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NIEZWYK¸E ZNAKI: TEFILIN I MEZUZA – WYRAZEM
PI¢KNA I BOGACTWA SZTUKI ˚YDOWSKIEJ

realizacje
konserwator papieru
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu

„Pozostanà w twym sercu te s∏owa, które ja ci dziÊ nakazuj´. Wpoisz je twoim synom, b´dziesz o nich
mówi∏, przebywajàc w domu, w czasie podró˝y, k∏adàc si´ spaç i wstajàc ze snu. Przywià˝esz je do two-
jej r´ki jako znak. One ci b´dà ozdobà mi´dzy oczami. Wypisz je na odrzwiach swego domu i na twoich
bramach”.

(Ksi´ga Powtórzonego Prawa 6, 6-9)

„...powinni zapisaç na swoich drzwiach najwi´ksze ∏aski, jakie otrzymali od Boga, i ka˝dy niechaj ukazu-
je je na swoich ramionach; opis wszystkich wydarzeƒ, które ukazujà pot´g´ Boga i Jego ˝yczliwoÊç dla
Hebrajczyków, niechaj noszà na g∏owie i na ramieniu, aby ze wszystkich stron widzieç mo˝na by∏o
trosk´, którà Bóg ich otacza”. (J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, ks. IV, rozdz. VIII, 13) 

Kultura ˝ydowska ma bardzo d∏ugà i bogatà
tradycj´. Przyk∏adem niezwykle interesujàcych

przedmiotów zwiàzanych z ˝ydowskim ˝yciem re-
ligijnym sà mezuza oraz para tefilin. Tefilin stano-
wià dwie niewielkie kasetki zawierajàce fragmenty
Pi´cioksi´gu, natomiast mezuza to futeralik, w któ-
rym umieszcza si´ fragmenty Pi´cioksi´gu i przy-
bija go do odrzwi. Tefilin i mezuza sà obok cicit1

niezwykle wa˝nymi znakami majàcymi przypomi-
naç o Bogu i Jego Prawie; to nieod∏àczne elementy
˝ycia rodzin ˝ydowskich. Mimo wojen i dramatów2

by∏y i sà wiernie zachowywane. 
Tradycja stosowania tefilin i mezuz jest d∏uga.

Zapoczàtkowujà je s∏owa z ksiàg historycznych ST
(Wj 13,1-16; Pwt 6,4-9; 11,13-21)3. Znaleziono je
w grotach Qumran, wspominali o nich staro˝ytni

pisarze, np. Pseudo-Arysteasz4, Józef Flawiusz5.
Przepisy Talmudu Babiloƒskiego – b´dàcego bar-
dzo obszernym komentarzem do Pi´cioksi´gu – 
w wielu miejscach definiujà i wyjaÊniajà prawa
zwiàzane z ich wyglàdem, budowà i u˝ytkowa-
niem. Tefilin i mezuza by∏y przez wieki przed-
stawiane w sztuce. ArtyÊci cz´sto wybierali je jako
motywy malarstwa i grafiki. Mezuzy oraz przed-
mioty zwiàzane z tefilin mog∏y przybieraç pi´kne
ozdobne formy. Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç 
wielka wystawa sztuki ˝ydowskiej zorganizowana
we Lwowie w latach 30. XX w., ukazujàca ich
pi´kno. Zgromadzono na niej a˝ 570 ekspona-
tów pochodzàcych z domów modlitwy i zbio-
rów prywatnych. Nie zabrak∏o oczywiÊcie tefilin
i mezuz6. 
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1. Filakterie o charakterze magicznym z Polinezji, XIX w.
Szkic odr´czny autora z ilustracji, wg G. Turner, Nineteen
Years in Polynesia: Missionary Live, Travels, and Researches
in the Island of the Pacific, London 1861, s. 338.
1. Magic phylacteries from Polynesia, nineteenth century.
Hand sketch by the author after: G. Turner, Nineteen Years in
Polynesia: Missionary Live, Travels, and Researches in the
Island of the Pacific, London 1861, s. 338.

2. Cz´Êç tefilin, która jest przeznaczona do noszenia na g∏owie,
wg A. Lipiƒski, Archeologia biblijna, Warszawa 1911, s. 383.
2. Part of tefillin which is intended for wearing on the head,
after: A. Lipiƒski, Archeologia biblijna (Biblical Archaeology),
Warszawa 1911, p. 383.

3. Cz´Êç tefilin na g∏owie – podczas modlitwy, wg A. Lipiƒski,
Archeologia biblijna, Warszawa 1911, s. 383.
3. A part of tefillin on the head – during prayer, after: 
A. Lipiƒski, Archeologia biblijna (Biblical Archaeology),
Warszawa 1911, p. 383.

Ró˝nica mi´dzy tefilin a filakterià

Termin filakteria pochodzi z j´zyka greckiego
(phylaktér), co w t∏umaczeniu oznacza „stra˝nik”7.
Cz´sto w literaturze pod has∏em filakterie (ang.
phylacteries) opisywany jest tefilin. OkreÊlenie fi-
lakterie u˝yte w odniesieniu do tefilin sta∏o si´ po-
wszechne za sprawà wersetu z Ewangelii Êw. Ma-
teusza (Mt 23,5)8. To greckie okreÊlenie by∏o przez
wieki powielane i utrwalane w pismach. U˝yli go
m.in. Justyn M´czennik i Plutarch9. Jednak pod
tym greckim terminem (phylaktér) kryje si´ grupa
amuletów stosowanych w Êwiecie staro˝ytnym, 
np. amulety zak∏adane na czas bitwy10 (il. 1). 
W Ksi´dze Ezechiela napisano, ˝e praktykowane
by∏o noszenie amuletów przywiàzanych do ràk lub
g∏owy (Ez 13,17-21). Nie mo˝na natomiast uto˝-
samiaç tefilin z amuletami, gdy˝ cele, dla których
wykonywano jedne i drugie, a tak˝e intencje, z ja-
kimi je noszono, by∏y diametralnie ró˝ne11. 

Tefilin

Paski pergaminu z wypisanymi okreÊlonymi teks-
tami Pi´cioksi´gu umieszczone w specjalnych 
dwóch kasetkach – ka˝da z d∏ugim rzemieniem –
stanowià tefilin (par´ tefilin). Kasetki wyst´pujà 
w j´zyku angielskim pod nazwà batim, housings
czy te˝ po prostu boxes. Jak podaje A. Unterman,
w j´zyku hebrajskim s∏owo tefilin oznacza „przed-
mioty modlitewne”, a w aramejskim – „ozdoby”12.
Warto dodaç, ˝e hebrajskie s∏owo tefilla oznacza
modlitw´. Jedna cz´Êç pary tefilin (szel rosz) jest 

zak∏adana na czo∏o i przywiàzywana rzemieniem z
ty∏u g∏owy (il. 2, 3), druga natomiast (szel jad) jest
przymocowywana do lewego ramienia (na jego 



55

realizacje
4. Lewa r´ka owini´ta rzemieniem – na ramieniu pod ubiorem
znajduje si´ kasetka, wg J. F. Driscoll, Phylactery, (w:) The
Catholic Encyclopedia, red. G. Ch. Herbermann, t. XII, New
York 1913, s. 47. Rysunek odwrócono zwierciadlanie.
4. Left hand covered with a strap – the box is placed on the arm
under the clothes, after: J. F. Driscoll, Phylactery, (in:) The
Catholic Encyclopedia, ed. G. Ch. Herbermann, t. XII, New
York 1913, s. 47. Drawing reversed (mirrored).

5. Zamkni´ta kasetka do noszenia na g∏owie, wg F. W. F., Frontlets, (w:) 
W. Smith, J. M. Fuller (red.), A Dictionary of the Bible, t. I, cz. II, London
1893, s. 1089.
5. Closed box intended for wearing on the head, after: F. W. F., Frontlets, (in:)
W. Smith, J. M. Fuller (ed.), A Dictionary of the Bible, vol. I, part II, London
1893, s. 1089.

6. Otwarte kasetki: czterokomorowa – do noszenia na g∏owie
(z lewej strony) i jednokomorowa – do noszenia na ramieniu 
(z prawej strony). Szkic autora z fotografii, wg S. P. De Vries,
Obrz´dy i symbole ˚ydów, Kraków 1999.
6. Opened boxes: with four compartments – for wearing on the
head (on the left), and with one compartment – for wearing 
on the arm (on the right). Hand sketch by the author after: 
S. P. De Vries, Obrz´dy i symbole ˚ydów (Jewish Rituals and
Symbols), Kraków 1999.

sàsiadujàce wn´ki, natomiast ta do noszenia na
ramieniu – tylko jednà wn´k´. Paski pergaminu 
z wypisanymi tekstami Pi´cioksi´gu by∏y wykona-
ne z cienkiego pergaminu wysokiej jakoÊci15. Z re-
lacji Êw. Mateusza Ewangelisty (Mt 23,5) wynika
tak˝e, ˝e tefilin (u˝y∏ on okreÊlenia „filakterie”)
by∏y przed∏u˝ane. Nie wiadomo jednak, co to do-
k∏adnie znaczy: czy chodzi∏o o zwi´kszenie rozmia-
ru kasetki (aby by∏a bardziej widoczna16), czy te˝ 
o zwi´kszanie wymiarów pasków pergaminu z wy-
pisanymi tekstami. Byç mo˝e zamiarem by∏o wy-
d∏u˝enie paska (rzemienia) s∏u˝àcego do przywià-
zania kasetki do r´ki – przed∏u˝ane paski zacz´to
uk∏adaç w oryginalny ornament17. Mog∏o te˝ cho-
dziç o stosowanie wi´kszych liter czy te˝ wyd∏u-
˝anie tekstu (dodawanie liter)18. 

najgrubszej cz´Êci, gdzie mi´Ênie tworzà wypuk∏oÊç),
a d∏oƒ i przedrami´ sà owijane d∏ugim rzemieniem
zgodnie ze specjalnym schematem (il. 4). Nie za-
wsze jednak r´ka jest owijana wg takiego samego
schematu. Tefilin jest czasem okreÊlany jako „rze-
mienie modlitewne”. Para tefilin cz´sto jest opisy-
wana w literaturze jako element charakterystyczny
ubioru ˝ydowskiego13. 

Sposób zak∏adania tefilin i czas jego noszenia
nie sà bez znaczenia – wszystko ma tutaj swojà 
g∏´bokà symbolik´14. Obie kasetki sk∏adajàce si´ 
na tefilin ró˝nià si´ technikà wykonania. Kasetka
zak∏adana na czo∏o ma cztery przegródki (il. 5, 6),
w które sà wk∏adane cztery ust´py z Pi´cioksi´gu:
Wj 13, 1-10; Wj 13, 11-16; Pwt 6, 4-9; Pwt 11,
13-21, zapisane (ka˝dy osobno) na czterech od-
dzielnych paskach pergaminu. Natomiast kasetka
do noszenia na ramieniu ma tylko jednà wn´k´, 
w którà jest wk∏adany jeden d∏ugi pasek pergami-
nu z zapisanymi tymi samymi fragmentami (il. 6).

Forma kasetek nabiera∏a kszta∏tu przez wieki.
Cennymi znaleziskami sà pod tym wzgl´dem od-
krycia znad Morza Martwego. Znalezione tam tefi-
lin sà wykonane ze skóry garbowanej roÊlinnie, 
a ich kszta∏t ró˝ni si´ od stosowanych obecnie
(il. 7). Jednak ju˝ wtedy taka kasetka (batym)
przeznaczona do noszenia na g∏owie mia∏a cztery
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7. Odkrycia w Qumran: a) przyk∏ad kasetki zamkni´tej, przez-
naczonej do noszenia na g∏owie, widok:  1 –  z góry, 2 –  z do∏u;
b) przyk∏ad kasetki otwartej. Rysunek odr´czny autora z foto-
grafii (êród∏o: University of Penn School of Arts & Sciences,
http://ccat.sas.upenn.edu/, dost´p: 02.10.2006, has∏o: „Ancient
head tefillin” – rys. A;  „Ancient tefillin” – rys. B).
7. Discoveries in Qumran: a) example of a closed box intended
for wearing on the head; view: 1 – from the top, 2 – from the
bottom; b) example of opened box. Hand sketch by the author
after a photograph (source: University of Penn School of Arts &
Sciences, http://ccat.sas.upenn.edu/, access: 02.10.2006, pass-
word: “Ancient head tefillin” – fig. A;  “Ancient tefillin” – fig. B).

8. Na dole – kasetka sk∏adajàca si´ z kilku elementów (skóra
owcza), u góry – ca∏a kasetka wykonana z jednego kawa∏ka
skóry ciel´cej. Rysunek odr´czny autora z fotografii (êród∏o:
Types of Batim, „Machon Ot”, red. Y. Shteiner, Y. Goldshtein,
http://www.ott.co.il/tefillin_sheepskin.html, dost´p: 22.10.2006).
8. At the bottom – a box consisting of few elements (sheep
hide), at the top – a box made of one piece of calf hide. Hand
sketch by the author after a photograph (source: Types of
Batim, „Machon Ot”, red. Y. Shteiner, Y. Goldshtein, http:
//www.ott.co.il/tefillin _sheepskin.html, access: 22.10.2006).

Interesujàcy jest sposób wykonania kasetek. 
J. Mills, opisujàc akcesoria ˚ydów brytyjskich 
w XIX w., wzmiankuje, ˝e kasetki sà wykonywane
z pergaminu, a do nich do∏àcza si´ skórzane paski
s∏u˝àce do ich przywiàzania19. O pergaminie, jako
wy∏àcznym materiale na kasetki, wspomina tak˝e
rabin S. De Vries20. Obecnie rozró˝nia si´ cztery ro-
dzaje kasetek ze wzgl´du na ró˝nà technik´ ich wy-
konania21. Sà one mniej lub bardziej z∏o˝one (il. 8)
pod wzgl´dem liczby elementów. Peshutim jest wy-
konany z kilku kawa∏ków pergaminu, które sà
sklejane razem, ocenia si´ go jako niskiej jakoÊci.
Peshutim Mehudarim – górna cz´Êç kasetki jest wy-
konana z jednego kawa∏ka pergaminu, który jest
przycinany, tak aby móg∏ byç z∏o˝ony i sklejony 
w postaci solidnej kasetki, jak origami, a dodatko-
we elementy mogà byç dodane w celu wzmocnie-
nia. Kasetka jest nast´pnie umieszczana na solid-
nej bazie ze skóry. Dakos jest wykonywany z cien-
kiej skóry, np. koz∏a. 

Kawa∏ek cienkiej skóry jest napinany i przykle-
jany do górnej ramki (z grubszej skóry, w kszta∏cie
kwadratu) i do dolnej ramki (która s∏u˝y jako ba-
za/podstawa). Poprzez takie wykonanie zarówno
górne, jak i dolne cz´Êci muszà byç zrobione z jed-
nego solidnego kawa∏ka skóry. Ten rodzaj kasetek
by∏ uznawany za najlepszy a˝ do poczàtku XX w.
Kasetki te sà doÊç mocne, ale niezbyt estetyczne.

Gasos to obecnie najlepszy typ kasetek,
wykonywanych z du˝à dok∏adnoÊcià. Praca nad
nimi trwa d∏ugo (nawet wiele miesi´cy). Taka
kasetka jest wykonana z jednego, solidnego
kawa∏ka skóry (stàd wysoka trwa∏oÊç), z g∏owy lub
szyi zwierz´cia, np. byka. Przy wytwarzaniu
kasetek typu gasos jedni zalecajà ostro˝nà prac´
r´cznà, inni natomiast stosowanie du˝ego nacisku
(wielu ton) – ze wzgl´du na z∏o˝one etapy, np.
suszenie tego skórzanego wyrobu w poszczegól-
nych fazach pracy22.  

Powstawanie kasetek a˝ do formy ostatecznej –
tefilin (odpowiednio wykoƒczone kasetki z paska-
mi zapisanego pergaminu oraz rzemieniami) nale-
˝y zaliczyç do tworzenia dzie∏ sztuki. S∏usznie opis
ich opracowania John Allen, autor ksià˝ki poÊwi´-
conej tematyce kultury ˝ydowskiej, zatytu∏owa∏ 
w XVII rozdziale swojej ksià˝ki: „Tephillin or
Phylacteries, -for the Head, -and for the Arm:
-made with minute Care and possessed of wander-
ful Virtues” 23.
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o siarczek sodu); moczenie w mleczku wapiennym,
czyli w wodnym roztworze Ca(OH)2 przez 5 dni;
Êcienianie do odpowiedniej gruboÊci; wycinanie ze
skóry kszta∏tki w postaci litery „T”. Gdy skóra
jeszcze jest mi´kka, rozpoczyna si´ proces jej t∏o-
czenia. Po tym etapie, kiedy kasetki sà ju˝ precy-
zyjnie uformowane, sà one malowane w kolorze
czarnym. Malowanie zewn´trznej cz´Êci nale˝y do
czynnoÊci koƒcowych. Pokrywanie farbà kasetek
jest procesem z∏o˝onym, poniewa˝ farba musi byç
nanoszona wielokrotnie i w taki sposób, by skóra
powoli jà wch∏ania∏a. Ponadto farba ma byç nie
warstwà, lecz ma stanowiç integralnà cz´Êç kasetki.
Skóra jest nasycana czarnà farbà i polerowana co
najmniej 4 razy. Etap malowania trwa ok. 3 tygo-
dni (!). Kolorem czarnym jest pokrywana tak˝e
zewn´trzna cz´Êç rzemieni s∏u˝àcych do przywià-
zywania kasetek24. 

Przyk∏ad wspó∏czesnego wykonania solidnej
kasetki z jednego kawa∏ka skóry podano na il. 9. 

Opierajàc si´ na opisach zamieszczonych na
stronach internetowych zawierajàcych opracowa-
nie „Oter Israel”, wytworzenie kasetek z jednego
kawa∏ka skóry przebiega w wielu etapach, takich
jak przygotowanie skóry i nadawanie jej kszta∏tu
kasetki (il. 9); formowanie znaku szin (inicja∏ s∏o-
wa Wszechmogàcy) po obu stronach górnej partii
kasetki (il. 10) i jego wst´pne malowanie (np. na
czerwono, zielono); malowanie zewn´trznej strony
kasetek w kolorze czarnym z po∏yskiem (musi to
byç idealna czerƒ); umieszczanie zapisanych i od-
powiednio zawini´tych pasków pergaminu w czte-
rech wn´kach kasetki szel rosz i w jednej wn´ce
szel jad – sà one owijane paskiem czystego (nie-
zapisanego) pergaminu i zawiàzywane w∏osiem 
z ogona ciel´cia (wg innych êróde∏ – najpierw owija
si´ paski w∏osiem, nast´pnie czystym pergaminem
i ca∏oÊç jeszcze raz w∏osiem) (il. 11, 12). Na koniec
kasetki z zawartoÊcià sà zszywane jelitem krowim.
Podczas szycia bardzo wa˝ne jest, aby w kasetce
przeznaczonej na czo∏o w∏oski u˝yte do zawiàzy-
wania w∏o˝onych pasków pergaminu wystawa∏y 
z podstawy kasetki z przodu, w miejscu szycia,
czyli szerszej podstawie. CzynnoÊcià koƒcowà jest
wsuni´cie rzemieni do tylnych cz´Êci kasetek.
Ca∏oÊç stanowi ju˝ tefilin.

Wed∏ug wspó∏czesnego opisu proces przygoto-
wania skóry przeznaczonej na kasetki odbywa si´
w nast´pujàcych etapach: konserwowanie skóry
przez jej nasycanie solà (zabezpieczenie przed gni-
ciem – jeÊli ma byç przechowywana przez d∏u˝szy
czas); moczenie w celu usuni´cia soli; moczenie
skóry w kàpieli siarczkowej umo˝liwiajàce usu-
ni´cie w∏osów ze skóry (prawdopodobnie chodzi 

9. Etapy wykonywania kasetki (batym)
z jednego, solidnego kawa∏ka skóry.
Rysunek odr´czny autora z fotografii
(êród∏o: „Oter Israel”, red. Y. Klein,
http://www.oterisrael.com/eng_factory.
html#color, dost´p: 21.10.2006). 
9. Stages of making a box (batim) from
one solid piece of hide. Hand sketch by
the author after a photograph (source:
”Oter Israel”, ed. Y. Klein, http://
www.oterisrael.com/eng_factory.html
#color, access: 21.10.2006).

10. Wypuk∏a litera szin na kasetce przeznaczonej do noszenia
na g∏owie. Z lewej strony (dla patrzàcego od przodu) znajduje
si´ litera trójcz∏onowa, z prawej czterocz∏onowa. Rysunek od-
r´czny autora z fotografii (êród∏o: Tefillin structure, (w:) „Sofer”,
red. M. Pinchas, www.sofer.co.uk/html/tefillin_structure.html,
dost´p: 12.12.2006).
10. Convex letter shin on the box intended for wearing on the
head. Three-headed letter on the left side (for the person view-
ing from the front), and the four-headed letter on the right
side. Hand sketch by the author after a photograph, (source:
Tefillin structure, (in:) “Sofer”, M. Pinchas ed., www.sofer.co.uk/
html/tefillin_structure.html, access: 12.12.2006).



58

11. Specjalnie przygotowane paski zapisanego pergaminu go-
towe do umieszczenia w kasetkach, po lewej – pasek zwini´ty
(do szel jad) po prawej – cztery z∏o˝one paski (do szel rosz).
Rysunek odr´czny autora z fotografii (êród∏o: The Inserting 
of the Passages into the Tefillin, (w:) „Machon Ot”, red.
Y. Shteiner, Y. Goldshtein, http://www.ott.co.il/tefillin_ insert-
ing_torah.html, dost´p: 21.10.2006).
11. Specially prepared passages of parchment ready to insert
into boxes; on the left: a rolled passage (for shel yad) on the
right: four folded passages (for shel rosh). Hand sketch by the
author after a photograph (source: The Inserting of the Pas-
sages into the Tefillin, (in:) „Machon Ot”, Y. Shteiner, Y. Gold-
shtein eds, http:// www.ott.co.il/tefillin_inserting_torah.html,
access: 21.10.2006).

12. Paski podczas umieszczania ich w kasetkach. Rysunek 
odr´czny autora z fotografii (êród∏o: The Inserting of the 
Passages into the Tefillin, (w:) „Machon Ot”, red. Y. Shteiner, 
Y. Goldshtein, http://www.ott.co.il/tefillin_inserting_torah.
html, dost´p: 21.10.2006).
12. Passages during inserting them into boxes. Hand sketch by
the author after a photograph (source: The Inserting of the
Passages into the Tefillin, (in:) „Machon Ot”, Y. Shteiner, 
Y. Goldshtein eds, http://www.ott.co.il/tefillin_inserting_
torah.html, access: 21.10.2006).

13. Ozdobna, srebrna oprawka na tefilin (jedna cz´Êç).
Rysunek odr´czny autora z fotografii (êród∏o: E. Martyna,
Judaica ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
Warszawa 1993, fot. 110).
13. Decorative silver cover for tefillin (one part). Hand sketch
by the author after a photograph (source: E. Martyna, Judaica
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie [Judaica in the
Collections of the National Museum in Warsaw], Warszawa
1993, photo 110).

Z tefilin zwiàzane sà tak˝e inne, towarzyszàce
im przedmioty. Nale˝à do nich oprawki i torby.
Czasem i one sà atrakcyjnie zdobione. O ile na sa-
mych tefilin nie mo˝na umieszczaç jakichkolwiek
ozdób i muszà byç zupe∏nie czarne, o tyle specjalne
oprawki (puszki) przeznaczone na ich przechowy-
wanie (w przypadku bogaych w∏aÊcicieli) mogà

mieç ró˝ne zdobienia. Oprawkom jest nadawany
kszta∏t kasetki (il. 13, 14). Mogà byç zrobione ze
srebra i mogà mieç napisy i ozdoby wykonywane
rozmaitymi technikami z∏otniczymi (np. grawero-
wanie, niellowanie, elementy dolutowywane)25. Na
jednej z takich puszek sfotografowanych i zamiesz-
czonych w katalogu E. Dudy znajduje si´ oprawka
(jedna z pary, Kalisz, 2. po∏. XIX w.), na której
wyryto napis: „<Juda ben Tema powiedzia∏:> bàdê
odwa˝ny jak lampart, lekki jak orze∏, szybki jak je-
leƒ i dzielny jak lew aby wype∏niç wol´ Ojca twego
w niebiesiech”26.

Z tefilin jest zwiàzany tak˝e specjalny pokro-
wiec w postaci torebki (tefillin bag), s∏u˝àcy do
jego przechowywania. Pe∏ni on funkcj´ ochronnà 
i przydaje si´ zw∏aszcza podczas podró˝y. Torebki
zazwyczaj wykonywane sà z tkanin, o ró˝nych splo-
tach i barwach. Mogà byç zdobione, np. haftowane
niçmi (il. 15), mogà te˝ mieç inne elementy ozdob-
ne, np. doszywane. 

Para tefilin by∏a cz´sto przedstawiana przez
artystów. Jako przyk∏ad mo˝na wymieniç twór-
czoÊç francuskiego grafika i rysownika Bernarda
Picarta (1673-1733), którego pi´kne, precyzyjnie
wykonane ryciny zdobià Ceremonies de Juivs, 
b´dàce cz´Êcià serii Ceremonies et Coutumes 
Religieuses de Touts les Peuples du Monde (ogó∏em



59

realizacje
si´ rodziny ˝ydowskiej do domu. Nie jest natomiast
umieszczana w synagodze, magazynach, ∏azienkach
i innych tego typu pomieszczeniach. Pergamin 
z wypisanymi fragmentami jest zwijany lub sk∏a-
dany i umieszczany w oprawce, w której zazwyczaj
jest wykonane ma∏e okienko. Przez nie widoczny
jest napis szadaj (w literaturze wyst´pujà tak˝e:
szaddai, szaddaj = Wszechmogàcy), znajdujàcy si´

Mezuza

S∏owo mezuza oznacza w j´zyku hebrajskim „fra-
muga drzwi”, „odrzwia”27. Mezuza to pasek per-
gaminu z wypisanymi wersetami (Pwt 6,5-9; 11,
13-21), który jest wk∏adany do pod∏u˝nej opraw-
ki, futeraliku, równie˝ zwanego potocznie mezuzà.
Mezuza jest umieszczana na prawej framudze
drzwi wejÊciowych, odrzwiach pomieszczeƒ ca∏ego
domostwa, a nawet bram w mieÊcie. Mezuzy sà
przybijane na odrzwiach wraz z wprowadzeniem

11 tomów, Amsterdam 1723-1743). Warto pod-
kreÊliç, ˝e jedna z przedstawionych przez Picarta
grafik za∏o˝onego tefilin (cz´Êç przeznaczona do
noszenia na r´ce) ukazuje górnà cz´Êç kasetki nie
jako szeÊcian, ale walec. Przedmioty te pojawiajà
si´ tak˝e w dzie∏ach malarzy, takich jak Marc
Chagall (1877-1985) czy Szymon Buchbinder
(1853-1908).

14. Ozdobne oprawki na
tefilin, wg F. Landsberg,
Einfüchrung in die jüdi-
sche Kunst, Berlin 1935, 
s. 16.
14. Decorative covers for
tefillin, after: F. Landsberg,
Einfüchrung in die jüdi-
sche Kunst, Berlin 1935, 
p. 16.

15. Aksamitne torebki na tefilin: a) ok. 1906-1956; b) ok.
1970; c) ok. 1900. Rysunek odr´czny autora z fotografii
(êród∏o: I. M. Beck, Memorial Archives. Preserving Our Past for
the Future – Images of Pioneer Jewish Families, University of
Denver, Penrose Library, http://library.du.edu/About/collections
/SpecialCollections/ImagesofPioneerJewishFamilies.cfm,
dost´p: 02.10.2006). 
15. Velvet tefillin bags: a) ca. 1906-1956; b) ca. 1970; c) ca.
1900. Hand sketch by the author after a photograph (source: I.
M. Beck, Memorial Archives. Preserving Our Past for the Future
– Images of Pioneer Jewish Families, University of Denver,
Penrose Library, http://library.du.edu/About/collections/
SpecialCollections/ImagesofPioneerJewishFamilies.cfm, access:
02.10.2006). 

16. Metalowa oprawka
na mezuz´, XX w.
Rysunek odr´czny au-
tora z fotografii, wg 
M. Fuks i in., ˚ydzi
polscy. Dzieje i kultu-
ra, Warszawa 1982,
s. 127).
16. A metal case for
mezuzah, twentieth
century. Hand sketch
by the author after 
a photograph after: 
M. Fuks et al., ˚ydzi
polscy. Dzieje i kultura
(Polish Jews. Life and
Culture), Warszawa
1982, p. 127).

z ty∏u pergaminowego zwoju. Ponadto na perga-
minie jest zapisanych kilka liter umo˝liwiajàcych
rozpoznanie górnej cz´Êci mezuzy (co zapobiega
umieszczeniu jej w oprawce w odwrotnym po∏o˝e-
niu)28. W niektórych oprawkach otwór nakrywa
ruchoma klapka z literà szin29. Materia∏y, z których
wykonane sà oprawki na mezuz´, to np. trzcina30,
cyna, srebro, emalia31, szk∏o, celuloid, drewno,
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18. Drewniane oprawki na mezuzy, XIX w.,
wg F. Landsberg, Einfüchrung in die
jüdische Kunst, Berlin 1935, s. 16.
18. Wooden cases for mezuzot, nineteenth
century, after: F. Landsberg, Einfüchrung
in die jüdische Kunst, Berlin 1935, p. 16.

17. Drewniana oprawka
na mezuz´, wg. Ewriej-
skaja Encik∏opedija, red.
A. Garkawi, ¸. Kaceniel-
son, t. 10, Sankt Peters -
burg, kol. 788.
17. Wooden case for me-
zuzot, after: Ewriejskaja 
Encik∏opedija, A. Garkawi,
¸. Kacenielson eds, vol.
10, Sankt Petersburg, 
col. 788.

równie˝ jednà z kart kunsztownie ilustrowanego,
w∏oskiego r´kopisu Rotszylda, datowanego na lata
1470-1480, w którym na jednej z miniatur
dostrzec mo˝na mezuz´ przymocowanà skoÊnie do
prawej cz´Êci drzwi wejÊciowych, patrzàc od strony
wchodzàcego do mieszkania (zbiory Isräel Museum,
Jerozolima). Niezwykle pi´kna w∏oska oprawka na
mezuz´ pochodzi ze zbiorów The Jewish Museum
w Londynie – jest wykonana z koÊci zwierz´cej 
i datowana na XV-XVI w. (il. 20). Mezuza tak˝e
jest nacechowana symbolikà. Nie bez znaczenia
pozostaje sposób jej przymocowania do odrzwi36.

Uwagi dotyczàce niszczenia, 
konserwacji i przechowywania 
tefilin i mezuzy

Stan zachowania tefilin i mezuz oraz ich wra˝li-
woÊç na ró˝ne czynniki zale˝y od rodzaju u˝ytych
materia∏ów. WÊród wielu wrogów tefilin i mezuz
nale˝y wymieniç wod´, drobnoustroje i podwy˝szo-
nà temperatur´. Wp∏yw wody na pergamin mo˝e
byç katastrofalny. Jest to materia∏ bardzo wra˝li-
wy na wod´ zarówno w kontakcie bezpoÊrednim,
jak i na wilgoç (il. 21). Szczególnie nara˝one na
ten niszczàcy czynnik by∏y mezuzy przybijane do
odrzwi wejÊciowych – jesienna mg∏a czy intensyw-
ny deszcz mog∏y jà mocno zawilgociç i doprowa-
dziç do powa˝nego zniszczenia pergaminu. Materia∏
ten pod wp∏ywem wody mo˝e ulec destrukcyjnemu

miedê32, koÊç, ceramika33, o∏ów34, marmur, skóra35

i in. W zale˝noÊci od rodzaju materia∏u oprawki
mog∏y byç przepi´knie zdobione ró˝nymi technika-
mi oraz przybieraç ró˝ne formy (il. 16-20). I tak 
w opracowaniu De Vriesa mo˝na spotkaç repro-
dukcj´ oprawki z 1750 r. wykonanej ze srebra i oz-
dobionej szklanymi paciorkami. Przedstawi∏ on
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Zawilgocone pergaminy w oprawkach na 
mezuz´ oraz elementy pergaminowe stanowiàce
tefilin wraz z zapisanymi paskami stwarzajà dos-
kona∏e miejsce do rozwoju drobnoustrojów, w zwià-
zku z du˝à higroskopijnoÊcià i sk∏adem (bia∏ko 

Pergaminowe elementy tefilin mogà ponadto
ulec deformacjom spowodowanym ich u˝ytkowa-
niem. Te rodzaje tefilin, których kasetki sà wyko-
nane metodami najprostszymi, z kilku kawa∏ków
skóry, sà szczególnie nara˝one na deformacje i roz-
klejanie poszczególnych elementów w czasie u˝yt-
kowania (il. 21). 

procesowi tzw. ˝elatynizacji, która objawia si´ 
wystàpieniem przezroczystoÊci pergaminu i jego
stwardnieniem, a tak˝e mogà wystàpiç znaczne
deformacje. Dlatego dysponujàc obecnie licznymi
rodzajami materia∏ów ochronnych, zaleca si´ owi-
janie pergaminu materia∏em utrudniajàcym wni-
kanie wilgoci bàdê wody do pergaminu, ale zapew-
niajàcym jego oddychanie. Do takich nale˝y m.in.
papier pergaminowy czy woskowy itp.37 W przy-
padku tefilin nie tylko niszczycielskà si∏à jest
deszcz, ale tak˝e wydzielany przez skór´ pot.
Skóry garbowane ró˝nie reagujà na pot w zale˝-
noÊci od u˝ytych garbników. Skóry chromowe np.
pod jego wp∏ywem ulegajà uszkodzeniu w wyniku
ich odgarbowania (dzia∏anie kwasu mlekowego 
i wzrost pH), a garbowanie roÊlinne niszczy wzrost
pH i utlenienie garbników38. Pergamin jest tak˝e
wra˝liwy na kontakt z ludzkim potem, zw∏aszcza
przez d∏u˝szy czas (m.in. deformacje, usztywnienie).

19. Metalowe oprawki na mezuzy, XX w. Rysunek odr´czny
autora z fotografii, wg M. Fuks i in., ˚ydzi polscy. Dzieje i kul-
tura, Warszawa 1982, fot. 15.
19. Metal cases for mezuzot, twentieth century. Hand sketch
by the author after: M. Fuks i in., ˚ydzi polscy. Dzieje i kul-
tura (Polish Jews. History and Culture), Warszawa 1982, 
photo 15.

20. W∏oska oprawka na me-
zuz´, koÊç zwierz´ca, XV-
XVI w. Rysunek odr´czny 
autora z fotografii (êród∏o:
Jewish Ceremonial Art
[Judaica], The Jewish Museum,
London, http://www. jewish-
museum.org.uk/collections/
theme1_jm_585.asp, dost´p:
03.03.2007).
20. An Iitalian case for
mezuzah, animal bone, XV-
XVI c. Hand sketch by the
author after a photograph
(source: Jewish Ceremonial
Art [Judaica], The Jewish
Museum, London, http://
www.jewishmuseum.org.uk/
collections/theme1_jm_585.
asp, access: 03.03.2007).

21. Deformacje i niespójnoÊç poszczególnych cz´Êci kasetki.
Fot. M. Maciaszczyk (zbiory Paƒstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu).
21. Deformations and incoherence of parts of box. Photo: 
M. Maciaszczyk (collections of the Auschwitz-Birkenau State
Museum in OÊwi´cim).
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Podwy˝szona temperatura wysuszajàca perga-
min powoduje rozklejanie poszczególnych elemen-
tów kasetek i ich deformowanie si´. Kasetki poma-
lowane na czarno oraz oprawki na mezuz´ o ciem-
nych kolorach (mezuza przybita do odrzwi wejÊ-
ciowych) sà nara˝one na dzia∏anie promieni s∏o-
necznych i pod ich wp∏ywem szybko si´ nagrzewa-
jà. Nadmierne przesuszenie pergaminu powoduje

jego kruchoÊç i przyspiesza niekorzystne procesy
starzenia pergaminu i zapisków wykonanych atra-
mentem. S∏oƒce przyspiesza  blakni´cie atramentu
˝elazowo-galusowego, u˝ytego do pisania mezuzy.

Po cz´Êci brak spójnoÊci i praca pergaminu
(wilgotno-sucho-wilgotno...) powodujà odspajanie
si´ warstwy atramentu od pod∏o˝a wra˝liwego na
zmiany klimatu (il. 23). Nara˝ony mo˝e byç nie
tylko widoczny przez otwór mezuzy znak szaddaj,
ale te˝ ca∏y pergamin (w oprawkach nowszych wy-
konanych z materia∏ów przezroczystych, np. szk∏a,
plastiku).

Promienie s∏oneczne mogà powa˝nie uszko-
dziç oprawk´, nie tylko powodujàc jej p∏owienie.
W przypadku drewna jest to p´kanie (wynik jego
pracy). Podobny skutek uboczny mo˝e wystàpiç
podczas przechowywania oprawki mezuzy w po-
mieszczeniu o podwy˝szonej temperaturze (strych
w upalne lato, bliskie sàsiedztwo urzàdzeƒ grzew-
czych). W przypadku celuloidu oddzia∏ywanie pro-
mieni s∏onecznych powoduje jego ˝ó∏kni´cie i kru-
choÊç, a tlenki azotu, reagujàc z wilgocià, tworzà
kwasy. Ponadto grupy azotowe w czàsteczkach tej
zmodyfikowanej celulozy, reagujàc z wilgocià,
tworzà kwas azotowy42. Tak˝e jedwabne torebki na
tefilin sà bardzo wra˝liwe na dzia∏anie Êwiat∏a, co
objawia si´ szybkà utratà w∏aÊciwoÊci mechanicz-
nych tego delikatnego materia∏u. 

Do bardzo istotnych czynników niszczàcych na-
le˝y zanieczyszczenie powietrza. I tak bezwodniki
kwasów zamieniajà si´ w kwasy w reakcji z wilgo-
cià w skórze; siarkowodór powoduje pokrywanie
si´ srebra patynà43 (ozdobne oprawki na tefilin i me-
zuzy). Powa˝ne mogà byç tak˝e zniszczenia me-
chaniczne spowodowane u˝ytkowaniem (np. ubyt-
ki na kraw´dziach kasetek) (il. 24), niew∏aÊciwe
uk∏adanie rzemieni podczas umieszczania tefilin
w torebce – skutkujàce deformacjami pasków i p´-
kaniem skóry. Do cz´stych zniszczeƒ spowodowa-
nych dzia∏alnoÊcià „ciekawskich” nale˝y rozpru-
wanie kasetek, rozcinanie w∏osów owijajàcych pas-
ki z∏o˝onego pergaminu (il. 25). Paski te sà cz´sto
wk∏adane ponownie w przegródki w niew∏aÊciwej
kolejnoÊci, nierzadko brakuje pergaminu, którym
by∏y owini´te. 

Nale˝y równie˝ wspomnieç o kradzie˝ach.
¸upem najcz´Êciej stawa∏y si´ mezuzy – zw∏aszcza
srebrne, które sprzedawano na z∏om. Wiele takich
eksponatów pochodzi w∏aÊnie ze skupów z∏omu
metali kolorowych czy od jubilerów – wykupione
lub przekazane zdobià teraz gabloty muzeów. 
Wojny te˝ odcisn´∏y pi´tno na tych niezwyk∏ych

to êród∏o azotu dla drobnoustrojów) (il. 22).
Dzia∏alnoÊç drobnoustrojów mo˝e doprowadziç do
ca∏kowitego, nieodwracalnego zniszczenia perga-
minu. Z kolei skóry garbowane sà bardziej od-
porne na ich atak39. JeÊli nawet nie widaç ˝adnych
Êladów wzrostu drobnoustrojów na tefilin i mezu-
zach, trzeba zwróciç uwag´ na zapach. Mimo bra-
ku objawów ataku mikroorganizmów widocznego
go∏ym okiem wyczucie st´chlizny powinno wzbu-
dziç niepokój – cz´sto towarzyszy ona np. sucho-
lubnym promieniowcom. Zagro˝enie p∏ynie tak˝e
ze strony owadów. Istniejà gatunki owadów po-
wa˝nie niszczàce zarówno pergamin, jak i skór´
garbowanà. ˚erowanie ich larw mo˝e spowodowaç
ubytki w postaci licznych otworów i kanalików
ró˝nej wielkoÊci wraz z pozosta∏oÊciami odchodów40.
Przyk∏ad destrukcyjnej dzia∏alnoÊci owadów w te-
filin potwierdza zdj´cie zamieszczone w opraco-
waniu M. Fuksa41. Drewniane oprawki na mezuzy
mogà byç ∏atwo atakowane przez owady ˝erujàce
w drewnianych elementach drzwi.

22. Niepokojàce objawy w przegródkach kasetki: deformacje 
i prawdopodobnie atak mikroorganizmów. Fot. M. Maciasz-
czyk (zbiory Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w OÊwi´cimiu).
22. Alarming damages of box: deformations, and probable
microbial attack. Photo: M. Maciaszczyk (collections of the
Auschwitz-Birkenau State Museum in OÊwi´cim).



63

realizacje

przedmiotach. Oprócz eksterminacji ludnoÊci ˝y-
dowskiej dokonywanej przez faszystów niszczono
tak˝e przedmioty ich kultu – mezuzy wyrywano 
z odrzwi i mia˝d˝ono, palono Tory, tefilin i inne
przedmioty religii ˝ydowskiej. DziÊ stanowià one
obiekty muzealne, sà przechowywane w kolekcjach
prywatnych, ale i sà do dziÊ u˝ywane w rodzinach
˝ydowskich. Pozosta∏y tak˝e Êlady po tych przed-
miotach, np. fotografia zamieszczona w opracowa-
niu A. Bartosza, przedstawiajàca Êlad po mezuzie
na odrzwiach przy ul. Zakàtnej 11 w Tarnowie44.

Kilka praktycznych porad dotyczàcych warun-
ków przechowywania i eksponowania przedstawi∏a
konserwator zabytków Virginia Greene z Museum
of Archaeology and Anthropology, Philadelphia.
Zapisane paski pergaminu znajdujàce si´ w tefilin
i mezuzie normalnie nie sà rozwijane podczas eks-
pozycji, ale mogà byç – jeÊli sà niezdatne do spe∏-
niania swojej rytualnej funkcji. W takich przypad-
kach nale˝y zasi´gaç porady rabinów. Obiekty te
powinny byç przechowywane w szufladzie lub gab-
locie/szafce i okryte. Tefilin powinien byç przecho-
wywany w specjalnej torebce (jeÊli jest tylko jedna
jego cz´Êç) albo u∏o˝ony na równej powierzchni
materia∏u torebki. Mezuzy powinny byç przecho-
wywane w oprawkach albo owini´te w bibu∏k´45.
Dane na temat warunków przechowywania obiek-
tów skórzanych sà ró˝ne, ale warto zacytowaç tutaj

polskà norm´ z roku 200346. Zaleca ona w przy-
padku d∏ugotrwa∏ego przechowywania skóry i per-
gaminu nast´pujàce warunki: temperatura maksy-
malna 18°C (wahania: ±1°C w ciàgu dnia), wilgo-
tnoÊç wzgl´dna 30-45% (wahania: ±3% Rh w cià-
gu dnia). 

23. Ubytki warstwy atramentu na dobrze zachowanym pasku pergaminu. Fot. M. Maciaszczyk (zbiory Paƒstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu).
23. Losses of ink layer on the surface parchment passage preserved in good condition. Photo: M. Maciaszczyk (collections of the
Auschwitz-Birkenau State Museum in OÊwi´cim).

24. Uszkodzenia kasetki: deformacje, zabrudzenia i uszkodze-
nie rogu. Fot. M. Maciaszczyk (zbiory Paƒstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu).
24. Damages of box: deformations, dirts and a damaged 
corner. Photo: M. Maciaszczyk (collections of the Auschwitz-
Birkenau State Museum in OÊwi´cim).
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Wa˝ne sà równie˝ zagadnienia dotyczàce 
konserwacji oraz rekonstrukcji tefilin i mezuz.
Materia∏y pochodzenia zwierz´cego (pergamin, kle-
je zwierz´ce, nici) stosowane w pracach konserwa-
torsko-restauratorskich powinny byç ze wzgl´dów
religijnych wykonane ze zwierzàt tzw. czystych
(Kp∏ 11,1-23; Pp 14,3-20). Zarówno tefilin, jak 
i mezuzy sà w ca∏oÊci zrobione tylko z tego typu
skór. W razie wàtpliwoÊci, np. przy rekonstrukcji
tekstu na paskach pergaminu, nale˝y skonsulto-
waç si´ ze specjalistami z tej dziedziny. 

Podejmujàc prace konserwatorsko-restaura-
torskie, nie wolno zapomnieç, ˝e poszczególne ele-
menty tych niezwyk∏ych przedmiotów majà zna-
czenie symboliczne. Nieprzypadkowa jest obecnoÊç
12 otworów na szycie w podstawie kasetek – liczba
ta symbolizuje 12 pokoleƒ Izraela. Górna cz´Êç ka-
setek powinna mieç idealne kàty proste (zwraca si´

na to szczególnà uwag´ podczas ich wytwarzania).
Zniwelowanie deformacji w kasetkach nie jest
∏atwe, poniewa˝ cz´sto sà to trudne do usuni´cia
odkszta∏cenia ze wzgl´du na grube warstwy sztyw-
nego pergaminu. JeÊli w programie prac konserwa-
torskich planuje si´ nawil˝anie i suszenie poprzez
napr´˝enie zapisanych pasków pergaminu z tefilin
i mezuz, nale˝y uwa˝aç na rowki, jakie pisarz (so-
fer) pozostawi∏ na powierzchni pergaminu (linie
u∏atwiajàce pisanie tekstu). Jest to miejsce perga-
minu os∏abione i mo˝e ulec p´kni´ciu podczas na-
pr´˝enia. Do klejenia ubytków, podklejania itp.
operacji odpowiednim klejem wydaje si´ klej perga-
minowy pozyskany ze skóry zwierz´cia „czystego”.
Nale˝y uwa˝aç, aby paski pergaminu wróci∏y do ka-
setek odpowiednio zawini´te, w∏o˝one w odpowied-
niej kolejnoÊci do przegródek kasetki przeznaczo-
nej do noszenia na g∏owie, a pasek mezuzy – by nie

25. Kasetka rozpruta z wyj´tymi paskami pergaminu. Fot. M. Maciaszczyk (zbiory Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w OÊwi´cimiu).
25. An unpicked box with passages taken out of it. Photo: M. Maciaszczyk (collections of the Auschwitz-Birkenau State Museum in
OÊwi´cim).
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zosta∏ umieszczony w futeraliku w pozycji odwró-
conej. Wskazane te˝, by zwój ten owinàç warstwà
ochronnà, zapobiegajàc kontaktowi z oprawkà,
jeÊli materia∏, z której jest ona wykonana, móg∏by
spowodowaç uszkodzenia (np. miedê).

Przedstawione uwagi dotyczàce tefilin i mezuz
sà jedynie zarysem ich historii, techniki wykonania 
i problematyki zwiàzanej z procesem niszczenia 
oraz konserwacjà tych przedmiotów. Byç mo˝e
przyczynià si´ one do upowszechnienia wiedzy 

o tych pi´knych obiektach i stanà si´ podstawà do
wnikliwych i szczegó∏owych analiz.
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Apart from being Jewish sacred objects, the
tefillin and mezuzot are outstanding examples

of the crafts. They are made of fine material, and
each stage of the production takes a long time and
requires special attention. Every part is symbolic
and has a special meaning. Tefillin and mezuzot
demand special care and environmental condi-
tions. Their main enemies are water, dampness,
sunlight, heat, microbes and insects, as well as

mechanical factors causing damage during use.
Since they are often and easily damaged, they are
subjected to restoration.

Conservation and restoration should be con-
sulted with rabbis owing to the fact that only 
material from “clean” animals can be used; each
element should be preserved without any change to
its original symbolic and significant form.

THE OUTSTANDING SYMBOLS: TEFILLIN AND MEZUZAH
– EXPRESSION OF  BEAUTY AND VARIETY OF JEWISH ART 
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