dziś pewny; 
jego elementem była wstęga z żółtego lub czerwonego materiału noszona nad czołem – być 
może przedstawienie tego właśnie elementu ubioru znajduje się na planszy z „Polską Żydówką” 
Norblina wydanej w zestawie „Zbiór wzorowy rozmaitych polskich ubiorów…” w 1817 r.38. 
Ze wspomnień antykwariusza i historyka Ambrożego Grabowskiego odnoszących się do schył-
ku XVIII w. wynika, że żydowskie mężatki okrywały głowę białą obszerną, sięgającą ziemi chustą 
spiętą pod brodą i udekorowaną przepaską – bindą39. Opis ten zgadza się ze spostrzeżeniami 
pamiętnikarza Kazimierza Girtlera z XIX wieku i znajduje potwierdzenie w obrazie Michała Sta-
chowicza z 1821 ukazującym wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa w 1809 r., na 
którym artysta uwiecznił parę Żydów, w tym kobietę, której głowę osłania spięty pod szyją długi 
biały woal40. I w tym zwyczaju można dopatrywać się trwającej długie wieki praktyki, współdzie-
lonej zresztą także z kobietami chrześcijańskimi, bowiem w dobie średniowiecza i renesansu, 
a także w XVII w. w ten sposób okrywały głowę zamężne kobiety. Zwyczaj ten jednak jeszcze za 
życia Grabowskiego zaczął zanikać; kolejne pokolenia żydowskich kobiet nie chciały już okry-
wać się długimi, archaicznymi „prześcieradłami”, za to podobnie jak ich sąsiadki chrześcijanki 
dały się porwać podlegającej częstym zmianom modzie nowej epoki, która co rusz proponowa-
ła kuszące nowości w postaci różnorodnych nakryć głowy. 

Przed zamążpójściem kobiety otrzymywały w prezencie od narzeczonego opaskę ze złotymi 
zdobieniami (bindalik), która po ślubie przerabiana była na napierśnik (brustuch) – czyli za-
łóżkę, kolejny charakterystyczny element ubioru żydowskiej kobiety41. Był to prostokątny pas 
dekoracyjnej tkaniny, często zdobiony metalowymi koronkami i taśmami, wyszywany metalo-
wymi nićmi i cekinami, który noszono wertykalnie z przodu na klatce piersiowej, wiążąc pod 
szyją. Dół załóżki – zwykle płócienny kawałek tkaniny – zakładano za spódnicę lub fartuch. Być 
może w tym elemencie ubioru noszonym przez kobiety żydowskie również można dopatry-
wać się kontynuacji średniowiecznego akcesorium ubioru kobiet chrześcijańskich – wzmian-
kowanego w przeciwzbytkowych ustawach krakowskich elementu dekorującego przód sukni, 

37 Lebet-Minakowska, s. 93.
38 Frankel, Notes, s. 53.
39 A. Grabowski, Wspomnienia, wyd. K. Estreicher, t. 1, Kraków 1909, s. 322.
40 Girtler, s. 232.
41 Frankel, s. 53.
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12. Rekonstrukcja ubioru kobiety żydow-
skiej na podstawie grafiki Żydówka 
polska, J.P. Norblina, przełom XVIII 
i XIX w.; zbiory Fundacji Nomina Rosae.

 Recreated clothing of a Jewish wom-
an based on the etching Polish Jew-
ess by J.P. Norblin, break of the 18th 
and 19th centuries; collections of the 
Nomina Rosae Foundation.
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określanego w nich słowem przedniczken i zdobionego perłami42. Funkcja takiego akcesorium 
mogła być dwojaka – było to zarówno demonstrowanie zamożności przez użycie cennych ma-
teriałów zdobniczych, jak i zachowanie przyzwoitości. W XVIII w. gmina żydowska w Nieświeżu 
wydała przepisy odnoszące się do zdobienia ubiorów, w których wymieniono również załóż-
ki; zezwolono na ich bogatą dekorację, ale można je było nosić jedynie w domu, natomiast 
w drodze do synagogi lub na ulicy należało zakładać je na drugą stronę, tak aby złote ozdoby nie 
„kłuły” chrześcijan w oczy43. Przepisy te odnosiły się także do innych ubiorów kobiecych, m.in. 
zabroniono używania złotych i srebrnych nici w dekoracji czepków i fartuchów44. Ten ostatni 
komponent ubioru był ważnym elementem, obdarzonym poza utylitarną funkcją także znacze-
niami symbolicznymi, zbliżonymi do znaczenia męskiego pasa – rozdzielał dwie części ciała, tę 
„duchową” i tę „grzeszną”45. Fartuch używany był powszechnie przez kobiety jako osłona ubio-
ru podczas prac domowych, ale w XVI w. stał się dodatkowo ważnym dekoracyjnym i symbo-
licznym uzupełnieniem nawet ostentacyjnych strojów damskich na chrześcijańskich dworach 
królewskich i książęcych oraz w domostwach zamożnego mieszczaństwa. W XVIII w. piękne 
fartuchy, zdobione haftami lub wykonywane z metalowych siatek i z przepychem dekorowane, 
dopełniały całości imponujących rokokowych kreacji. Uboższe kobiety z małych miasteczek 
nosiły płócienne fartuchy zdobione drukowanymi wzorami, nazywane malowankami. Rzemieśl-
nicy żydowscy sami trudnili się farbowaniem i drukiem tkanin bawełnianych, które następ-
nie sprzedawali na targach. W XIX w. była to dziedzina rzemiosła zdominowana przez Żydów, 
a drukowane przez nich tkaniny na spódnice i fartuchy miały liczną klientelę wśród chrześcijań-
skich mieszkańców wsi46. Kiedy z czasem fartuchy wyszły z mody, kobiety żydowskie nosiły je 
nadal, ale pod spódnicą, wierząc, że zapewniają one ochronę przed złymi mocami47.

W XVI w. codzienne ubiory żydowskich mężczyzn w Polsce także nie odróżniały się od szat no-
szonych przez chrześcijan. Nuncjusz papieski Francesco Giovanni Commendone zwrócił uwagę 
na to, iż Żydzi nie noszą nawet charakterystycznego nakrycia głowy, a na dodatek „chodzą przy 
szablach”48. Jednak z czasem żydowskie ubiory męskie zaczęły podlegać pewnej uniformizacji 
dotyczącej kroju, kolorystyki, a ostatecznie również zestawu używanej garderoby; preferowa-
no kolor czarny49. Niebagatelna była rola krawców żydowskich, którzy szyli również na zlece-

42 K. Estreicher, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 1, Kraków 1898, s. 110; 
Turnau, Słownik ubiorów, Warszawa 1999, s. 149.
43 A. Michałowska, Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2003, 
s. 127–128; Aust, s. 102. 
44 Nie pozwolono także nadmiernie zdobić ubioru zwanego tshuhai (czuja), czyli płaszcza z rękawami zdobionego 
taśmami i podszywanego futrem, Turnau, s. 43. Ponadto dekorować bogato można było także kaftany i kamizele, 
jednak wolno je było w takiej postaci nosić jedynie w domu, Aust, s. 102.
45 Frankel, Notes, s. 57. 
46 Frankel, Little, s. 46, Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 9–10, 
s. 268–285. Lebet-Minakowska, s. 94.
47 Frankel, Notes, s. 57.
48 P. Fijałowski, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII wiek, Warszawa 1993, s. 69–70.
49 Lebet-Minakowska, s. 78. 



29

nie chrześcijańskiej klienteli – mieszczan i szlachty. Kupcy żydowscy kupowali tkaniny i futra, 
z których żydowscy rzemieślnicy zwani partaczami wyrabiali ubrania – wśród nich popularne 
czapki bobrowe – a następnie towar ten oferowali zarówno klientom żydowskim, jak i chrze-
ścijańskim50. To sprzyjało adaptowaniu modnych wzorów przez Żydów, których rzemieślnicy, 
zależnie od stopnia zamożności klienta wykonywali ubrania z tkanin droższych lub tańszych 
– takich jak na przykład grube krajowe sukno zwane paklakiem żydowskim. Do ubiorów dla 
starozakonnej klienteli stosowano typowe dla rzemiosła żydowskiego dodatki pasmanteryjne 
wykonane we wspomnianej wyżej technice szpanier arbajt (w ten sposób dekorowano na przy-
kład w XVIII w. okolice szyi i rękawów koszul). Szczególnie obficie zdobiono pasmanteriami 
ubiory używane podczas nabożeństw. Bogate galony dekorowały także suknie zamożnych Ży-
dówek, co bardzo zwracało uwagę postronnych51. Ponieważ już od czasów średniowiecza Żydzi 
w swoich ubiorach nie różnili się od chrześcijan, naturalnie sięgnęli również po żupany, które 
z czasem stały się elementem zestawu tworzącego narodowy ubiór polskiej szlachty. Nie było 
to jednak wcale dobrze widziane przez tradycjonalistów: w 1607 r. Sejm Czterech Ziem (Waad 
Arba Aracot) zabronił Żydom m.in. noszenia nie-żydowskich ubiorów, a Sejm Żydów Litwy 
w 1637 r. powtórzył ten zakaz, ostrzegając także krawców i innych rzemieślników przed nie-
przestrzeganiem go podczas wykonywania nowych lub przerabiania używanych ubiorów. 
Wymieniono wówczas konkretnie żupan, zakazując mężczyznom noszenia tego kaftana szy-
tego z atłasu lub adamaszku. Z ograniczenia zwolniono jedynie najbogatszych52. W anoni-
mowym satyrycznym poemacie w języku jidysz opublikowanym w Pradze w 1675 r. opisano 
ubiór polskiego Żyda składający się z szupic (a zatem żupicy lub żupana) oraz zaopatrzonej 
w obszerne rękawy szojbn (szuby, czyli wierzchniego okrycia z futrem). Tego typu zestaw wy-
różniał polskiego Żyda na tle Żydów niemieckich czy praskich53.

W XVIII w. żupan był częścią garderoby Polaków i Żydów. Na przykład wśród rzeczy pozo-
stawionych przez kupca z Łęczycy w 1786 r. wymieniono m.in. żupany: jeden morowy czarny 
z aksamitkami podszyty barchanem, zapinany na 23 pary srebrnych haftek, drugi grodeturowy, 
także czarny z 13 parami srebrnych haftek a także suknie do bożnicy – morową i grodeturową 
z aksamitkami i wyłogami manszetrowymi (rodzaj tkaniny bawełnianej); były to zapewne kom-
plety. Poza tym kupiec miał także parę starych sukien do bożnicy z kamlotu z aksamitkami54. 
Żydzi używali żupanów również w następnym stuleciu. Na żupany z grodeturu – czyli mięsistej 
jedwabnej tkaniny – noszone powszechnie przez Żydów zwrócił również uwagę Julian Ursyn 
Niemcewicz, gdy w 1820 r. odwiedzał Lubień55.

50 Schiper, s. 74.
51 Sposób uformowania Żydów Polskich w pożytecznych kraiowi obywatelow, Warszawa 1789, s. 41; Turnau, 
Ubiór narodowy, s. 152.
52 Aust, s. 99.
53 Aust, s. 96–97.
54 Turnau, Ubiór narodowy, s. 152.
55 Niemcewicz, s. 370.
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13. Żyd powracający z bożnicy, Zbiór 
wzorowy rozmaitych polskich ubio-
rów..., wyd. 1817 r.; CBN Polona – 
domena publiczna.

 A Jew returning from a prayer 
house, Zbiór wzorowy rozmaitych 
polskich ubiorów..., pub. 1817; 
CBN Polona – public domain.
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Poza żupanami mężczyźni używali też innych polskich ubiorów: wierzchnich, takich jak delie 
czy ferezje, które podbijane były tanimi futrami, oraz kaftanów, określanych jako „żydowskie”. 
Wśród ubiorów używanych przez Żydów występuje również rodzaj okrycia zwanego bekieszą, 
które pojawiło się w modzie polskiej w XVI w.56. Jeszcze przed drugą wojną światową nazwa 
ta nadal funkcjonowała: Markus Lustig, pochodzący z ortodoksyjnej nowosądeckiej rodziny, 
wspominał, że kiedy w 1938 r. odbywała się jego bar micwa, rodzice oddali do przenicowania 
starą bekieszę – długi jedwabny płaszcz. Krawiec przeszył ją według miary Markusa i dzięki 
temu chłopiec otrzymał ubiór, który w jego pamięci zachował się jako „olśniewający”57.

Polskie okrycia, długie i fałdziste (choć oczywiście modyfikowały się one w ciągu wieków – jak 
choćby żupan), Żydzi łączyli z nakryciami głowy, takimi jak płaskie berety, jarmułki – nierzad-
ko pięknie zdobione koronkami, haftami czy galonami – kapelusze z szerokimi rondami lub 
wysokie czapki futrzane. Kiedy w drugiej połowie XVIII w. następował zmierzch mody pol-
skiej, co wiązało się również z przemianami kulturowymi wywołanymi wpływami oświecenia, 
przedstawiciele żydowskiej inteligencji porzucali ten typ ubiorów na rzecz garderoby w stylu 
zachodnim: np. doktor Seligman, zmarły w Poznaniu w 1787 r., posiadał całe komplety ubiorów 
zagranicznych58.

Dużą rolę w wyrwaniu części Żydów z tradycyjnej izolacji kulturowej odegrały procesy i 
przemiany, które zogniskowały się w ideach haskali – osiemnastowiecznego nurtu stworzo-
nego na fali oświeceniowych ideałów i rozwijanego przez postępowych Żydów, którego ce-
lem było unowocześnienie własnej kultury i zintegrowanie się ze społeczeństwem kraju, 
w którym żyła dana społeczność59. Żydowscy zwolennicy postępu nie chcieli dłużej wyróżniać 
się ubiorem, a tradycyjonaliści upatrywali z kolei w odrębności swojego ubioru gwarancji wier-
ności religii, obyczajom i kulturze. Dlatego odstępstwo od tradycyjnego ubioru wiązało się z su-
rową karą, w tym nawet klątwą odseparowania od społeczności. W czasie Sejmu Czteroletnie-
go pojawiały się koncepcje asymilacji Żydów – autor „Sposobu uformowania Zydow polskich 
w pożytecznych kraiowi obywatelow”, poseł Mateusz Butrymowicz, ubolewał nad tym, że Żydzi 
i Żydówki noszą odmienny, charakterystyczny ubiór60. Ubiór ten jego zdaniem wcale nie musi 
być związany z religią, a nadto przyczynia się do „zepsucia” polskich Żydów, którzy kradzione 
rzeczy chowają pod płaszczem. Poseł Butrymowicz, który przygotował projekt reformy dla Ży-
dów, stwierdzał, że ubiór żydowski był przyczyną wzgardy odczuwanej wobec starozakonnych 
przez chrześcijan, która z kolei prowokowała samych Żydów do nienawiści61.

56 Turnau, Słownik, s. 21
57 Lustig, s. 48. 
58 Turnau, Ubiór narodowy, s. 152. 
59 M. Horn, Żydzi w Polsce od średniowiecza do końca XVII w., [w:] Żydzi – Polscy. Czerwiec – sierpień 1989. 
Wystawa pod protektoratem Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka, Kraków 1989, s. 40
60 Sposob uformowania Zydow polskich w pożytecznych kraiowi obywatelow, Warszawa 1789, s. 34–35; R. Że-
browski, Zagadnienie stroju żydowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego. Projekt reformy, „Biuletyn ŻIH”, 1984, 
nr 3–4, s.31–47. 
61 Sposob uformowania, s. 35; Turnau, Ubiór narodowy, s. 150. 
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Wiek XIX 

Moda damska w XIX wieku podlegała bardziej dynamicznym przemianom niż miało to miejsce 
w poprzednich stuleciach; fasony zmieniały się niemal co dekadę. Kobiety żydowskie poza 
ubieraniem tradycyjnych akcesoriów podążały za głównym nurtem ogólnie panującej mody, na 
co zwrócił uwagę antykwariusz krakowski Ambroży Grabowski, odnotowując w swych Wspo-
mnieniach, że Żydówki przestały się różnić od innych mieszkanek Krakowa, a na dodatek ubie-
rały się zbytkownie, budząc niezadowolenie żydowskiej starszyzny62. 

W 1848 r. zmarła Tekla Kronenberg, przedstawicielka bogatej burżuazji, pozostawiając testa-
ment zawierający rozporządzenia odnośnie zasobu garderoby. Część ubiorów Tekli miała zostać 
wystawiona na licytacji, jednak wybrane rzeczy przeznaczyła na inne cele: jej suknie zwyczaj-
ne („ordynaryjne”) stare z muślinu, perkalu i płótna miały być rozdane ubogim członkom ro-
dziny lub obcym. Wśród krewniaczek rozdysponowała suknię jedwabną haftowaną w kwiaty, 
szlafroczki i szlafroki (m.in jeden atłasowy, watowany, inny z fularu z pelerynką i obszyciem 
z czarnego tiulu), mantylki, burnusiki, piękne szale i chusty: tureckie i kaszmirowe. Rzeczy te 
miały rozmaite kolory – czernie, biele, kompozycje szafiru z żółtym, pomarańcz – i zapewne 
mieściły się w schematach ogólnie panującej mody, nie wyróżniając się niczym, co mogłoby 
podkreślać lub afirmować żydowskość ich właścicielki63. Podobnie na portrecie Poznerowej 
pędzla Jana Sikorskiego z 1845 r. – ani aksamitna suknia, ani zaopatrzone w futrzany koł-
nierz i podszyte futrem okrycie (burnus) nie wskazują na żydowską tożsamość portretowa-
nej. Elementem ubrania, który w tym przypadku identyfikuje kobietę jako zamożną Żydów-
kę jest wyszyty perłami, łańcuszkami i klejnotami czepiec. W opublikowanym w Paryżu w 
1846 r. dziele o polskich Żydach autor Léon Hollaenderski odnotował, że kobiety żydowskie 
ubierają się tak samo jak Polki, poza strojem głowy, którą golą i okrywają wiązaną chustą o 
różnorodnych fasonach; bogate Żydówki noszą małe korony z perłami i diamentami, a także 
perły, złote medaliony, diamenty, naszyjniki i długie kolczyki64. Takie długie diamentowe kol-
czyki zwisające z perłowego czepca Sikorski uwiecznił na wspomnianym powyżej portrecie. 
Również w nich dopatrywać się można tradycji sięgającej XVI i XVII w., kiedy to wspania-
łe zausznice z diamentami, rubinami i perłami zdobiły skronie dostojnych niewiast wyznania 
chrześcijańskiego – tak jak ukazuje to portret epitafijny Anny Konopackiej z 1625 r. znajdujący 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku65. Wspaniałe nakrycie głowy, takie jak na 

62 Grabowski, s. 322.
63 A. Dybała-Pacholak, „Starajcie się o dobre imię, o spokojność sumienia”– testament Tekli Kronenberg, „Studia 
Judaica” 21 (2018), nr 2 (42), s. 412, 416.
64 L. Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846, s. 225.
65 Saratowicz-Dudyńska, s. 79–83. 
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14. Rekonstrukcja sukni krynolino-
wej, lata 50./60. XIX w.; zbiory 
Fundacji Nomina Rosae.

 The recreated crinoline dress, 
1850s/1860s; collections of 
the Nomina Rosae Foundation.
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portrecie Poznerowej, nosiły najzamożniejsze kobiety, było ono bowiem symbolem statusu, 
używanym najpewniej podczas uroczystych okazji. Niejaka Fajga z domu Jakóbowicz, żona 
Izaaka Berka Sankowicza z Ożarowa w województwie sandomierskim, żyjąca na przełomie 
XVIII i XIX w. nosiła nakrycie głowy wysadzane perłami i zdobione złotymi galonami warte 
300 zł, ponad 1/3 wartości starego drewnianego domu należącego do jej zmarłego w 1803 r. 
męża66. Portret Poznerowej dokumentuje także praktykowane przez kobiety żydowskie łącze-
nie tradycyjnych elementów i akcesoriów z aktualnie powszechnie modnymi ubiorami. Kiedy 
w latach 50. i 60. XIX w. modne stały się obszerne, rozłożyste spódnice noszone na usztywnio-
nych włosiem halkach lub stelażach zwane krynolinami nawet ortodoksyjne Żydówki nie były 
wstanie się im oprzeć; przed ich założeniem nie powstrzymał ich nawet wydany w 1861 r. przez 
kazimierskiego rabina zakaz67. Na jednej fotografii z zakładu Ignacego Kriegera w Krakowie wi-
dać młodą Żydówkę w krynolinie i modnym wówczas obszernym płaszczu, tzw. salopie; na gło-
wie ma przepaskę, nosi także kolczyki i naszyjnik. Kobieta pozuje razem z młodym mężczyzną 
i jest to zapewne fotografia ukazująca narzeczonych lub nowożeńców. Narzeczeństwo i zaślu-
biny były wyjątkowym okresem, który również, w miarę możliwości finansowych, zaznaczany 
był nowymi ubiorami. W powieści Bracia Aszkenazy Israel Singer opisał typowe dla zamożnych 
domów bogate wyposażanie panny młodej – mogła ona z okazji zaręczyn dostać nowe suknie, 
nosić kosztowną biżuterię: naszyjniki, pierścionki, kolczyki; przygotowywano dla niej wyprawę, 
w której znaleźć się musiały nowe ubiory, bielizna, tkaniny, futra i biżuteria68. Także suknia ślub-
na powinna być wykonana u najlepszej krawcowej.  

Léon Hollaenderski opisał również ubiór mężczyzn – „Długa kapota lub redingot z czarnej tka-
niny, obszyty z przodu aksamitem na szerokość dwóch cali i zapinany od szyi do talii, szeroki 
pas na lędźwiach, pończochy, buty lub pantofle, mały czarny czepek na głowie, taki jak noszą 
księża we Francji, kapelusz o szerokim rondzie lub duży czepek w większości w formie chlebka 
cukrowego (ciastka cukrowego), lub ściętego stożka i szeroko lamowanego sobolem lub innym 
futrem, wreszcie płaszcz o długości takiej jak kapota lub suknia. Cały ten komplet jest zwykle 
w kolorze czarnym, z lekkich tkanin, takich jak jedwab, perkal, lub nankin itp. Rzadko kiedy 
Żyd, nawet bogatszy posiada więcej niż dwa podobne ubiory, jeden na dni robocze, a drugi 
na szabat” [tłum. własne – M. M.]69. W charakterystyce tej znajduje się również informacja, że 
rzeczy te są noszone bez reparacji, aż wiszą w strzępach, a kiedy w końcu zdarzy się, że zosta-
ną zacerowane czy połatane, ubiór nabiera przykrego wyglądu. Ważnym elementem aparycji 
polskiego Żyda jest także jego fryzura: włosy na głowie z przodu i z tyłu są zwyczajnie ścinane 
i ukryte pod nakryciem głowy, ale pejsy po bokach opadają na skroń, a niepielęgnowana, szpi-
czasta lub rozwichrzona broda spływa aż na klatkę piersiową. Autor zaznaczył, że bogaci dbają 
o pielęgnację włosów w piątek przed szabatem, a wśród biedoty utrzymuje się brud i robactwo. 

66 K. Justyniarska-Chojak, Testament i inwentarz pośmiertny Izaaka Berka Sankowicza z Ożarowa (1803), „Kwar-
talnik Historii Żydów”, 2008, nr 4 (228), s. 521–529.
67 M. Estreicherówna, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Kraków 1968, s. 72.
68 Singer, s. 71, 91–92
69 Hollaenderski, s. 224.
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15. Żydzi polscy, Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846.

 Polish Jews, Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846.
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Opisana przez Hollaenderskiego kapota (z jid. kapote) lub chałat noszone były w ciągu XIX oraz 
na początku XX w. Długi połyskliwy chałat, najczęściej w ciemnej kolorystyce (odcienie czerni, 
granatu, szarości), nawiązującej do żałoby po zburzonej świątyni jerozolimskiej, zapinany był 
z przodu na jeden lub dwa rzędy guzików i wyposażony był w kieszenie. Na chałat zakładało 
się długie okrycie wierzchnie: zwykle płaszcz z sukna, atłasu, albo „glansowanych” bawełen 
lub gęsto tkanego jedwabiu zwanego kitajem70. „Żydostwo chodziło w ubiorze przekazanym od 
wieków” – odnotował Kazimierz Girtler.  „Żydzi nosili czarne, długie do kostek szarafany kitajo-
we, a na galę jedwabne atłasowe, w zimie watowane”71. Julian Ursyn Niemcewicz opisując Bug 
pod Brześciem na początku XIX w., uderzony był liczbą tamtejszej populacji żydowskiej. Z jego 
opisu wynika, że dominującym kolorem ubiorów Żydów była czerń: „Brześć dzisiejszy ciemne 
przypomina mrowisko: nie ujrzysz w nim jak tłumy czarne żydostwa”72. 

Istotnym elementem ubioru tradycyjnego Żyda były również spodnie i pończochy, ponieważ 
zgodnie z przykazaniami ciało należało zakryć szczelnie.

70 A. Lebet- Minakowska, s. 86.
71 Girtler, s. 232.
72 Niemcewicz, s. 252.

16, 17. Żydzi polscy, Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846.

       Polish Jews, Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846.
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Ważnym akcesorium w ubiorze żydowskich mężczyzn był pas, który miał istotne znaczenie tak-
że jako element ubioru polskiej szlachty. Chasydzi noszenie pasa postrzegali w symbolicznym 
wymiarze, gdyż oddzielał on od siebie dwie połowy ciała: górną – „boską” i dolną – „animali-
styczną”; z tego względu przestrzegali oni pilnie noszenia pasa zwłaszcza podczas modlitwy, 
nauki i posiłków73. Bogactwo rodzajów form tego akcesorium było imponujące: noszono pasy 
plecione (wykonane techniką sprangu z grubo skręconej nici jedwabnej i zaopatrzone w zwi-
sające frędzle), jednolite i szyte z tkaniny, zdobione haftami, zapinane za pomocą klamry lub 
haftek; kosztowne klamry pasów ze srebra i złota były atrybutem zamożnych. Z okazji ważnych 
świąt mężczyźni nosili szczególne pasy np. pas złoto-srebrny z klamrą noszony do synagogi 
na Jom Kipur. Na klamrach tego typu pasów zamieszczano wizerunki kozła lub lwów podtrzy-
mujących koronę zwieńczoną tarczą z napisem hebrajskim: „Gdyż w dniu tym oczyści was Bóg 
z wszelkich grzechów, a czyści będziecie przed Panem”, a także tekstem „[Następnie rzuci Aron 
losy o dwa kozły…], który ma być dla Pana, a który dla Azazela”74 oraz inskrypcją w prosto-
kątnej ramce u dołu: „W tym dniu bowiem dokona się przebłaganie za was, by was oczyścić: 
staniecie się czystymi od wszelkich grzechów wobec Pana”75. Żydzi używali także wzorzystych 
pasów produkowanych w słuckiej manufakturze, która w latach 1807–1842 zarządzana była 
przez żydowską rodzinę76. 

Bardzo ważną rolę odgrywały także nakrycia głowy: na co dzień noszono zwykłe jarmułki 
z bawełny lub jedwabiu w ciemnych kolorach, zaś od święta dekorowane koronką, haftem 
i galonami. Okryć w typie jarmułek używano kilku  (jarmlke, keppelche lub kappel)77. Na jar-
mułki zakładano kapelusze bądź czapki zaopatrzone w klapy osłaniające uszy (lappenmütze, 
klapowe hitl), wysokie kołpaki z futrem albo płaskie kapelusze z aksamitu z futrzanym otokiem. 
W Galicji charakterystycznym nakryciem głowy chasydów był futrzany sztrajml, który dla ra-
binów wykonywany był z 13 sobolich ogonów78. Na początku XIX w. Żydzi w Brodach używali 
powszechnie lisich czapek lub czarnych kapeluszy79.

W pierwszej połowie XIX w. władze państwowe również niechętnie patrzyły na kulturową od-
rębność Żydów. Car Mikołaj I w 1824 r. wydał dekret, na mocy którego zakazano Żydom nosze-
nia tradycyjnych ubiorów. Zarządzenie to wywołało gwałtowny opór społeczności żydowskiej 
– odprawiano modły na cmentarzach i poszczono. Uchwalone w 1844 r. w Krakowie usta-
wy Sejmu Rzeczypospolitej Krakowskiej przewidywały, że jeśli mężczyzna przed 30. rokiem 
życia chciał zawrzeć związek małżeński, musiał wykazać, że trzy lata wcześniej „złożył ubiór 

73 Lebet-Minakowska, s. 86.
74 Por. Kpł 16, 6–10.
75 Kpł 16, 30; Lebet-Minakowska, Ubiór, s. 87.
76 J. Chruszczyńska, Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Warszawa 1995, s. 282–283, 303.
77 Rubens, s. 104.
78 Ibidem, s. 105.
79 Niemcewicz, s. 390.
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żydowski, czarny sarafan, a przybrał ubiór zwyczajny, surdut i t. p. w Krakowie powszech-
nie używany, w czem uważano środek zbliżenia się do cywilizacyi”80. Również tutejsi starsi 
wiekiem Żydzi byli oburzeni tym przepisem i starali się o jego zniesienie, posyłając prośbę 

o odwołanie uchwały. Grabowski odnotował, że z ko-
lei młodszym mężczyznom przepis ten bynajmniej 
nie przeszkadzał, a nawet okazali „zupełną skłonność 
do przebierania się”81. Obserwacja Grabowskiego 
o mentalnej zmianie, która objawiła się w młodszym 
pokoleniu jest tym bardziej ciekawa, że historyk ten 
zauważył, iż mężczyźni żydowscy „daleko byli dotąd 
wierniejsi ubiorom swych ojców, i wszyscy prawie 
ubierają się w czarne, długie szafarany czyli bekie-
sze, jak oni je sami zowią, chociaż ten rodzaj sukni 
żadnego do bekieszy podobieństwa nie ma”82. 

W 1845 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskie-
go protokołem wprowadziła obowiązek porzucenia 
tradycyjnego ubioru, za który uznano w przypadku 
mężczyzn długie kapoty, pasy nad biodrami oraz 
czapki futrzane (krymki), jarmułki, a także inne na-
krycia głowy żydowskiego kroju, krótkie spodnie 
i trzewiki; obostrzenia dotyczyły także fryzury: zaka-
zano noszenia bród i pejsów. Kobiety nie mogły go-
lić włosów po ślubie i nosić peruk, turbanów, bind, 
sukien kroju żydowskiego, kolorowych pantofli oraz 

innych odróżniających ubiorów i ozdób. Mężczyznom zezwolono na noszenie kapeluszy je-
dynie z rondami o proporcjonalnej i przez innych mieszkańców używanej szerokości, fura-
żerek, surdutów krótkich sukiennych z różnych tkanin, także w prostym kroju rosyjskim, do 
których mogli obcinać włosy na sposób rosyjski83. Tylko rabini, duchowni oraz osoby udające 
się na nabożeństwa byli zwolnieni z tych nakazów w szczególnych okolicznościach – związa-
nych z pełnieniem posług religijnych. Niedostosowanie się do przepisów skutkowało karami, 
w tym również finansowymi. W roku 1853 przepisy te obwieszczono w całym Królestwie Pol-
skim; Żydzi jednak nie byli skłonni ich przestrzegać, co osobiście zobaczył car Aleksander II 
podczas swojej wizyty w 1870 r., po której nakazał, aby ściśle egzekwowano przepisy84.  

80 Grabowski, s. 321.
81 Ibidem, s. 322.
82 Ibidem, s. 322.
83 Lebet-Minakowska, s. 81–82. 
84 Rubens, s. 105.
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Po lewej:

18. Handlarz żydowski, J.F. Piwowarski, Kram malow-
niczy czyli Obrazy miejscowe z ubiegłych czasów: 
obejmujące typy ludowe warszawskie i postronne 
niemniej charakterystyka miejscowa w ogólności, 
1841 r.; CBN Polona.

 Jewish merchant, J.F. Piwowarski, Kram malowni-
czy warszawski czyli Obrazy miejscowe z ubiegłych 
czasów: obejmujące typy ludowe warszawskie 
i postronne niemniej charakterystyka miejscowa 
w ogólności, 1841; CBN Polona. 

19. Rekonstrukcja męskiego ubioru żydowskiego na 
podstawie fotografii z II poł. XIX w.; zbiory Fundacji 
Nomina Rosae.

 Recreated clothing of a Jewish man based on pho-
tographs from the 2nd half of the 19th century; col-
lections of the Nomina Rosae Foundation.
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To rozchodzenie się dróg Żydów skłonnych do aktywnego włączenia się w nurt życia więk-
szości oraz tych, dla których ubiór pozostawał nadal nie podlegającym odrzuceniu wyra-
zem wspólnotowej i religijnej przynależności znalazło oddźwięk w powieści Piękna Żydówka 
o znaczącym podtytule Szkic psychologiczno-społeczny autorstwa Wilhelma Feldmana (zna-
nego również pod pseudonimem W.F. Zbaraski) wydanej w 1888 w Warszawie. Feldman, pu-
blicysta, krytyk i znawca literatury, pochodził z ortodoksyjnego środowiska, które wcześnie 
porzucił, poświęcając się działaniom na rzecz asymilacji Żydów85. W swojej powieści – co zna-
mienne – główną bohaterką czyni młodą dziewczynę żydowską, która ucieka z pogardzanego 
przez siebie rodzinnego domu, przechodzi na chrześcijaństwo i doświadcza odrzucenia oraz 
trudów samodzielnego życia, aż trafia do zamożnego żydowskiego domu, w którym dopiero 
odkrywa skarby kultury i tradycji żydowskiej, o jakich wcześniej nie miała pojęcia. W domu, do 
którego trafia mieszka senior rodu, pobożny Żyd hołdujący tradycyjnemu ubiorowi („Wysoki, 
szczupły, z długą, białą brodą, w żupanie, nie odróżniał się zewnętrznie od nienawistnych Klarze 
chusydów. Nosił się jednak zawsze czysto, elegancko nawet”) oraz jego syn – zasymilowany 
przedsiębiorca86. Mieszkańcy domu żyją jednak w harmonii: „Po raz pierwszy spotkała się tu-
taj z generacją, stanowiącą typ przechodni między żydami starego autoramentu, a zupełnie 
już uspołecznionymi”87. Ta pokoleniowa przemiana jest również doświadczeniem i udziałem 
bohaterów książki: „Dziadowie nosili długie chałaty i sobolowe czapki, kobiety goliły głowy 
i żyły w głębokiem przeświadczeniu, że nie mają duszy, synowie już strzygli sobie pejsy, chodzili 
w kapeluszach i w <żakietach>, wnukowie zaś noszą się całkiem po europejsku. Wiedza i mą-
drość dziadów zaczynała i kończyła się wyłącznie na talmudzie i jego komentarzach; – synowie 
czytywali po hebrajsku, ale także po niemiecku, obecnie wnukowie ograniczają się wyłącznie do 
literatury nowoczesnej”88.

Żydowskie ubiory tradycyjne wyróżniały się na tle powszechnej mody, o czym świadczą m.in. 
wspomnienia Anny z Działyńskich Potockiej, która odnotowała w swym pamiętniku, jak to pew-
nego razu wraz z mężem naszła ich ochota na żarty: „Na samym początku pierwszego sezonu 
przebraliśmy się, Staś za żyda, ja za żydówkę, ale bardzo eleganckich i bogatych, niby rabino-
stwo. Wzięliśmy Mordka faktora ze sobą i najętym wózkiem pojechali do zakładu, figla zrobić 
staremu pułkownikowi”89. Kawał się udał, bo arystokraci tak dobrze naśladowali parę żydowską, 
nie tylko w ubiorze, ale również w mowie i zachowaniu, że pułkownik niczego się nie domyślił.

85 R. Żebrowski, Wilhelm Feldman, Polski Słownik Judaistyczny, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=19630 (do-
stęp: 19.12.2020).
86 W. Feldman, Piękna Żydówka. Szkic psychologiczno-społeczny, Warszawa 1888, s. 135.
87 Ibidem, s. 137.
88 Ibidem, s. 155.
89 A. Potocka, Mój Pamiętnik, Kraków 1927, s. 223.
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20. Wilhelm Wachtel, Powrót z boż-
nicy, po 1905 r., CBN Polona  –  
domena publiczna.

 Wilhelm Wachtel, Return from 
a prayer house, after 1905, CBN 
Polona  –  public domain.
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W XIX w. pojawiła się nowa technika sporządzania portretów – fotografia. W II połowie tego 
stulecia na podzielonych pomiędzy zaborców ziemiach polskich działało wiele zakładów foto-
graficznych, a ludność żydowska korzystała z ich możliwości równie chętnie, jak i chrześcijanie. 
Fotografie te są obecnie znakomitym źródłem do studiowania ubioru – zarówno jego trady-
cyjnej formy, jak i dowodów „odzieżowej” i kulturalnej asymilacji części Żydów (szczególnie 
w I połowie XX w.). Jednym ze słynnych fotografów tego okresu był wspomniany już Ignacy 
Krieger (1817–1889), Żyd z Wadowic, który otworzył w Krakowie w 1860 r. zakład, działający 
w formie rodzinnej firmy aż do 1926 r.90. Krieger specjalizował się w fotografiach architektury, 
ale także w znakomitych portretach, nie tylko bogatszej klienteli – wykonał bowiem całą serię 
zdjęć typów ludowych, w tym również Żydów w tradycyjnych ubiorach. Wśród klisz z jego za-
kładu znajduje się 55, na których utrwalono typy żydowskie, w większości mężczyzn, głównie 
z Krakowa; najstarsze fotografie z tego zbioru powstały na przełomie lat 60. i 70. XIX w.
Niektóre z nich zostały podpisane, dzięki czemu poznajemy profesję portretowanej osoby. 
Rozpoznanie mężczyzn jest łatwiejsze z uwagi na charakterystyczny strój, kobiety, z uwagi na 
tendencję podążania za ogólnie panującą modą, stanowią wyzwanie. Na przykład na fotografii 
żydowskiego małżeństwa z przełomu XIX i XX w. (nr inw. MHK-6949/K) starszą kobietę ubra-
ną zgodnie z ogólnie przyjętą modą wyróżnia jedynie atłasową peruczka, bo sam czepeczek 
przez nią noszony także nie odbiegał od normy przyjętej dla starszych kobiet. Obok niej siedzi 
mężczyzna o tradycyjnym ubiorze i uczesaniu. Wiele fotografii przedstawia osoby znane i wpły-
wowe, zasymilowane i podążające za ogólnie panującą modą; mężczyźni z elit, lekarze, profe-
sorowie, przemysłowcy – porzucili ubiór tradycyjny i nosili surduty, tużurki, marynarki, białe 
koszule z krawatami; zgolili pejsy i zrezygnowali z jarmułek. Również w zbiorach Archiwum 
Narodowego w Krakowie znajdują się fotografie zasymilowanych Żydów z XIX i XX w., które 
dowodzą, że żydowskie elity wizualnie identyfikowały się z prominentnymi przedstawicielami 
większości społeczeństwa.

Warto jednak podkreślić, że asymilacja Żydów, wyrażana również ubiorem, postrzegana była 
przez większość jako proces niepożądany. Pod koniec XIX w. ksiądz i historyk Józef Bojarski pi-
sał: „Żyd z zasady swojej nigdy nie będzie czem innem tylko Żydem, Polaka, Francuza, Niemca, 
nikt z niego nie zrobi, jego zasady nato nie pozwalają, przyjmię język, obyczaje, ubiór narodu, ale 
zasad jego nigdy nie przyjmie, a co przyjmie to tylko dla widoków i o tem myśli, aby się żydow-
skiego charakteru nie pozbawić”91. Według Bojarskiego tylko nawrócenie na chrześcijaństwo 
gwarantowało pełną „przemianę”: „kilku lub kilkunastu Żydów, którzy zdają się usuwać od swoich 
zwyczajów i zabobonów, nic nie stanowią, przyjmują nasz język, ubiór, obyczaje oświeceniowe i 
nauki i jakkolwiek zdają się być cywilizowanemi, wewnątrz zawsze są Żydami, dopóki przez przy-

90 E. Gaczoł, J. Geller, Wątki żydowskie w fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Część 1. 
Fotografie do 1939 r., „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 35, Kraków 
2017. s. 288.
91 J. P. Bojarski, Stan Żydów. Dawny i obecny charakter, obyczaje, zabobony i przyszłość, Lwów 1891, s. 89.
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jęcie religii nie wyrzekną się żydowstwa”92. 
O tym, jak trudne dla niektórych Żydów 
było zaadaptowanie „ubioru narodu” daje 
wyobrażenie literatura. W Nowych Pa-
miętnikach Kwestarza Ignacego Chodźki, 
opisujących barwnie sceny z życia szlach-
ty litewskiej z pierwszej połowy XIX wieku, 
znalazł się obrazujący ten problem opis 
wyglądu księgarza z Wilna, któremu to-
warzyszy woźnica, „żydek obdartus”. Wy-
gląd samego kupca powoduje lekką kon-
fuzję: „[…] wprawdzie coś także na żyda 
zakrawa, ale bez pejsów, bez jarmułki, nie 
w łapserdaku jakim, ale w pięknym surdu-
cie i w kapeluszu zajęczym”93. W powieści 
I. J. Singera Bracia Aszkenazy występu-
ją dwaj bliźniacy, bardzo różni, zarówno 
charakterologicznie, jak i fizycznie, któ-
rych proces odchodzenia od tradycyjnego 
ubioru wyglądał zupełnie inaczej: Młodszy 
brat Jakub Binem „zrzucił z siebie wszelki 
ślad żydowstwa i stał się takim elegantem, 
jakby był panem z dziada pradziada”. Tym-
czasem po jego bracie Symche Majerze 
„wciąż było poznać dawnego chasyda […]. 
Jego przeszłość widniała mu na twarzy, 
w każdym jego ruchu i w każdej fałdzie 
jego europejskiego ubioru. […] Zawsze 
miał pełno popiołu z cygar na klapach sur-
duta i na kamizelce. Krawat nie chciał mu 
się trzymać na miejscu, ale usuwał się w bok. Tak samo melonik czy cylinder nie chciał się trzy-
mać równo na jego chasydzkiej, roztargnionej głowie, ale zadzierał się do góry, jak chasydzka 
czapka. Wszystkie jego angielskie garnitury w kratkę, które nosił, żeby się wydać eleganckim 
i zamożnym, przemieniały się na jego figurze w chasydzką kapotę”.94.

92 Ibidem.
93 I. Chodźko, Nowe pamiętniki kwestarza. Obrazy litewskie. Seria VI, Wilno 1862, s. 8.
94 Singer, s. 235.

21. Ignacy Krieger (1817?–1889), krakowski fotograf, II poł. XIX 
w.; Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Ignacy Krieger (1817?–1889), Krakow photographer, 2nd 
half of the 19th c.; National Archives in Krakow.
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23. Adwokat Adolf Gross (1862–1936), po-
seł do Rady Państwa, fotografia z zakładu 
B. Hennera w Krakowie, początek XX w.; 
Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Adolf Gross (1862–1936), lawyer, dep-
uty of the Imperial Council, photograph 
from B. Henner atelier in Krakow, ear-
ly 20th century; National Archives in 
Krakow.

22. Architekt i budowniczy Józef Sare (1850–1929), wiceprezycent Krakowa, poseł 
na Sejm Krajowy, fotografia z zakładu J. Sebalda w Krakowie, początek XX w.; 
Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Architect and builder Józef Sare (1850–1929), vice president of Krakow, deputy 
of the Regional Assembly, photograph from J. Sebald atelier in Krakow, early 20th 
century; National Archives in Krakow.
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24. Józef Kornitzer, rabin krakowski w latach 1925–1933, 
okres międzywojenny; Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Jozef Kornitzer, rabbi of Krakow between 1925 and 1933, 
interwar period; National Archives in Krakow.
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Pierwsze dziesięciolecia XX wieku

Znakomitym źródłem do prześledzenia ubiorów Żydów w pierwszych dekadach XX w. są fo-
tografie z zakładu Edwarda Janusza w Rzeszowie, których bogatą kolekcję posiada Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie95. Z usług zakładu Janusza korzystały całe rodziny – ludzie w różnym 
wieku i o różnym stopniu zamożności. Mężczyźni – zarówno starcy i dojrzali, jak i młodzi – 
noszą przeważnie zbliżony typu ubioru; są to długie płaszcze jedno- lub dwurzędowe, czasem 
z futrzanymi kołnierzami, pod którymi noszą kamizelki, garnitury, białe koszule z krawatem, 
nakrycia głowy: jarmułki w formie toczków, kapelusze, czapki z futra; wielu nosi pejsy i długie 
brody, niektórzy zaś noszą się całkowicie w stylu ogólnie panującej mody. Ich żony, siostry 
i matki są zwykle elegancko ubrane, typowo żydowskie akcesoria noszą za to starsze kobie-
ty: na zdjęciach prezentują się w atłasowych perukach, perłowych przepaskach, czasem także 
w chustach okrywających głowę i okalających policzki. Na fotografiach utrwalono również ży-
dowskie dzieci – podczas gdy dziewczynki noszą zwykłe w tamtym czasie ubiory, mali chłop-
cy prezentują się w pomniejszonych wersjach charakterystycznych ubiorów mężczyzn. W ten 
sposób już w tak młodym wieku kształtowana i utrwalana była tożsamość religijna i narodowa. 
Plastyczny opis tradycyjnego ubioru chłopczyka pozostawił I. J. Singer w powieści Bracia Asz-
kenazy: „Rączki trzyma zawsze w kieszeniach swego czarnego, rypsowego chałacika, jedwabną 
czapeczkę odsuwa wysoko z głowy, tak, że spod niej wygląda jego wysokie czoło, obrzeżone 
cienko strzyżonym skrawkiem włosów i dwoma pejsami na skroniach”96.

Charakterystyczny wygląd krakowskich Żydów i ich świata z początku XX w. zachowała w swo-
ich wspomnieniach Magdalena Samozwaniec: „Co krok spotykało się tam poważnych, biblij-
nych, starych Żydów w lisich czapach i długich lśniących chałatach. Stare Żydówki w rudych 
lub czarnych peruczkach na głowie. Piękne młode Żydóweczki w kolorowych szalach, które sto-
jąc w drzwiach nędznych sklepików reklamowały swój towar. Był to skrawek Bliskiego Wscho-
du z całym jego urokiem i brudem”97. Żydowscy sprzedawcy nachalnie zachwalali swój towar, 
oferując młodym panienkom buciki, rękawiczki i kapelusze. 

W zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie (oddział w Nowym Sączu) przechowywana 
jest kolekcja fotografii związanych z rodziną Uschera Wagschala z Nowego Sącza; są to zdję-
cia z okresu międzywojennego, wyjątkiem jest zdjęcie wykonane w zakładzie J. Zacharskiego, 
które pochodzi z ok. 1910 r. i przedstawia młodego mężczyznę w bardzo charakterystycznym 
dla Żydów ubiorze – długim płaszczu i kapeluszu. Z kolei zdjęcia samego Uschera, głównie 

95 Rzeszowianie – Portret Własny. Fotografie z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, Rzeszów 2019, s. 201–398.
96 I.J. Singer, s. 30.
97 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków, s. 155.
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z lat 30. XX w., prezentują przeważnie młodych ludzi, na-
leżących prawdopodobnie do organizacji syjonistycznych, 
którzy w żaden sposób nie zaznaczają w swoim ubiorze 
żydowskiego pochodzenia, noszą codzienne, zwykłe ubio-
ry, zgodne z ogólnie panującą modą98. 

W okresie międzywojennym Nowy Sącz odwiedziła Zofia 
Nałkowska, która zafascynowana wyglądem sądeckich Ży-
dów pozostawiła w swoich pamiętnikach plastyczne opisy 
ich aparycji i ubiorów: „Pod zamkiem rozsiadła się dziel-
nica żydowska z zakamarkami wiekowego brudu i zadu-
chu. W odległości paru kroków od siebie znajdują się tu 
trzy bóżnice, w których o zmierzchu przy świetle świeczek 
siedzą na ławach nad księgami pochyleni Żydzi w swych 
paradoksalnych ubiorach. […] Żydzi chodzą tu w kape-
luszach, nie w czapkach, noszą ładne, długie loczki, po 
jednym przy każdym uchu. W sobotę wielu z nich ukazu-
je się w lakierowanych pantoflach i białych pończochach, 
w atłasowych świecących chałatach, a kapelusze są wtedy 
aksamitne, obwiedzione na brzegu ronda wałkiem piękne-
go brązowego futra, którego długi błyszczący włos roz-
biega się promienisto od głowy na jasnym niebie”99. Wra-
żenie zrobił na niej również wygląd Żydówek spotkanych 
na spacerze w parku nad Dunajcem: „jedna bardzo stara, 
zmniejszona przez wiek, chuda i brązowa, z bujną, młodą 
peruką na głowie. Miała w każdym uchu po dwa wielkie 
brylanty, niesamowicie białe w świetle dnia, oprawne sta-
rożytnie, jeden pod drugim, w wypukłym ujęciu mnóstwa 
srebrnych pazurków. Wrażenie bogactwa potęgowała oko-

98 M. Molenda, Rola fotografii archiwalnych w badaniach nad ubiorem 
mieszczańskim na przykładzie Sądecczyzny, [w:] Ubiory mieszczań-
skie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Nowy Sącz 
2018, s. 41-45.
99 Z. Nałkowska, Między Dunajcem i Kamienicą, Nowy Sącz 1984, s. 17.

25. Józef Kornitzer, rabin krakowski w latach 1925–1933, okres międzywojen-
ny; Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Jozef Kornitzer, rabbi of Krakow between 1925 and 1933, interwar period; 
National Archives in Krakow.
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26. Młodzież żydowska z Nowego Sącza, lata 30. XX w.; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.

 Jewish youth from Nowy Sącz, 1930s; National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
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liczność, że do każdego kolczyka uwiązana była nitka czerwonej bawełny zabezpieczająca je 
dodatkowo jakimś węzełkiem na karku. […] Inna dama żydowska nadeszła powoli aleją – nie 
stara, bardzo gruba i elegancka, także z brylantami. Mimo upału ubrana była czarno i ciężko, 
zamiast peruki miała nieduży kapelusz”100.

Ten manifestowany ubiorem podział na Żydów, którzy wierność tradycji zachowali w „zatrzy-
manych w czasie” strojach i na tych noszących się zgodnie z powszechną modą wraca we 
wspomnieniach Mariana Feldmana z Warszawy. Przed wojną, jako młody chłopiec, mieszkał 
w polskiej części miasta; ani on, ani jego rodzice nie wyróżniali się ubiorem, ale kiedy szedł 
w odwiedziny do dziadków na Plac Grzybowski, wkraczał już do innego świata. Nie pamiętał 
wiele na temat ubioru swoich dziadków, poza tym, że do kolacji szabasowej siadali odświętnie 
ubrani, a dziadek miał długą białą brodę. Podobne wspomnienia odnoszące się do żydowskich 
ubiorów odnosiły się i do innych miast, np. do Lublina: „Mężczyźni nosili ciemne spodnie 
i chałaty do kolan, wysoko zapinane. Spod wąskich rękawów zawsze wyglądała jakaś koszula. 
Na głowie mieli bardzo charakterystyczną rzecz – czapki z daszkiem, a w niedzielę kapelusze. 
Mali chłopcy byli ubrani bardzo podobnie. Większość mężczyzn nosiła pejsy […] Na Krakow-
skim Przedmieściu w lecie widziało się kobiety ubrane kolorowo i mężczyzn w jasnych garni-
turach, a w dzielnicy żydowskiej nie było tego nigdy. Ten obraz zmieniał się w szabas. Widziało 
się wtedy Żydów w futrzanych czapach, czarnych chałatach i białych pończochach”101.

Okres, który nastał po pierwszej wojnie światowej przyniósł zmiany w tradycyjnym modelu 
społecznym, w którym kobieta pełniła ściśle określoną normami tradycji i religii rolę. Prze-
miany objęły także modę damską: kobiety ścięły włosy, a długie suknie uległy skróceniu; ko-
lana nadal były osłonięte, ale po raz pierwszy pokazano łydki, ręce nie musiały być już okry-
te długimi rękawami (jeszcze na początku XX wieku krótkie rękawy akceptowalne były tylko 
w przypadku toalet balowych). Żydówki także nie pozostały obojętne na tę rewolucję. Głos ko-
biet, pozwalający ujawnić swoją relację z ubiorem i symbolizowanymi przez niego kontekstami 
ciała, seksualności, prawa do wyboru własnej drogi życiowej i tożsamości wybrzmiał zwłaszcza 
w poezji okresu międzywojennego, w twórczości poetek takich jak Kadia Mołodowska, Rochelle 
Weprińska czy związana z Rosją, a potem ZSRR Chana Lewin102.  

Koniec pierwszej wojny światowej przyniósł także czas, w którym rola kobiet w tworzeniu 
mody stała się bardziej zauważalna i doceniana; również kobiety żydowskie odznaczyły się 
w tej dziedzinie. W tym kontekście warto wymienić Sarę Lipską (1882–1973), wywodzącą się 
z zamożnej tradycyjnej żydowskiej rodziny wszechstronną artystkę, zajmującą się m.in. rzeźbą, 
malarstwem, projektowaniem wnętrz i kostiumów oraz ubiorów, która po wyjeździe do Francji 

100 Ibidem, s. 9–10. 
101 B. Odnous, Z czterdziestu tysięcy – nikt! W Ścieżki pamięci. Żydowskie miasto w Lublinie – Losy, miejsca, 
historia, red. J.J. Bojarski, Lublin – Rishon LeZion 2002, s. 216 i nast. 
102 Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz, wybór i opracowanie K. Szymaniak, J. Lisek, B. Szwarcman-Czarnota, 
Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018, s. 48–49; J. Lisek, Peruka, chodaki i jedwab. Poetyckie sukienki w jidyszowej 
szafie, „Rita Baum” 2011, nr 17.
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27. Rodzina Uschera Wagschala, Nowy Sącz, lata 30. XX w.; Archiwum 
Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.

 Uscher Wagschal’s family, Nowy Sacz, 1930s; National Archives in 
Krakow. Nowy Sącz Branch.
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w 1912 r. zrobiła tam karierę, współpracując m.in. z Baletami Rosyjskim Siergieja Diagilewa, 
projektantem mody Paulem Poiretem, domem mody Maison Myrbor czy słynnym fryzjerem 
Antoinem de Paris (Antonim Cierplikowskim)103. Pod koniec lat dwudziestych Sara Lipska 
otworzyła w Paryżu, w dzielnicy Montparnasse własny butik z autorskimi projektami. 
W okresie międzywojennym w Krakowie rozgłos zdobyła utalentowana krawcowa Zofia Minder 
(1894–1945), córka fotografa Wilhelma Kleinberga, właściciela zakładu „Kamera”. Minderowa 
skończyła szkołę krawiecką w Pradze, a następnie otworzyła w Krakowie przy ul. Gołębiej 3 eks-
kluzywną pracownię krawiecką. Obracała się w artystycznym towarzystwie; portretował ją m.in. 
Józef Mehoffer, uwieczniając ją w 1923 r. w eleganckiej czarnej wieczorowej kreacji. Zachowały 
się dwie wersje tego portretu: jedna przechowywana jest w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie, a druga w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Podczas wojny Zofia prowadziła za-
kład krawiecki w Płaszowie, z którego pracy korzystały Niemki104. Nie udało się jej przeżyć, 
zginęła w 1945 r. w obozie Stutthof. Pracę krawców żydowskich w getcie łódzkim podczas 
wojny dokumentuje m.in. Album pamiątkowy resortu krawieckiego, liczący ponad 200 stron 
i zawierający m.in. ilustracje przedstawiające rzemieślników podczas pracy105. Z getta łódzkiego 
pochodzi również Album resortu kapeluszy z 31 barwnymi rysunkami artysty Dawida Friedma-
na ukazującymi pracę modystek i rzemieślników, kapelusze oraz dekoracyjne dodatki106. 
Żydzi zaangażowani byli w przemysł modowy nie tylko jako krawcy, prowadzili również sklepy 
z tkaninami, dodatkami, akcesoriami i gotową konfekcją. W Krakowie, na końcu ulicy Floriań-
skiej mieścił się sklep tekstylny pani Schreiberowej – duży i elegancki, wypełniony pięknymi, 
najmodniejszymi tkaninami, z których w pamięci Magdaleny Samozwaniec utkwiły miękkie 
peau d’ange czy velours chiffon. Maria Pawlikowska miała w zwyczaju zaopatrywać się w tym 
magazynie w zachwycające materiały na ubrania, które często brała na kredyt, ciesząc się jako 
poetka względami właścicielki sklepu: „No, bierz pani ten krepdeszyn w kwiatki, nie będziesz 
pani żałować. Siostra była teraz w Paryżu – cały Paryż w takim krepdeszynie biega” – przeko-
nywała ją kupcowa i dodawała „Kiedy się pani będziesz ubierała, pani Pawlikowska, jak pani 
będziesz stara?”107.
Nawet pobieżny przegląd prasy międzywojennej poruszającej tematy z zakresu mody czy za-
chowanych fotografii pozwala nabrać wyobrażenia o tym, jak pełne uroku i elegancji ubiory 
wówczas wykonywano. Zwykle na wyjątkowo piękne kreacje mogły sobie pozwolić zamożne 
osoby, jednak nie tylko dla nich ubiór był ważną rzeczą, która służyła tworzeniu własnego wi-
zerunku w oczach świata. O zawartości szaf dwóch warszawianek, żony i córki Jakuba Mortko-

103 E. Ziembińska, Sara Lipska. Artystka i kobieta wyjątkowa, [w:] Sara Lipska. W cieniu mistrza, Warszawa 2012, 
s. 17.
104 M. Rapta, W. Tupta, G. Moska, Mroczne sekrety willi „Tereska”1939-1945, Wadowice 2009, s. 291.
105 https://cbj.jhi.pl/documents/1029076/0/; Na temat albumów zob. m.in. I. Gadowska, Warunki działalności 
artystycznej plastyków w getcie łódzkim 1940–1944 w świetle źródeł: dokumentacji administracyjnej, wspomnień 
i relacji świadków, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, R. 2020, nr 16, s. 94.
106 https://cbj.jhi.pl/documents/1016574/1/ (dostęp: 19.12.2020).
107 Samozwaniec, s. 160–161.
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wicza, cenionego wydawcy i księgarza, informują spisy odnotowujące straty wojenne sporzą-
dzone w 1945 r.: „Wszystkie zamienione w popiół sztuki odzieży, wszystkie nieistniejące pary 
obuwia wywołane zostały po imieniu jak zmarli na Sądzie Ostatecznym” – wspomina Joanna 
Olczak-Roniker, wnuczka Mortkowicza.  „W spisie matki pięć sukien damskich po sto złotych. 
Cztery suknie jedwabne po sto pięćdziesiąt złotych. Pięć sukien letnich po pięćdziesiąt złotych. 
Płaszcz zimowy z futrem – pięćset złotych. Kostium zimowy – dwieście pięćdziesiąt złotych. 
Dwa płaszcze po dwieście pięćdziesiąt złotych. Dwa kostiumy letnie po dwieście złotych. Sześć 
kompletów bielizny damskiej po trzydzieści złotych. Sześć koszul nocnych po sto dwadzieścia 
złotych. Szlafrok – sto dwadzieścia złotych. Sześć par obuwia damskiego – dwieście złotych. 
W spisie babki dwa futra warte trzy tysiące złotych. Lis – pięćset złotych. Płaszcz jesienny 
– trzysta złotych. Sześć sukien wełnianych po sto złotych. Cztery suknie wizytowe i wieczo-
rowe po sto pięćdziesiąt złotych. Dwa płaszcze letnie po dwieście złotych. Płaszcz sportowy 
– sto pięćdziesiąt złotych. Płaszcz nieprzemakalny – sto złotych. Jeszcze obuwie wycenione 
na sto złotych. I różne: kapcie, śniegowce, kapelusze, rękawiczki, torebki, szaliki, drobiazgi 

28. Młodzież żydowska z Nowego Sącza, 1935 r.; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.

     Jewish youth from Nowy Sącz, 1935; National archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
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warte sześćset złotych”108. Spis obejmował również dziecięce ubrania: „Dziesięć sukienek dzie-
cinnych po pięćdziesiąt złotych. Futerko dziecinne, fokowe – sto złotych. Sześć kompletów 
bielizny dziecięcej po sześć złotych. Pończochy dziecinne – trzydzieści złotych. […] Cztery pary 
dziecięcego obuwia – sześćdziesiąt złotych”109. We wspomnieniach autorki zachował się także 
różowy paltocik z aksamitnym kołnierzem – być może wymieniony w spisie „paltocik dziecin-
ny” wart 100 zł i czarne lakierki z paseczkiem zapinanym na guziczek. Dzieci przywiązywały 
się do swoich ulubionych ubrań; Anna Janowska wspominała: „Miałam ukochaną sukienkę, 
uszytą przez moją ciocię krawcową, Marię Grünberg, piękną sukienkę granatową z aplikacjami 
– z czerwonymi kotami. To był szał dla takiego dziecka.” Anna boleśnie przeżyła sprzedaż tego 
ubrania podczas wojny, kiedy rodzina potrzebowała pieniędzy na podstawowe utrzymanie110.
Kiedy w 1939 r. rozpoczęła się druga wojna światowa, Niemcy wkroczyli do Polski i błyskawicz-
nie narzucili nowe, drakońskie prawa. Jednym z pierwszych zarządzeń, jakie okupanci wpro-
wadzili wobec ludności żydowskiej był nakaz noszenia wyróżniającego i zarazem piętnującego 
znaku w postaci opaski z gwiazdą Dawida lub samej gwiazdy, którą należało naszyć na ubranie. 
Podczas okupacji, kiedy los Żydów ulegał z dnia na dzień gwałtownemu pogorszeniu, modna 
odzież przestała być artykułem pierwszej potrzeby; ważne było przede wszystkim zapewnie-
nie sobie jak najwygodniejszego, trwałego i ciepłego ubioru. Jeszcze na początku, kiedy wie-
lu liczyło na możliwość wyemigrowania, sprawiano sobie dobre buty z cholewami i płaszcze 
podbite futrem, jednak wkrótce porządne ubrania stały się luksusem, szczególnie gdy Niemcy 
w 1941 r. wprowadzili nakaz przymusowego oddania futer, futrzanych nakryć głowy, szali i in-
nej ciepłej odzieży111. Mimo ciężkich warunków dla niektórych kobiet kwestia dbania o wygląd 
i organizowania ubrań długo pozostawała istotna: liczyła się nie tylko strona praktyczna odzie-
ży, a zatem jej wytrzymałość, ale także rodzaj materiału i krój, a nawet jej zgodność z aktualną 
modą. Dobre obuwie czy pończochy były bardzo trudno dostępne; Halina Nelken zamknięta 
w getcie krakowskim odnotowała w 1941 r. w październiku: „Leje mi się do butów, takie podarte 
i popękane, nie mam rękawiczek ani pończoch, w kółko ceruję tę jedną, ta jedyna para to cera 
na cerze”112. Porady odnośnie renowacji odzieży i obuwia publikowano w „Gazecie Żydow-
skiej”, piśmie propagandowym, choć w zakresie porad zapewne dla wielu bardzo potrzebnym. 
Posiadanie wygodnego ciepłego płaszcza w takich warunkach było powodem do dumy; Stella 
Müller-Madej dostała na przełomie 1941 i 1942 roku płaszcz i buty, które wzbudziły zazdrość jej 
koleżanek, pozbawionych porządnych okryć. Kobieta nawet bez potrzeby wychodziła na mróz, 
żeby wszyscy mogli zobaczyć jej nowy płaszcz113. Jednak zdarzało się, że eleganckie ubranie 

108 J. Olczak-Roniker, Wtedy. O powojennym Krakowie, Kraków 2015, s.170.
109 Olczak-Roniker, s. 172.
110 Rapta, Tupta, Moska, s. 292.
111 M. Grądzka-Rejak, „Zdobywczynie życia”. Wybrane aspekty codzienności dziewcząt i kobiet żydowskich pod-
czas okupacji niemieckiej (1939–1942) [w:] Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holo-
kauście, red. naukowa M. Grądzka-Rejak, P. Trojański, Kraków-Nowy Sącz 2019, s. 62.
112 Ibidem, s. 71.
113 Ibidem, s. 73. 
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noszone w getcie mogło przyciągnąć uwagę niepożądanych osób i sprowadzić nieszczęście114. 
Zachowana wśród pamiątek rodzinnych sukienka Sali Stein z czasów wojny jest poruszającym 
świadectwem żydowskich losów; Sala ukrywała się podczas okupacji, mając jedną sukienkę, 
którą musiała stale reperować i łatać – ostatecznie ubiór ten ma formę patchworku, składa się 
z kilkudziesięciu kwadratów i prostokątów różnych tkanin115. 
Alicja Kleinberg w 1943 r. pisała: „Obecnie stanęłam nad przepaścią. Już nie mam co sprzedać. 
Poszła moja ostatnia czarna suknia […] zostałam tylko w kostiumie, szlafroku i płaszczu. Dzieci 
wydarte, płaszczyki w stanie zupełnego rozpadu. Ewa w jednych butach brąz. Hanka w ciasnych 
na skarpetki pantofelkach, chodzi więc w samych śniegowcach i marznie. Ewy śniegowce nie 
do użytku. Reszta niezbędnych sukienek po jednej ciepłej i po dwie cienkie mocno nadwyrężo-
ne, bielizna w strzępach. […] Znowu obchodziliśmy święta i to dość dobrze, dzięki sprzedaży 
Hanki sukienki aksamitnej116.
II wojna światowa ostatecznie przyniosła zagładę społeczności żydowskiej żyjącej w Polsce, 
a wraz z nią wyjątkowej, złożonej materialnej i duchowej kultury wyrażanej także w ubiorze. 
„Non omnis moriar” – zapisała w wierszu z 1942 roku znakomita poetka Zuzanna Ginczanka 
i dodała: „I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie”117. Podczas wojny ubiory Żydów zostały 
w większości rozkradzione, zniszczone, zmieniły właścicieli, przepadły… pozostały okruchy 
tego dziedzictwa, okruchy, które jednak nadal próbują opowiadać swoją historię…

114 H. Ziemba, W getcie i kryjówce w Lublinie, [w:] Ścieżki pamięci, s. 30
115 K. Przybyłowicz, Żydzi Biecza. Historia i Zagłada, Gliwice-Libusza 2015, s. 243.
116 Rapta, Tupta, Moska, s. 294.
117 Zuzanna Ginczanka. Poezje zebrane (1931–1944), wstęp i opracowanie I. Kiec, Warszawa 2019, s. 447.

29. Torebka z lat 20. XX w. Haftowana na 
kanwie kolorowymi nićmi we wzór 
kwiatowy, oprawa metalowa. W 1941, 
42 jej właścicielka, polska Żydówka 
oddała ją napotkanej w Starym Sączu 
Polce w zamian za kawałek chleba; 
zbiory Fundacji Nomina Rosae – 
Sądeckiego Sztetlu; fot. A. Goranci.

 Handbag  from the 1930s. Floral 
embroidery with color threads on 
canvas, metal frame. In 1941, ‘42 the 
bag’s owner, a Polish Jewish woman 
exchanged it for a piece of bread with 
a Polish woman in Stary Sącz; col-
lections of the Nomina Rosae Foun-
dation – Shtetl of Tsanz; photo by 
A. Goranci.
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30. Abram Lustig, fotografia z okresu międzywojennego wykonana w zakładzie J. Gawłowskiego w Nowym 
Sączu; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.

 Abram Lustig, a photograph from the interwar period taken at J. Gawłowski atelier in Nowy Sącz; National 
Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.

31. Działaczka społeczno-oświatowa Sara Szenirer (1883–1935) w peruce okrytej siatką, fotografia z lat 20. 
XX w; Archiwum Narodowe w Krakowie.

 Sarah Schenirer (1883–1935) social and educational activist wearing a wig covered with a net, photo-
graph from the 1920s; National Archives in Krakow.

32. Młodzież żydowska z Nowego Sącza, lata 30. XX w.; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym 
Sączu.

 Jewish youth from Nowy Sącz, 1930s; National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
33. Przyjaciółki na trawie, Nowy Sącz, sierpień 1938 r., Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym 

Sączu.
 Friends on the grass, Nowy Sacz, August 1938; National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
34, 35. Dwie fotografie młodzieńców żydowskich z 1935 r; Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział 

w Nowym Sączu.
 Two photographs of Jewish youth from 1935; National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
36. Portret trzech osób w ciepłych płaszczach, Nowy Sącz, II poł. Lat 30. XX w. Archiwum Narodowe w Kra-

kowie. Oddział w Nowym Sączu.
 Portrait of three people in warm coats, Nowy Sacz, 2nd half of the 1930s.  National Archives in Krakow. 

Nowy Sącz Branch.
37. Fotografia rodzinna, Nowy Sącz 1933, Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.
 Family photograph, Nowy Sacz 1933; National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
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Tallits, kapotes, brusttukhs,
a story of Jewish clothing in Poland from the Middle Ages 
to the first decades of the 20th century

The clothing of Polish Jews was of a specific nature, as it reflected the mixture of Jewish tra-
ditions and local influences, and developed whilst drawing from Polish fashion, from Polish 
costumes, which lent the Jewish garments their cuts and types, becoming material evidence 
of the interpenetration of both cultures. In the 19th century, the clothing of an orthodox Jew 
manifested his Jewish identity (yiddishkeit, literally meaning “Jewishness”), and any deviation 
from it was severely condemned.  For religious Jews, clothing has always been a matter of 
importance – the system of commandments concerning clothing has already been laid down 
in the Torah. It forbade women to wear men’s garments and vice versa, wearing clothes made 
from mixed yarn of plant and animal fibers was forbidden as well. All clothes had to be kosher, 
in accordance with the Biblical shatnez principle and the custom of tzniut, i.e. modesty, which 
made it customary to tightly cover the body. The first Jewish communities arrived in Poland 
to settle here in the early Middle Ages. The Jews enjoyed protection of dukes and monarchs, 
although at the same time they were restricted in their rights, for example, they were not al-
lowed to own land, join ranks of most artisan groups, and so they mostly engaged in trading 
and money lending, which made them an object of constant envy and mistrust. The religious 
otherness of the Jews and their economic activity had gained them numerous enemies. The 
church was determined to emphasize how different they were from the majority of society, 
the clergy sought to impose various restrictions relating to clothing on them. The restrictions 
were proposed by synods. Jews themselves also wanted to maintain their own individuality; 
adherence to religious laws and tradition was crucial for them, and distinct attire was a way for 
them to demonstrate it.  The Jewish people of Poland, however used to dress the same way as 
Christians. And so they would wear long or shorter tunics, coats and shubas, at the same time 
probably following the Biblical order not to wear clothes made of materials sewn from mixed 
plant and animal yarns. The wealthy Jews were able to afford clothing made with exclusive 
fabrics, richly decorated and lined with precious furs. The clothes were also complimented by 
jewelry: clasp brooches, necklaces, rings. A special jewel among medieval jewelry, with a typi-
cally Jewish character was a golden wedding ring with a building-shaped head – symbolizing 
the couple’s household or the Temple of Jerusalem – and sometimes inscribed with “Mazel 
tov”, the good fortune wishes. It was a symbol of the acquisition of the future wife by the 
future husband. The practice of presenting the bride with the ring developed between the 6th 
and 7th centuries as an alternative to monetary gifts. The ring was worn only on the day of the 
wedding ceremony. In the 16th and 17th centuries, the ostentatious clothing of wealthy Jews 
was a sight that the noblemen couldn’t bear. The Polish Jews also did not wear special marks 
on their clothes, and the lack thereof was criticized in the letters written by Emperor Ferdinand I 
to King Sigismund I. The rich would wear expensive attires with golden chains, and their wives 
had a taste for gold and silver. The qahals and Jewish Sejm (central Jewish council of Poland) 
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tried to tone down the ostentation in dress setting severe fines for those breaking the regula-
tions. The Cracow Community Charter Regulations of 1595 allowed women to wear silver and 
gold bands, corsets, collars, ruffs and laces in the Jewish city, but outside of it they were not 
allowed to wear them. Only the richest Jewish women were allowed to wear gold or silver laces 
on their corsets, and only in the first four years after the wedding on particular holidays, the 
same applied to the corset, collar, silver or gold ruff, and laces of the shirt. The typical elements 
in the clothing of Jewish women were: bonnets, often richly decorated, brusttukhs (so-called 
breastplates) and aprons.

The Jewish men’s fashion was influenced by the typical men’s fashion of Poland, with long and 
pleated garments: mostly żupans and different types of outer garments such as bekiesza and 
kontusz, which served as a basis for garments sewn for Jews, mostly in dark colors, often also 
from cheaper fabrics and furs. An important element of the dress of a traditional man was the 
kapote – a kind of a black long coat with a simple cut, tight-fitted to the silhouette. The kapote 
was made from woolen, silk or glossy cotton fabrics. Long chalats worn under the kapote 
were sewn from glossy textiles such as silk, usually in black, dark blue, navy blue, dark gray. 
The dark colors were supposed to show mourning after the destruction of the Temple and the 
city of Jerusalem. They were fastened with buttons. In winter, these garments would either be 
padded or lined with feather. 

The Jews would cover their heads with yarmulkes often decorated with embroidery, gold laces 
and trims, and other headgear such as flat berets, high furry caps or hats, usually in black. An 
important element of the attire was the belt, which was of considerable symbolic importance: 
it visually divided two halves of the body, the lower half of which was considered to be sinful.

The 18th century brought about the birth and flourishing of a cultural movement known as the 
Enlightenment, within which the Haskalah developed. Haskalah was a trend created and de-
veloped by progressive Jews, who sought to modernize their own culture and integrate them-
selves into the society of the country in which they lived. Progressive Jews no longer wanted 
their clothing to distinguish them and in the cities the Jewish intelligentsia of the 2nd half of 
the 18th century followed Western fashion, e.g. doctor Seligman from Poznań kept ensembles 
of foreign costumes in his wardrobe.

The 19th century brought change in many areas, the world was transforming and gaining pace. 
However, the traditional Jews believed that their garments guaranteed their integrity and loyalty 
to tradition, and therefore no deviations from it were to be tolerated. People who rejected the 
traditional attire could expect punishment, including their exclusion from the community. In 
order to break the resistance of Jewish communities when it came to dress, there were even 
measures taken on the state level. Jewish women were keen to follow trends of European 
fashion. When crinolines became popular, even the orthodox Jewish women would wear them.

Among the Polish Jews of the 20th century, there were both traditionalists, including the Ha-
sidim, whose clothing was very specific, as well as assimilated Jews, who were immersed in 
Polish culture, who would dress in accordance with commonly observed fashion. It was also a 
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period in which women’s activity in many areas, including fashion, started becoming a norm. 
Zofia Minder, an excellent tailor gained fame in Kraków after graduating from a tailoring school 
in Prague and then opening a tailoring atelier at 3 Gołębia street in Kraków. She was portrayed 
in Józef Mehoffer’s paintings and in Xawery Dunikowski’s sculptures. Zofia did not survive the 
second World War, she died in the Stutthof camp.

When the occupation began, it quickly became clear how serious the threat of Jewish annihila-
tion was. As in the Middle Ages, the Germans ordered the Jews to wear a distinctive mark that 
was also meant to stigmatize them.

The occupation period brought the end to a major part of the Jewish community, and with them 
to their material and spiritual culture, expressed also in clothing. The Jewish garments were 
stolen or destroyed, changed owners, were lost... only shards of the vast heritage remained, 
but they are still trying to tell their story...

38. Zbiorowa fotografia młodzieży żydowskiej w Nowym Sączu „Na pamiątkę 1935 na stacji przed wyjazdem Rózi Rosenberg do 
Palestyny. Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Nowym Sączu.

 A group photograph of Jewish youth in Nowy Sącz “A memento of 1935, at the station before Rosie Rosenberg left for Pal-
estine. National Archives in Krakow. Nowy Sącz Branch.
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