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Архітектурні мотиви у 
традиційному мистецтві 
євреїв XVI – першої чверті 
XX ст. 

Анотація. Архітектурні мотиви використовувались 
у багатьох жанрах єврейського мистецтва: у сті-
нописі дерев’яних синагог, мозаїках, фресках і роз-
писах мурованих синагог, в оздобленні Арон-га-
Кодешів, синагогальних ханукіях, амудах, мезузах. 
Мотив колон і, зокрема, стилізовані портали, що 
повторюють абриси Арон-га-Кодешів, централь-
ним елементом яких є текстова інформація, – тра-
диційний мотив для ілюстрування форзаців, титулів 
та авантитулів, шмуцтитулів, рукописів і стародру-
ків гебрейською мовою XVI – XVIII ст.: пінкасів, різ-
ного типу молитовників,  талмудичних трактатів, 
рабинських респонсів (правил), зводів законів єв-
рейського способу життя, коментарів до законів 
щоденного єврейського життя та святкувань, трак-
татів з естетики, коментарів до Тори, галахічних  
(законодавчих) кодексів, збірок талмудичної агади, 
книг царів і хронік.
Важливим елементом єврейської культури зі зраз-
ками єврейської каліграфії є шлюбні контракти – 
ктубот, тексти яких обрамлюють колони, капітелі, 
п’єдестали та інші архітектурні елементи, поєдну-
ючись у неповторний спосіб. Особливою популяр-
ністю на теренах Східної Європи користувалися 
мізрахи-витинанки (декоративні панно в інтер’єрах 
домів гебреїв), у центральній композиції яких тра-
диційно виступало зображення менори як символу 
Храму в обрамленні двох колон, метафори колон 
Єрусалимського Храму Яхін і Боаз.

Окремі архітектурні елементи, фрагменти будівель, 
види на Єрусалим присутні в оздобленні більшо-
сті предметів церемоніального та домашнього 
вжитку: металевих окладах молитовників, капоре-
тах, парохетах, торашилдах, тора-мантлах, кете-
рах, указках для читання Тори, витинанках до свят, 
святковому обрядовому та посуді для приготуван-
ня кошерних страв, декоративних срібних тацях із 
біблійними сюжетами та сценами, інших виробах з 
бронзи та срібла, ювелірних виробах, картках (ку-
понах) на їжу, датованих початком XX ст. 
Тематика використання архітектурних мотивів у 
декоруванні фасадів мацев заслуговує на окреме 
дослідження, вимагає проведення подальших на-
турних досліджень і ретельного наукового опра-
цювання матеріалу.
У статті проаналізовано використання мотивів, 
що відтворюють архітектурні форми. Виокремле-
но основні типи композицій, домінантні сюжети 
оздоблення. Здійснено детальний аналіз мотиву 
порталу, колон, простежено їхнє походження, зв’я-
зок з теоретичними працями юдаїзму, а також свя-
щенними текстами. 

Ключові слова: архітектурні мотиви, мотив порталу, 
архітектурна ордерна композиція, колона, капітель, 
п’єдестал, арка, оздоблення, образ.
 

Постановка проблеми. Глибинним дослі-
дженням матеріальної культури євреїв, 

а саме – їх мистецьким оздобленням, дослід-
ники почали цікавитися після багатьох сто-
літь від часу їх створення, ритуального вико-
ристання та щоденного вжитку. Пройшовши 
випробування часом, збережені історичні 
зразки та безцінні на сьогодні експонати до-
носять сучасному дослідникові надзвичайно 
цінну інформацію, яка передає та пропонує 
пізнати глибинний зміст і символіку єврей-
ського мистецтва, яке ґрунтується на свя-
щенних текстах Тори.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ню мистецького оздоблення єврейських 
артефактів – ужиткових, ритуальних та об-
рядових предметів, рукописних пам’яток, 
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синагогальних розписів, іконографії мацев 
– присвятили свої наукові праці низка про-
відних учених: Ф. Петрякова [7], Н. Левкович 
[2; 3], І. Сєргеєва [4], Ш. Цабар [5], В. Сусак [1], 
Б.   Хаймович [6].

Виклад основного матеріалу. Архітектур-
ні мотиви використовувалися в багатьох 
жанрах єврейського мистецтва: у стінописі 
дерев’яних синагог, мозаїкових оздобленнях 
ранніх синагог, фресках і розписах мурова-
них синагог, в оздобленні Арон-га-Кодешів, 
синагогальних ханукіях, амудах, мезузах. 
Мотив колон і, зокрема, стилізовані портали, 
що повторюють обриси Арон-га-Кодешів, цен-
тральним елементом яких є текстова інфор-
мація, – традиційний мотив для ілюструван-
ня форзаців, титулів та авантитулів рукописів 
і стародруків гебрейською мовою XVI – XVIII 
ст.: пінкасів, різного типу молитовників, тал-
мудичних трактатів, рабинських респонсів 
(правил), зводів законів єврейського спосо-
бу життя, коментарів до законів щоденного 
єврейського життя та святкувань, трактатів 
з естетики, коментарів до Тори, галахічних 
(законодавчих) кодексів, збірок талмудичної 
агади, книг царів і хронік тощо. 

Усі ці тексти поклали початок розмаїттю 
візуальних образів, які, у свою чергу, посилю-
вали та підкреслювали їх роль і значущість 
для кожної єврейської громади. Тексти та 
зображення поєднуються тут у неповторний 
спосіб, відкриваючи широке вікно, через  яке 
проглядається єврейське минуле і народна 
художня культура з нових і несподіваних ра-
курсів [5, с. 30].

Багато сюжетів і зображень, які ілюстру-
вали рукописи та якими оздоблювали твори 
декоративно-ужиткового мистецтва, залиша-
лися незмінними та домінантними впродовж 
багатьох століть. Особливою популярністю 
в рукописах користувався мотив порталу із 
профільованою аркою із замковим каменем, 
увінчаний переважно розірваним фронтоном 
як основа композиції та доповнювався різни-
ми предметними, зооморфними мотивами: 
фігурами двох левів, що лежать, Скрижаля-
ми із вписаними в них Десятьма Заповідями, 
вазонами, короною Тори, менорою, свічника-
ми, Зіркою Давида, рослинними мотивами 
тощо. З антропо морф них мотивів зустрічаємо 

образи Мойсея зі Скрижалями Заповіту, пер-
восвященика Аарона, царів Давида і Соломо-
на, сюжет виходу юдеїв з Єгипту, декоративні 
опори-колони у вигляді атлантів і каріатид 
або канельовані пілястри, доповнені парою 
міфологічних оголених геральдичних путті з 
трубами чи стрілами, інші алегоричні фігури. 
Незмінним елементом мотиву порталу є ар-
хітектурна ордерна композиція або її імітація 
у вигляді декоративного бордюру з рослин-
них та геометричних елементів, де чітко про-
стежується колона з капітеллю, стовбуром і 
базою, п’єдестал, антаблемент з фризом, кар-
низом, архітравом. Дуже часто ці композиції 
поєднані з укомпонованими в них текстами, 
окремими буквами чи словами, абревіатура-
ми. Мотив порталу можемо бачити, зокре-
ма, на унікальних екземплярах видань XVI 

– XVIII ст. староєврейською мовою, зокрема 
стародруків з Італії, Німеччини, Швейцарії, 
Голландії, Чехії, Туреччини, Греції, книжко-
вій продукції XVIII  ст. єврейських друкарень 
Жовкви та Турки з колекції Національної на-
укової бібліотеки імені Василя Стефаника: 
Шломо Олівейра «Шаршот Габлут». Словник 
рим. Амстердам, Тип. Давіда ді Кастро Торто-
са, 1688 р.; Єшаягу бен Авраам Горовіц «Сефер 
шаар га-шамаїм». Молитовник з кабалістич-
ним коментарем автора «Двох скрижалей За-
кону». Амстердам, Тип. Сиріт, Шломо Пропса, 
1742 р.; Авраам бен Шломо Тревіш «Біркат Ав-
раам». Коментар на закони щоденного єврей-
ського життя з кн. «Ора хаїм». Венеція, Тип. 
Брагадіно, 1552 р.; Біньямін Зеев Вульф бен 
Шмуель «Ір Біньямін». Коментар на агадичну 
(наративну) частину Талмуду. Франкфурт на 
Одері, Тип. Міхаля Готшліка, 1697 р.; Аарон 
бен Йосиф га-Леві (Раах) Хінух Талмудичний 
трактат. Прага, 1636 р.;  Йосен Бен Ефраїм Каро 
Моше бен Израель Йєссерлес «Шулхан Арух». 
Галахічний (законодавчий) кодекс. Краків, 
Тип. Синів Іцхака Просніца, 1607 р.; Гершон 
Ашкеназі «Тіферет га-гершуні». Коментарі 
на недільний розділ П’ятикнижжя. Франк-
фурт-на-Майні, Тип. Йоган Вуст, 1688 р.; Йе-
гуда Льов бен Бецалель (МаГаРаЛЬ) «Нетвіот 
олам» (?). Трактат з етики. Прага, Тип. Гершо-
на Каца, 1596; Аврам бен Мордехай га-Леві 
«Гінат врадім». Рабинські респонси. Стамбул 
(Константинополь), 1717 р.; з колекції ЛМІР: 
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Й. Каро, М. Ієссерлес «Шулхан Арух» («Накри-
тий стіл), трактат «Йоре Деа»,  Т. 3 В-во вдови 
і братів Ром, Російська імперія, Вільно, 1894 
р., Еліягу Мізрахі «Сефер га-Мізрахи». Супер-
коментар на коментар РАШІ на Тору. Венеція, 
Тип. Бомберга, 1545 р.

Слід  зазначити, що колони в переважній 
більшості випадків не мають видимого ен-
тазису – зменшення діаметру колони знизу 
догори, а радше нагадують масивні стовпи-о-
пори. У єврейському народному мистецтві ці 
стовпи зазвичай символізують Яхін і Боаз, 
самостійні мідні чи бронзові стовпи, що сто-
яли у притворі Соломонового Храму в Єруса-
лимі. Ордер частіше зображали повним – з 
п’єдесталом, карнизом і базою п’єдесталу.

З-поміж  основних структурних архітек-
турних елементів, що є основою більшості 
композицій, можна виокремити групу дру-
горядних дрібніших елементів, які допов-
нюють, фланкують і завершують загальну 
композицію. Наприклад: кронштейни, ба-
лясини, замкові камені, волюти, картуші, 
герби, гірлянди, орнаментовані бордюри та 
фризи, метопи та тригліфи, вазони, акротерії, 
мушлі, листя аканта, квіткові фестони, стріч-
ки тощо.  Автори часто використовували різні 
прийоми для надання композиції глибини, 
перспективи, плановості. Так, наприклад, го-
ловні елементи архітектурної ордерної ком-
позиції, представлені на передньому плані 
зображались із використанням прийому пер-
спективного скорочення так, щоб у глядача 
виникало відчуття «входу», «переходу», «пе-
реміщення». Композиційний центр, як прави-
ло, творив укомпонований фрагмент тексту 
гебрейською мовою, який «надсилав запро-
шення увійти», тобто прочитати твір. Сам 
текст і образи творили цілісні орнаменталь-
ні композиції, оскільки старанно виведений 
софером каліграфічний квадратний єврей-
ський шрифт, щільний дрібний курсив були 
надзвичайно важливими структурними 
елементами та «зшивали» всю композицію 
в одну канву. Тлом або частиною композиції 
могли служити фрагменти інтер’єрів синагог, 
цілі архітектурні комплекси, види на місто, 
найчастіше види на Єрусалим, представлені 
у меншому масштабі так, щоб візуально під-
тримати та підсилити ефект «переходу». 

Важливими  елементами єврейської куль-
тури є єврейські шлюбні контракти – ктубот. 
Основною метою цих шлюбних договорів 
було продемонструвати статус наречених, 
ктубот – дуже особистий, дуже детальний та 
дуже конкретний документ.

Колекція  ктубот Львівської національ-
ної галереї мистецтв ім. Бориса Возницько-
го представлена дев’ятьма декорованими 
шлюбними договорами, що походили з Італії: 
найдавніший – із Пізи, датований 1694/95 рр., 
найпізніший – з Флоренції, датований 1848 р. 
Слід зазначити, що 95 % ашкеназьких ктубот 
не були ілюстрованими, саме тому розкішно 
декоровані італійські ктубот є безцінними 
джерелами для дослідників.

Тексти  слугують джерелом з історії та 
економіки єврейських громад Італії XVII – 
XIX ст.; декор свідчить про те, що євреї майже 
одночасно реагували на зміни європейських 
художніх стилів і смаків, незважаючи на 
замкненість життя у ґетто. Ці артефакти «за-
говорили» завдяки знанням і зусиллям проф. 
Шалома Цабара та др. Сергія Кравцова, якому 
вдалося встановити походження збірки. 

Італійські  ктубот демонструють сучасно-
му глядачеві захопливе поєднання мотивів, 
запозичених з італійського декоративного 
мистецтва тієї доби (або створених під його 
впливом) з єврейськими ідеями та іконо-
графічними темами, що глибоко коріняться 
у біблійній та равинській традиції. Найпо-
ширенішим елементом, що прикрашає краї 
багатьох ктубот, є архітектурне обрамлення 
довкола тексту. Ці обрамлення складаються 
з порталів, брам, арок, розірваних фронтонів, 
колон і капітелей, що очевидно нагадують 
будівлі італійського бароко або ж зображен-
ня цих будівель у декоративних і малих мис-
тецьких формах (вуличні фонтани, каміни, 
рами дзеркал і картин, таблиці з майоліки). 
Безпосереднім мистецьким орієнтиром для 
народних майстрів ктубот стали ілюстровані 
друковані книги, особливо їхні титульні сто-
рінки, які в цей період вирізнялися фантазій-
ними архітектурними обрамленнями з ви-
користаннями інших декоративних мотивів. 
Єврейські творці ктубот радо прийняли цю 
композиційну модель «архітектурної титуль-
ної сторінки» і наділили її глибинними єв-
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рейськими уявленнями про шлюб і подружнє 
життя. Відтак намальований портал міг сим-
волізувати «браму праведних» (з вірша: «Ось 
Господні ворота, праведники ними ввійдуть» 

– Псалми 118:20), або символічний перехід до 
«святого» життя (термін «заручини» у пере-
кладі з івриту (kiddushin) означає «освячен-
ня»). На більш високому рівні ідея поміщення 
шлюбного договору в архітектурне обрамлен-
ня символізувала наміри «побудови дому в Із-
раїлі», тобто створення єврейської сім’ї, із від-
силанням до опису весілля у книзі Рути (4:11). 
До того ж, як свідчить той самий вірш (най-
частіше цитований вірш в італійських ктубот), 
шлюб Рути з Воозом відбувся біля воріт міста. У 
декоративну рамку вбудовано кольорові візе-
рунки – від квіткових і геометричних мотивів 
до складних фігуративних сцен. Зображене в 
яскравих кольорах квіткове тло підкреслюва-
ло радісний дух шлюбу, тоді як інші елементи 
ретельно добиралися для того, аби посилити 
значущість, ідеологію та єврейські ідеали, а 
також переживання й страхи, пов’язані з цим 
обрядом переходу. Образ Святого Міста часто 
поміщають на вершині арки, в такий спосіб 
дослівно ілюструючи вірші: «Якщо тебе, Єруса-
лиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. 
Нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли 
тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю 
понад найвищу мою радість» [5, с. 35–37].

Тексти  більшості ктубот розміщували в 
одній – півкруглій чи кілевидній або подвій-
ній оздобленій орнаментом чи виділеним 
контуром декоративній арці, верхній кар-
туш над якою містив біблійне благословен-
ня. Іноді текст обрамлювали колони, повиті 
золотими стрічками з декоративними база-
ми та капітелями, а верхню частину ктубот 
заповнювали флористичними орнаментами, 
завитками та вазами. Часто можна побачити 
їх поєднання із зооморфними та орнітомор-
фними, антропоморфними, предметними 
мотивами, наприклад: левами, рибою, пта-
хами, геральдичними путті, алегоричними 
фігурами тощо, знаками зодіаку, короною, 
біблійними епізодами, сценами з біблійни-
ми персонажами. Композиції ктубот були 
детально продуманими, а літери та мікс мо-
тивів творили єдине ціле. Загалом розкіш-
но ілюстровані в кольорі шлюбні контракти 

демонструють розквіт цієї форми мистецтва 
серед італійських євреїв XVIII ст. [5, с. 36–37]. 
Шлюбні контракти з елементами витинанок 
у другій половині XVIII ст. виготовляли в 
майстернях Анкони, Луґо, Модени (Рис. 3).

Особливою  популярністю у ашкеназьких 
євреїв, особливо на теренах Східної Європи 
користувалися мізрахи-витинанки (декора-
тивні панно в інтер’єрах домів), у централь-
ній композиції яких традиційно виступало 
зображення менори. Зображення менори в 
мізрахах стає своєрідним центром Всесвіту, 
закодованою інформацією, пам’яттю про зем-
лю Ізраїлю, Храм і Божественну всеосяжність. 
Трактування менори як символу Храму в міз-
рахах підкреслює її в обрамленні двох колон, 
метафори колон Єрусалимського Храму Яхін 
і Боаз. Зазвичай – це мідні чи бронзові стов-
пи, що окремо стояли у притворі Храму Со-
ломона в Єрусалимі. Традиційними на мізра-
хах, виконаних у Галичині, окрім менори та 
колон, є зображення оленів, левів, ведмедів, 
слонів, різноманітних птахів (часто павичів), 
а також риб [2, с. 174].

Окремі  архітектурні елементи, фрагменти 
будівель, види на Єрусалим присутні в оздо-
бленні більшості предметів церемоніального 
та домашнього вжитку: металевих окладах 
молитовників, капоретах, парохетах, тора-
шилдах, тора-мантлах, кетерах, витинанках 
до свят, святковому обрядовому та посуді для 
приготування кошерних страв, декоративних 
срібних тацях з біблійними сюжетами та сце-
нами, інших виробах з бронзи та срібла, юве-
лірних виробах, картках (купонах) на їжу, да-
тованих початком XX ст. (Рис. 1, 2).

Традиційним  для Галичини при виконан-
ні бсамімів було наслідування архітектур-
них форм. Так, низка ємностей для пахощів 
має форму вежі або невеличкого будиночка 
із чотирисхилим або конусоподібним да-
хом, увінчаним кулею, прапорцем або фі-
гуркою тварини чи птаха. Використання 
архітектурних мотивів у європейському де-
коративно-ужитковому мистецтві, у межах 
якого розвивалося і єврейське, має давні іс-
торичні традиції, а глибокого символічного 
змісту набуває в період Ренесансу, зокрема, 
під впливом низки трактатів і напрацювань 
провідних архітекторів, а саме – Леон Батіста 
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Альберті, Себастьяна Серліо, які формують 
візуальні ряди сприйняття окремих архі-
тектурних об’ємів. Відтворення елементів 
архітектурних деталей є типовим для вирі-
шення форм більшості видів декоративного 
мистецтва, зокрема меблів, освітлювальних 
приладів, бордюрів килимів. Також архітек-
турні форми активно використовували при 
створенні футлярів настільних годинників, 
пояснити це можна тим, що годинниковий 
механізм, розташований на вежі, здебільшо-
го в центрі міста в кінці ХІІІ – першій полови-
ні XIV ст., стає своєрідним символом свободи 
та незалежності. Водночас використання ар-
хітектурних мотивів, відтворення форм веж 
у єврейській культурі має вагоме символічне 
значення, підґрунтя якого можна знайти в 
священних текстах Тори. У першу чергу слід 
звернути увагу на важливість Храму в єврей-
ській традиції як символу присутності Бога, 
священної землі Ізраїлю, національної єдно-
сті [3, с. 1491–1492]. 

Серед розмаїття орнаментальних мотивів, 
якими народні майстри щедро оздоблюва-
ли мацеви, архітектурні елементи займають 
чільне місце. Загалом архітектурні форми в 
меморіальній пластиці нагробних пам’ят-
ників юдейських кладовищ представлені у 
різноманітних варіантах композиційних ви-
рішень: від монументальних мавзолеїв, сар-
кофагів, родинних склепів-гробівців у вигляді 
стилізованого грецького храму – до окремих 
архітектурних елементів чи деталей, що є оз-
добою фасаду традиційної форми юдейського 
надгробка – мацеви. До прикладу, такі мону-
ментальні пам’ятники можна побачити на 
єврейському кладовищі, заснованому 1866 р. 
у Чернівцях. Тут представлені різноманітні 
інтерпретації з використанням архітектурно-
го мотиву та стильового розмаїття: оздобле-
ні порталами гробівці; стилізовані портики 
із стрілчастими профільованими арковими 
отворами, декоровані спареними пучками 
колон, крабами, купольними завершеннями. 
Зокрема, гробівці родин: Зальтер, Бенно Штра-
ухера, Едуарда Райса, Еліезера Штейнберга. 
Іноді можна зустріти вирішення пам’ятників 
початку XX ст. у формі усіченої канельованої 
колони з базою на високому п’єдесталі. Слід за-
значити, що такі монументальні пам’ятники 

встановлювали, як правило, у центрі або на го-
ловній алеї кладовища на могилах видатних і 
заможних містян за спеціально замовленими 
родинами померлих авторськими проєктами 
та відповідно виготовленими професійними 
майстрами у відомих каменотесних майстер-
нях. Слід зазначити, що така тенденція збері-
галася у великих містах, де зазвичай мешкали 
заможні громади. 

Так, часто  на традиційних галицьких ма-
цевах початку та середини XIX ст. бачимо мо-
тив порталу або воріт, що є алюзією втраченого 
Єрусалимського Храму, арки, аркади, колони з 
капітелями, базами та п’єдесталами фланку-
ють епітафії, волюти та спіралі зустрічаються 
у вирішенні бордюрів декоративного обрам-
лення текстів та іноді формують абриси завер-
шення мацеви під впливом стилістики бароко. 

Загалом  існувало кілька основних компо-
зиційних схем оздоблення мацев з викорис-
танням архітектурних мотивів, наприклад: 
1) архітектурні мотиви присутні у двох відо-
кремлених секціях одночасно; 2) архітектурні 
елементи обрамлюють та оздоблюють лише 
нижню секцію з текстом епітафії; 3) архітек-
турний мотив, поєднуючись з іншими тради-
ційними мотивами є домінантним мотивом 
лише верхньої секції мацеви. Так, наприклад, 
на рис. 4 можемо бачити один з характерних 
прийомів використання архітектурного мо-
тиву на бродівській мацеві 1836 р. з розділе-
ним фасадом, у цей даний мотив у поєднанні 
з іншими предметними мотивами творить 
декоративне оздоблення верхньої секції.  По-
мічаємо філігранну різьбу всіх елементів іо-
нічного ордеру та застосування характерного 
прийому «неправильної перспективи», оче-
видно, для надання тривимірності пластиці 
кам’яної різьби та досягнення ефекту від-
критості та розкриття чи розгортання ком-
позиції. Застосований прийом сприймається 
глядачем як «запрошення» спрямувати свій 
погляд на оздоблення верхньої секції, і лише 
згодом перемістити його до основної інфор-
мації – відчитування самого тексту епітафії. 
Переклад тексту епітафії: 

Текст  на Короні: корона імені доброго / 
Текст у рамці: помер з іменем добрим / дня 
першого (в неділю) 7 іяра (24 квітня) / 596 за 
малим рахунком (5596 = 1836) / Текст епітафії: 
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тут похований чоловік прожив / багато справ 
боявся Бога / і відвертався від зла ходив / до-
рогами досконалими і промовляв / істину в 
серці своєму шанований пан / нагід учитель 
наш рав Мордехай / син учителя нашого рава 
рабі Шімшона (Самсона) пам'ять його благо-
словенна нехай буде душа його зав’язана у 
в’язці життя.* 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Без сумніву, тематика використання 
архітектурних мотивів у декоруванні фаса-
дів мацев заслуговує на окреме досліджен-
ня, адже різноманіття архітектурних стилів 
і архітектурних форм, доповнених орнамен-
тальними композиціями та традиційною 
юдейською символікою приваблює чимало 
відвідувачів давніх історичних кладовищ 
з усього світу. Слід  зазначити, що, на жаль, 
більшість об’єктів, які є цінними мистецьки-
ми творами, потребують ремонту, реставра-
ції та належного догляду. 

Таким  чином, використання архітектур-
них мотивів простежується у різноманітних 
жанрах і в усіх періодах розвитку традицій-
ного єврейського мистецтва, у поєднанні із 
зооморфними, орнітоморфними, предметни-
ми мотивами та різноманітними видами тек-
стових композицій (синтез образу та слова) 
вони є надзвичайно важливими елементами 
єврейської культури та шедеврами світового 
мистецтва загалом.

 * Переклад тексту епітафії – Андрій Корчак.
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A N N OTAT I O N
Boyko Khrystyna. Architectural motifs in the 
traditional Jewish art of the XVI-first quarter of the 
XX centuries. Architectural motifs were used in many genres 
of Jewish art: in the murals of wooden synagogues, mosaics, 
frescoes and wall art of brick synagogues, in the decoration 
of Aron-ha-Kodesh, synagogue Hanukkah, Amud, Mezuzah. 
The motif of columns and, in particular, stylized portals, 
repeating the outlines of Aron-ha-Kodesh, the central element 
of which is textual information, is a traditional motif for 
illustrating the binders, titles and avant-titles of manuscripts 
and old prints in Hebrew XVI-XVIII centuries: pinkas, various 
types of prayer books, Talmudic treatises, rabbinic responses 
(rules), codes of laws of the Jewish way of life, commentaries 
on the laws of daily Jewish life and celebrations, treatises on 
aesthetics, commentaries on the Torah, Halachic (legislative) 
codes, collections of the Talmud and chronicles.  An important 
element of Jewish culture with examples of Jewish calligraphy 
are marriage contracts - ktubots, the texts of which frame 
columns, capitals, pedestals and other architectural elements, 
combining in a unique way. Mizrahi-cutouts (decorative 
panels in the interiors of Jewish houses) were especially 
popular in Eastern Europe, in the central composition of which 
traditionally appeared the image of the menorah as a symbol of 
the Temple in the frame of two columns, the metaphor of the 

columns of the Jerusalem Temple Yahin and Boaz.
Some architectural elements, fragments of buildings, 
views of Jerusalem are present in the decoration of most 
ceremonial and household items: metal salaries of prayer 
books, caporettes, parochets, torashilds, tora-mantles, keters, 
pointers for reading the Torah, vytynanka for holidays, festive 
preparation of kosher dishes, decorative silver trays with 
biblical stories and scenes, other bronze and silver products, 
jewelry, cards (coupons) for food, dating from the beginning 
of the XX century.
The theme of the use of architectural motifs in the decoration of 
the facades of the mats deserves a separate study, requires further 
field research and careful scientific review of the material. The 
article analyzes the use of motifs that reproduce architectural 
forms. The main types of compositions, dominant plots of 
decoration are singled out. A detailed analysis of the motif of the 
portal, columns, their origin, connection with the theoretical 
works of Judaism, as well as sacred texts.
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Рис. 1. Таця з сюжетом виходу 
юдеїв з Єгипту. Львів, срібло, 
бл.1806 р. // Краків, Стара Си-
нагога. Фото Бойко Х., 2017.
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Рис. 3. Єврейський шлюбний контракт з Пізи, 1694 р. (Перга-
мент, акварель, чорнило) 84,2х51 см. Інв. № Р-66. Львівська 
національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького; [5].

Рис. 4 Мацева 1836 р на могилі рава Мордехая сина рава Шім-
шона (Самсона). Єврейський цвинтар у Бродах (Львівська обл.). 
Фото Бойко Х., 2011 р.

Рис.2. Експонати виставки «Реліквії єврейського світу Галичини».           2.1. Мезуза. Австро-Угорщина, 1860-1870 рр.
Музей етнографії та художнього промислу. Львів, 2018.                              2.2. Блюдо на свято Песах. Автор- Яків Кохен, Ахона. 
Фото Бойко Х.                                                                                                                   Австро-Угорщина, 1850 р.
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