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W S T Ę P

I wzięłam jeszcze bardzo ładną sukienkę, niby zwy-
czajną, ale jednak wizytową. To była moja ukochana 
sukienka i bardzo elegancka. Myślałam sobie nawet, że 
sweterek niepotrzebny, bo to sierpień, ale sukienka się 
przyda, kiedy będziemy świętować zwycięstwo1. Tak 
wspominała swoje przygotowania z 1 sierpnia 1944 
roku Hala Chlistunow – uczestniczka Powstania War-
szawskiego. Zacytowane słowa dowodzą, że kobieta 
często, nawet w sytuacji dramatycznej, nie zapomina  
o ubraniu i wyglądzie, które odgrywają dla niej z powo-
dów emocjonalnych ważną rolę. Takie przekonanie sta-
ło się myślą przewodnią i inspiracją do opisania mody  
i ubioru Polek w czasie okupacji niemieckiej.

Moda zazwyczaj nie kojarzy się z okresem wojny. 
Okupacja niemiecka niosła ze sobą okropne cierpie-
nia, zagrożenie życia i walkę o byt. To oczywiście były 
ważne zmiany dotyczące codzienności, które jednak 
dopiero wraz z modą i ubiorem tworzą bardzo istotną 
część historii społecznej. Na Zachodzie badania nad 
tzw. home front, czyli szeroko pojętymi problemami 
związanymi z życiem codziennym ludzi poza liniami 
frontu nie są już niczym nowym. Druga wojna świato-
wa była wojną totalną i wywierała duży wpływ na życie 
wszystkich obywateli należących do zaangażowanych 
w nią państw. Nie należy zapominać jednak, że sytuacja 
ludności cywilnej w poszczególnych krajach była dia-
metralnie różna. Trudno porównywać życie przeciętnej 
Angielki w czasie wojny do życia Polki, która znajdowa-
ła się pod okupacją niemiecką. Oczywiście istniały pew-
ne wspólne problemy, z którymi borykały się miesz-

kanki wszystkich biorących w wojnie państw. Były to 
m.in.: braki żywnościowe i ubrania na kartki, samotne 
prowadzenie gospodarstwa domowego, kiedy mąż był 
w armii lub zginął. Jednak sytuacja w Polsce, w której 
hitlerowcy prowadzili nieludzką politykę okupacyjną, 
była zawsze gorsza. Dlatego tak ważne jest opisanie 
mody i ubioru – tego wycinka ukazującego codzienność 
pod okupacją niemiecką.

Czym w ogóle jest moda? W Słowniku mody Ela i An-
drzej Banachowie definiują modę jako: stale zmieniają-
ce się dążenie do upodobnienia w objawach życia zbioro-
wego. (…) nie wymaga działania, wystarczają jej słowa.  
I dlatego, że interesuje się kształtem, a nie treścią, przeja-
wia się najlepiej w ubraniu, w stroju, w tym opakowaniu 
ciała człowieka. Moda powszechna nie żąda absolutne-
go posłuszeństwa, lecz przeciwnie – raczej twórczości  
w granicach jej wskazówek. I najmodniejsza jest kobieta, 
która w zakresie bieżącego wzoru umie wymyślić coś „dla 
siebie”2. Od historii mody należy odróżnić historię ubio-
ru, która jest pojęciem o szerszym zakresie i obejmuje 
wszystko, co ludzie noszą w danym czasie, a nie tylko 
zmienne trendy mody.

W książce została opisana moda kobieca od począt-
ku okupacji niemieckiej w Polsce. To wtedy Polacy za-
częli układać swoje życie na nowo po dramatycznych 
wydarzeniach związanych z działaniami wojennymi, 
ewakuacjami, intensywnymi bombardowaniami. Od 
tego czasu również okupant rozpoczął wydawanie 
rozporządzeń regulujących różne dziedziny życia go-
spodarczego, społecznego i politycznego. Oczywiście 
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konieczne były również odwołania do okresu przed-
wojennego, głównie do lat 1937–1939, kiedy kształ-
towała się nowa moda, która miała częściowo konty-
nuację podczas okupacji. W celu lepszego zrozumienia 
podejścia Polek do kwestii ubioru i mody ważne było 
porównanie pewnych zjawisk występujących w czasie 
wojny do tego, jak wyglądały one tuż przed jej wybu-
chem. Nie ma dokładnej daty granicznej, kiedy „kończy 
się” moda okupacyjna na terenach Polski. Front prze-

suwał się w latach 1944–1945, sytuacja zmieniała się, 
choć w dziedzinie mody i ubioru wiele spraw jeszcze 
przez kilka lat po wojnie zatrzymało się w miejscu. 
Było to spowodowane ciężkimi warunkami material-
nymi, w których żyli Polacy w zniszczonym przez oku-
pację i wojnę kraju. Dlatego po 1945 roku zdarzało się 
nadal, że na potańcówki i bale kobiety, którym udało 
się zachować coś z przedwojennych szaf, zakładały 
suknie wieczorowe z końca lat 30. XX wieku.



ROZDZIAŁ 1
„Praktyczna Pani, Dobra Obywatelka” 
– moda codzienna w Polsce w latach 30. XX wieku
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Nie można pisać o modzie kobiecej czasów okupacji, 
nie wspominając o tym, co było modne pod koniec lat 
30. XX wieku. Moda ewoluowała powoli, a wiele kobiet 
w latach 40. donaszało ubrania sprzed wojny. Warto 
więc zastanowić się, jak ubierała się przeciętna Polka 
przed wybuchem drugiej wojny  światowej. Bardzo 
obszerny i ciekawy temat sukien balowych został już 
doskonale opisany w kilku innych publikacjach3. Dlate-
go przede wszystkim pokażę najważniejsze tendencje  
w modzie, to jak wyglądał rynek odzieżowy w II Rze-
czypospolitej na przykładzie Warszawy nazywanej 
dawniej „Paryżem Północy” i skąd panie czerpały wie-
dzę dotyczącą najmodniejszych kreacji.

W latach 30. Polki dobrze orientowały się, co jest 
modne dzięki wielu różnym źródłom. Ukazywały 
się liczne czasopisma kobiece o charakterze porad-
nikowym, społecznym i kulturalnym, m.in.: „Prak-
tyczna Pani, Dobra Obywatelka”4, „Kobieta w Świecie  
i w Domu”5, „Moja Przyjaciółka”6, a do wybuchu wojny 
był też wydawany magazyn „Bluszcz”7, przeznaczony 
jednak raczej dla starszego pokolenia ze względu na 
tradycyjną formę. Zamieszczono w nich artykuły opisu-
jące, co nowego pojawiało się w kolekcjach paryskich 

domów mody, doradzające, jak tanim kosztem modnie 
przerobić starą garderobę lub zawierające wkładkę  
z gotowymi wykrojami czy wzorami do szydełkowania 
lub robienia na drutach. Czasopisma te odpowiadały 
w ten sposób na potrzeby uboższych kobiet, dając im 
szansę na podążanie za modą. Dawały też możliwość 
śledzenia najnowszych trendów kobietom zamieszku-
jącym mniejsze miasteczka, dla których podglądanie 
kolekcji w domach mody w Warszawie czy innych du-
żych miastach było utrudnione. Od połowy lat 30. uka-
zywał się również bogato ilustrowany tygodnik „As”8, 
który przede wszystkim był poświęcony nowościom 
ze świata towarzyskiego. Publikowano w nim zdjęcia 
członków europejskich dynastii królewskich, gwiazd 
Hollywood oraz informacje na temat życia wyższych 
sfer w Polsce oraz rodzimych gwiazd filmu i kabaretu, 
sporo miejsca poświęcając ich modnym kreacjom. Dla 
bardziej wymagających i zamożniejszych czytelniczek 
źródłem wiadomości dotyczących mody były zachod-
nie żurnale, m.in.: „Vogue”9, oraz bardziej luksusowe 
polskie magazyny takie jak „Arkady”10.

Poza czasopismami ważną rolę odgrywały wyda-
wane w okresie międzywojennym liczne poradniki 
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Surowa autorka poradnika Sztuka ubierania się pouczała mało doświadczone kobiety: Obecnie rozpowszechniony zwyczaj no-
szenia długich sukien letnich na ulicę nie jest słuszny. Suknie długie nosimy tylko wieczorem, toteż panie wybierające się np. do 
kościoła czy też popołudniu do miasta w długich prawie do ziemi sukniach dekoltowanych, z krótkim rękawem wyglądają śmiesz-
nie i nieelegancko.



 Greta Garbo

 Joan Crawford

 Hanka Ordonówna

 Marlena Dietrich
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poświęcone ubiorowi i dobremu wychowaniu, np.:  
Jadwigi Suchodolskiej Sztuka ubierania się wydana  
w 1937 roku czy książka Konstancji Hojnackiej Współ-
życie z ludźmi. Kodeks towarzyski wydana tuż przed 
wojną. Były one przede wszystkim przeznaczone 
dla kobiet, które w wyniku zachodzących zmian spo-
łecznych i postępującej demokratyzacji mody, miały 
możliwość modnego ubrania się, jednak nie wyniosły  
z rodzinnego domu zasad dotyczących dostosowywa-
nia ubioru do okazji.

Najpowszechniejszym źródłem wiedzy o tym, co jest 
modne, stał się także film. Eleganckie stroje wielkich 
gwiazd Hollywood, takich jak: Marlena Dietrich11, Greta 
Garbo12, Joan Crawford13, były prawdziwymi arcydzie-
łami. Dla Polek jednak równie inspirujące były rodzime 
aktorki: Hanka Ordonówna14, Jadwiga Smosarska15, Ina 
Benita16 i Tola Mankiewiczówna17.

Węższe grono odbiorców bywało natomiast na 
pokazach mody. Bardzo znaną popularyzatorką pol-
skiej mody damskiej była Zofia Raczyńska-Arciszew-
ska18, która w swojej kawiarni „Sztuka i Moda” przy 
ulicy Królewskiej 11 (obecnie hotel Sotifel Victoria) 
organizowała pokazy kolekcji projektowanych przez 
polskich artystów. Dla mniej wymagających klientek 
istotną instytucją związaną z modą był Dom Towaro-
wy Bracia Jabłkowscy. Wiosną i jesienią organizowano 
w nim pokazy mody, które cieszyły się tak dużą popu-
larnością, że było bardzo trudno się na nie dostać – re-
lację z tych wydarzeń można było przeczytać w prasie 
kobiecej. 

 Jadwiga Smosarska


