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Сергій Кравцов

Марек Райхенштайн:
колекціонер і його колекція 

Марек Райхенштайн (1876–1932) був видатним 
лікарем, науковцем-гематологом, шанованим 
членом єврейської громади Львова, одним із 
найвизначніших колекціонерів юдаїки в місті, а 
також істориком мистецтва (Іл. 1).

Марек (Маркус Айзіґ) Райхенштайн народився 
у квітні 1876 року у Львові в сім’ї Маніса Менделя 
Райхенштайна та Етель, уродженої Дорф1. Родинні 
прибутки надходили від оренди нерухомих маєтків. 
Разом зі своїми партнерами та дружиною Мендель 
Райхенштайн мав у власності будинки номер 4 на 
вул. Старотандетній (нині Мулярська) та номер 29 
на вул. Жовківській (нині Богдана Хмельницького)2. 
Родина Райхенштайна мешкала за другою з цих 
адрес, на розі Старотандетної та Жовківської, у 
“єврейській” північній дільниці 3.

Марек Райхенштайн навчався в Четвертій 
гімназії у Львові4. Це була “класична” гімназія 
з польською мовою навчання та з суворими 
вимогами до учнів; вона давала своїм випускникам 
високий рівень освіти5. Свідоцтво про середню 
освіту Райхенштайн отримав у 1894 році6.

Того ж таки 1894 року Райхенштайн вступив до 
Львівського університету: саме тоді було відкрито 
медичний факультет. Він став одним із перших його 
випускників, здобувши ступінь доктора медицини 
1904 року. Ще студентом працював у клініці 
Львівського університету від часу її заснування в 
1898 році, саме тут і продовжив свою професійну 
кар’єру після завершення університетського 
навчання. У цей період Райхенштайн випадково 
поранив себе під час заняття з анатомії; цьому 
випадкові судилося згодом відіграти трагічну роль 
у його житті 7.

У 1906 році Райхенштайна призначено 
асистентом клініки. Він був не лише лікарем, але 

Sergey R. Kravtsov

Marek Reichenstein:
Collector and His Collection

Marek Reichenstein (1876–1932) was an
outstanding physician, a scholar in the ield of
hematology, a respected member of the Jewish com-
munity in Lviv, one of the most esteemed collectors
of Judaica in the city, and an art historian (Fig. 1).

1. Др. Марек Райхенштайн (фото Яніни Мєжецької). Джерело: 
Marek Reichenstein, Mikołaja Reja zwierciadło

z roku 1567 (Lwów, 1935). Львівська національна наукова
бібліотека України імені В. Стефаника

Dr. Marek Reichenstein, photo by Janina Mierzecka. From: Marek 
Reichenstein, Mikołaja Reja zwierciadło z roku 1567 (Lviv, 1935).

he Lviv National Vasyl Stefanyk Scientiic Library of Ukraine

Sergey R. KravtsovНаталка Філевич

моєму кабінеті побував на запрошення Бориса 
Григоровича львівський рабин, який підтвердив, 
що знахідка – це старі єврейські контракти. 
Серед них також були й інші документи: аркуш зі 
зразками єврейської каліграфії середини ХІХ ст., 
паперовий амулет, план Єрусалимського Храму з 
назвами його частин та утварі та орнаментована 
таблиця зі зазначенням імені власника – Йосифа 
Тушера.

По обіді того самого дня до мене знову навідався 
рабин, але цього разу з кількома молодими хасидами 
з Єрусалиму. Молодих людей переповнювали 
емоції під час огляду нашої знахідки. Вони питали, 
чи є можливість придбати документи.

Цінність рідкісних на сьогодні документів 
підтвердилась одразу, тому що ними зацікавилися 
провідні дослідники єврейської культури. Те, як 
єврейський народ по крихтах збирає найдрібніші 
артефакти свого світу, світу, котрий майже зник 
в силу невблаганних історичних обставин, – 
викликає велику повагу й захоплення. Небагато 
можна назвати сьогодні людей, яких насправді 
хвилює доля пам’яток культури України. Одним із 
таких подвижників, який добре розумів значення 
історичної пам’яті для кожного народу, був Борис 
Возницький. Можливо, опосередковано завдяки 
йому, ктубот і отримали своє друге життя.

contracts. Among them were also a number of other 
documents: a mid-19th century sheet with samples 
of Jewish calligraphy, a paper amulet, a plan of the 
Jerusalem Temple including the names of its parts and 
implements, and an ornamental sheet with the name 
of its owner, Joseph Tuscher.

Later that aternoon, the Rabbi called on me again, 
this time with several young Hasidim from Jerusalem.
he young men were very excited when they 
encountered the documents, and they asked if it 
would be possible to buy them.

he value of these rare documents was immediately 
conirmed, as leading researchers of Jewish culture 
expressed substantial interest in them.  It is, indeed, 
admirable and respectable how the Jewish people 
collect, litle by litle, even the smallest remnants of 
their world, a world that was practically oblitarated 
due to inexorable historical circumstances. here are 
not many people today who have any concern for the 
fate of Ukraine’s cultural artifacts.  One such warrior, 
who well understood the importance of historical 
memory for any nation, was Borys Voznytsky. He is, 
perhaps, indirectly responsible for these ketubbot 
having been given a new life.
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постулювали давні греки: воно ощасливлювало, 
просвітлювало й ошляхетнювало його. Він цікавився 
головним чином графікою і на кінець свого життя 
став одним із найкращих експертів у галузі польської 
графіки11. 

Райхенштайна вперше згадано як колекціонера 
лише після Першої світової війни. Путівник 
польськими музеями, архівами, бібліотеками 
та збірками у 1926 році містив інформацію про 
“польську та іноземну графіку, ілюстровані книги 
XVIII‒XIX століть”, що належали Райхенштайнові12. 
Колекція зберігалася у новому помешканні – в 
будинку номер 14 на вул. Коперника, що неподалік 
від його довоєнного житла.

Райхенштайн був не лише приватним 
колекціонером. Окрім цього, у 1925 році він 
значився серед засновників Кураторії з опіки 
над єврейськими пам’ятками при єврейській 

beter neighborhood where the most prominent and 
well-to-do members of the Jewish community eager-
ly setled beginning in the early nineteenth century.
Before the First World War, Reichenstein resided
at #8 Sykstuska Street (today Doroshenka).9 

During the First World War, Reichenstein served
as a military doctor in the Second Army of Austro-
Hugary. One of his placements was at the typhus
hospital in Zolochiv, where, in the opinion of his
colleagues, he made his most valuable discoveries in 
typhus hematology.10 

On his return from the First World War, Doctor 
Reichenstein abandoned the University Clinic and 
started his private medical practice. He was highly 
respected by his patients and in his ield. his profes-
sional success allowed him to devote a portion of his 
time and means to his hobby: collecting art, and con-
ducting research in art history. His colleague, Doctor 

2. Титульна сторінка альбому 
фотографій збірки др. Райхенштайна, 
Teka “Н” (1926 р.). Бібліотека 
Інституту народознавства НАН 
України, інв. № 10605

Title page of the album
of photographs and drawings
 from the collection of Dr. Reichenstein, 
File “Н” (1926). Library of the Lviv 
Ethnology Institute at the National 
Academy of Sciences of Ukraine,
inv. no. 10605
 

3. Сторінка з альбому фотографій збірки др. Райхенштайна, Teka “Н” (1926 р.), зі зображеннями ктуби з Модени (1771 р.), яка сьогодні 
зберігається в колекції ЛНГМ. Бібліотека Інституту народознавства НАН України, інв. № 10605

Page from an album of photographs and drawings from the collection of Dr. Reichenstein, File “Н” (1926), showing a ketubbah from Modena 
(1771), located today in the LNAG. Library of the Lviv Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine, inv. no. 10605 

Сергій Кравцов

й науковцем-дослідником: за період його праці в 
клініці та після нього Райхенштайн став автором 
або співавтором низки фахових публікацій у галузі 
гематології 8. Його соціальний статус зростав, і 
він поселився у більш престижному районі, де ще 
від початку XIX століття мешкали найвидатніші 
і найзаможніші члени єврейської громади, – 
в будинку номер 8 на вул. Сикстуській (нині 
Дорошенка)9.

Під час Першої світової війни Райхенштайн 
служив військовим лікарем в Другій Армії Австро-
Угорщини. Одним із місць його служби був 
тифозний шпиталь в Золочеві. Саме тут, на думку 
його колег, він зробив одне з найважливіших 
відкриттів у гематології тифу10.

Повернувшись до Львова після закінчення 
Першої світової війни, доктор Райхенштайн 
покинув університетську клініку й започаткував 
власну медичну практику. Він користався 
високою пошаною і серед своїх пацієнтів, і серед 
колег-лікарів. Професійний успіх давав йому 
змогу присвячувати час і частину статків своєму 
захопленню – колекціонуванню творів мистецтва і 
дослідженню історії мистецтва. У 1932 році колега 
Райхенштайна доктор Бенедикт Земільський 
згадував:

Дух його не обмежився [медичною] наукою. В той 
час, коли пересічного лікаря не зворушує нічого, крім 
“цікавих випадків”, він захоплюється мистецтвом – 
Мистецтвом, що сприймається не як манія збирання 
цікавинок, інвестування капіталу чи снобізм. 
Для нього мистецтво виконувало функції, що їх 

Marek (Markus Eisig) Reichenstein was born in 
April 1876 in Lviv, to Manis Mendel Reichenstein 
and Etel née Dorf .1  he family proited from real 
estate investments. Together with his companions 
and wife, Mendel Reichenstein owned houses at 
#4 Starotandetna Street (today Muliarska) and #29 
Żółkiewska Street (today Bohdana Khmelnytskoho).2 
he family resided at the later address, on the corner 
of Starotandetna and Żółkiewska, in the “Jewish” 
northern suburb.3 

Marek Reichenstein studied at the Fourth Gym-
nasium in Lviv.4 his was a “classical” gymnasium 
with Polish language instruction, a tough secondary 
school ofering a good level of education to its pupils.5  
Reichenstein received his matriculation certiicate in 
1894.6  

Reichenstein enrolled in the Lviv University in 
1894, the same year the Medical Department opened, 
and was among its irst alumni. Reichenstein received 
his Doctor of Medicine in 1904. As a student, he 
worked at the Lviv University Clinic from the time it 
was founded in 1898, and continued working there as 
a professional ater his graduation. At one point du-
ring this time, Reichenstein accidentally wounded 
himself during an anatomy session. his event would 
play a tragic role in his future life.7 

In 1906, Reichenstein was appointed assistant of 
the Clinic. He was not only a physician, but also a re-
searcher and scholar: during his work at the Clinic and 
thereater, Reichenstein authored and co-authored a 
number of professional publications in the ield of he-
matology.8  His social status grew, and he moved to a 

Sergey R. Kravtsov



14 15

Серед позичених у нього предметів було декілька 
об’єктів синагогального та повсякденного вжитку: 
бронзовий рефлектор17, вже згаданий срібний 
литий ханукальний світильник “із російськими 
клеймами” (Іл. 4)18, а також пергаментна таблиця 
мізрах19. Серед книг з його колекції були переважно 
Аґадот20, давні та рідкісні, а також факсимільні й 
сучасні видання21: передрук празького видання 
Ґершома Коена 1526 року (Берлін, 1926); Аґада 
1864 року з Трієсту (італійський переклад Авраама 
Хай Морпурґо з ілюстраціями К. Кірхмайра); 
дереворити, надруковані у Фюрті 1762 року, 
скопійовані зі Зульцбаської Аґади 1726 року, 

projects, bookplates, and posters to the exhibition. He 
also co-authored the exhibition catalog, together with 
Dr. Anna Jędrzejowska, Rudolf Mękicki, Mieczysław 
Opałek, Dr. Krystyna Remerowa, and Aleksander 
Semkowicz.15 

Along with that exhibition and other exhibitions 
of Ukrainian and Armenian books and manuscripts, 
an “Exhibition of Lviv Hebrew Books” was organized 
by the Commission for the Care of Jewish Monu-
ments and held in the Jewish Communal House,
located at #12 Bernsteina (today Sholom-Aleikhema) 
Street. hat exhibition consisted primarily of valuable 
books, predominantly from the Jewish communal

4a. Срібний ханукальний світильник (Житомир, 1858 р.) із 
колекції Марека Райхенштайна (фото Марека Мюнца, 1926 р.). 
Sprawozdanie Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy 
Żydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie (Lwów, 1928), 21

Silver Hanukkah lamp, Zhytomyr, 1858, from the Marek Reichen-
stein collection.  Photo by Marek Müntz, 1926. Sprawozdanie Kura-
torjum Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy Żydowskiej Gminie 
Wyznaniowej we Lwowie (Lwów, 1928), p. 21

4b. Срібний ханукальний світильник (Житомир, 1858 р.) 
із колекції Марека Райхенштайна. Сьогодні у Львівському музеї 
етнографії та художнього промислу. Фото Зева Радована, 1995 р., 
Центр єврейського мистецтва 

Silver Hanukkah lamp, Zhytomyr, 1858, originating from the 
Marek Reichenstein collection.  Located today in the Lviv Museum 
of Ethnography and Crats. Photo by Zev Radovan, 1995. Center for 
Jewish Art

релігійній громаді. Завдання Кураторії полягали у 
документуванні єврейських пам’яток, забезпеченні 
їх “раціональної консервації”, а також у “впливі на 
суспільство з метою підвищення рівня художньої 
культури та встановлення зв’язку (польський ори-
гінал: nawiązanie związku) з багатою художньою 
традицією”13. Очолили Кураторію архітектор Юзеф 
Авін (1883‒1942), лікар Марек Райхенштайн, а 
також равин Поступової синагоги др. Леві Фройнд 
(1877‒1940). У результаті діяльності Комісії 
досліджено і задокументовано 292 предмети, що 
належали до синагог, цвинтарів та збірок рухомих 
артефактів. У рамках цієї кампанії 1926 року було 
зроблено фотографії, начерки та описи творів 
із приватної колекції Райхенштайна14  (Іл. 2, 3). 
Фотографію одного ритуального предмета з його 
збірки – срібного ханукального світильника – 
вміщено у звіті Комісії від 1928 року; цей предмет 
зберігся до сьогодні (Іл. 4).

У 1928 році Райхенштайн взяв участь у 
Львівській книжковій виставці, присвяченій 
Першому конгресові бібліотекарів та Третьому 
конгресові польських бібліофілів, що відбувалися 
у Львові. Виставка, яку організували комітети 
цих Конгресів, тривала від травня до червня 
того року в приміщенні Львівського історичного 
музею на пл. Ринок, 4. Райхенштайн надав для 
виставки велику кількість оригінальних проектів 
книжкового дизайну, екслібрисів та плакатів. 
Крім цього, у співавторстві з др. Анною 
Єнджейовською, Рудольфом Менкіцьким, Мечи-
славом Опалком, др. Кристиною Ремеровою 
та Александром Семковічем він уклав каталог 
виставки15.

Одночасно з цією та іншими виставками 
українських та вірменських книг і рукописів 
Кураторія з опіки над єврейськими пам’ятками 
організувала в Домі єврейської громади за 
адресою вул. Бернштейна, 12 (нині Шолом-
Алейхема) експозицію львівської єврейської 
книги. На цій виставці були представлені 
численні цінні книжки – переважно з бібліотеки 
єврейської громади, а також чимало фотографій та 
рисунків надгробків, єврейських церемоніальних 
предметів, синагогальних світильників і тканин 
з колекції Максиміліяна Ґольдштайна16. Колекція 
Райхенштайна також була доступна для огляду. 

Benedykt Ziemilski would recall in 1932:

His spirit was not conined to [medical] science. In an 
age when the average doctor is not moved by anything 
besides “interesting cases,” he became fascinated with 
art: Art understood not as a mania of collecting curiosa, 
investing capital, or snobbishness. For him, it served as 
postulated by the ancient Greeks: it made him happy, 
it illuminated and ennobled him. He dealt mainly with 
graphic art, and by the end of his life he became one of 
the best experts in Polish graphics.11 

Reichenstein was mentioned as a collector only 
ater the First World War. A 1926 guidebook of
Polish museums, archives, libraries, and collections 
mentioned that Reichenstein was in possession of 
“Polish and foreign graphics, and illustrated books of 
the eighteenth and nineteenth centuries.” 12 His collec-
tion was located in a new apartment, at #14 Kopernika 
Street, not far from his prewar residence.

Reichenstein was not only a private collector; 
he was among the founders of the Commission 
(Kuratorium) for the Care of Jewish Monuments in 
the Jewish Religious Community in 1925. he goals 
of the Commission were to document Jewish 
monuments, to atend to their “rational conservation,” 
and to “inluence society in elevating artistic culture 
and producing a bond with a rich artistic tradition.” 13 
he Commission was headed by architect Józef Awin 
(1883‒1942), Doctor Marek Reichenstein, and the 
rabbi of the Progressive Synagogue, Rabbi Dr. Lewi 
Freund (1877‒1940). As a result of the Commission’s 
activities, 292 items from synagogues, cemeteries 
and collections of movable artifacts were surveyed 
and documented. Reichenstein’s private collection 
was photographed, sketched, and described in the 
framework of this campaign in 1926 (Figs. 2, 3).14  
One photograph of a ritual object in his possession—
a silver Hanukkah lamp—was reproduced in the 
Commission’s report in 1928. his object has survived 
until the present day (Fig. 4).

In 1928, Reichenstein participated in the Lviv Book 
Exhibition, which was dedicated to the First Congress 
of Librarians and the hird Congress of Polish Bib-
liophiles, both held in Lviv. he Book Exhibition was 
a two-month event from May to June, organized by 
the commitees of these congresses and held on the 
premises of the Lviv Historical Museum, at #4 Rynok 
Square. Reichenstein lent many original book design 
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одинадцять ктубот із колекції Райхенштайна. У 
каталозі 1928 року вони описані в такий спосіб26:

301. Літографія на пергаменті, Амстердам, 5453 
(1693).

302. Пергамент, гуаш, Анкона, 5489 (1728)27. 
303. Пергамент, гуаш, Анкона, 5500 (1740).
304. Пергамент, гуаш, Анкона, 5527 (1767).
305. Пергамент, гуаш і метал, Модена, 5532  (1771)28.
306. Пергамент, гуаш, Ліворно, 5538 (1778).
307. Пергамент, гуаш, Сієна, 5545 (1785).
308. Пергамент, гуаш, Анкона, 5550 (1790)29. 
309. Пергамент, гуаш, Модена, 5582 (1822).
310. Пергамент, гуаш, Рим, 5601 (1841).
311. Пергамент, гуаш, Рим, 5612 (1852)30.

C. Kirchmayr); woodcut illustrations printed in Fürth 
in 1762, copied from the Sulzbach Haggadah of 1726, 
which is based on earlier examples going back to the 
Amsterdam model of 1695; an 1804 Viennese edi-
tion inspired by the Amsterdam Haggadah; a Hagga-
dah illustrated by Józef Budko (Vienna‒Berlin, 1921) 
and another modern Haggadah, illustrated by Jacob 
Steinhardt (Berlin, 1921).22  Other prints exhibited 
by Reichenstein were: Mashal ha-Kadmoni (he Fable 
of the Ancient) (Venice, 1546),23 Sefer ha-Minhagim 
(Book of Customs) (Amsterdam, 1775),24 and several 
title pages, initials, and vignetes.25 

A noteworthy part of the exhibition, which was 
fairly unusual for Lviv at that time, consisted of eleven 

6. Виставка львівської єврейської книги, травень–червень 1928 р. (фото Марека Мюнца). Тека “Т”. Wystawa książki hebrajskiej i zabytków 
sztuki żydowskiej, Lwów, 1928. Бібліотека Інституту народознавства НАН України, інв. № 10608. Вгорі ліворуч видно ктубу з Пізи (1694/95 р.), 
яка сьогодні зберігається в колекції ЛНГМ, праворуч – кутба з Анкони (1767 р.), сучасне місце зберігання якої не відоме

he Lviv Hebrew Book Exhibition, May–June, 1928. Photo by Marek Müntz. File “T.” Wystawa książki hebrajskiej i zabytków sztuki żydowskiej, 
Lwów, 1928. Library of the Lviv Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 10608. A ketubbah from Pisa (1694/95), 
now in the LNAG collection, is visible on the let; the present location of the ketubbah on the right, from Ancona (1767), is unknown.
 

яка ґрунтується на раніших зразках, що сягають 
амстердамського взірця 1695 року; віденське 
видання 1804 року, джерелом якого послужила 
амстердамська Аґада; Аґада з ілюстраціями Йозефа 
Будко (Відень–Берлін, 1921) і ще одна сучасна 
Аґада з ілюстраціями Якоба Штайнгардта (Берлін, 
1921)22. Серед інших видань, що їх Райхенштайн 
продемонстрував на виставці, були: Машаль га-
Кадмоні (Давня приповідка) (Венеція, 1546)23, 
Сефер га-Мінгаґім (Книга звичаїв) (Амстердам, 
1775)24, низка титульних сторінок, ініціалів та 
віньєток25.

Вартим уваги і водночас незвичним для 
львівського середовища експонатом виставки були 

library, but also included many photos and drawings 
of tombstones, Jewish ceremonial objects, synagogue 
ixtures, and textiles from Maksymilian Goldstein’s 
collection.16  Reichenstein’s collection was represented
there too, including several objects for synagogue 
and Jewish home use: a bronze relector,17  the afore-
mentioned silver cast Hanukkah lamp “with Rus-
sian hallmarks” (Fig. 4),18  and a parchment mizraḥ 
plaque.19  he books from his collection were mainly 
Haggadot,20  old and rare types together with facsimile
editions and modern works, namely:21 a reprint from 
the Gershom Kohen edition, Prague, 1526 (Berlin, 
1926); a Haggadah from Trieste, 1864 (translated 
into Italian by Abraham Hai Morpurgo, illustrated by 

5. Виставка львівської єврейської книги, травень–червень 1928 р. (фото Марека Мюнца). Тека “Т”. Wystawa książki hebrajskiej i zabytków 
sztuki żydowskiej, Lwów, 1928. Бібліотека Інституту народознавства НАН України, інв. № 10608. Вгорі праворуч видно ктубу з Модени 
(1771 р.), яка сьогодні зберігається в колекції ЛНГМ, ліворуч – ктуба з Анкони (1740 р.), сучасне місце зберігання якої не відоме

he Lviv Hebrew Book Exhibition, May–June, 1928. Photo by Marek Müntz. File “T.” Wystawa książki hebrajskiej i zabytków sztuki żydowskiej, 
Lwów, 1928. Library of the Lviv Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 10608. A ketubbah from Modena (1771), 
now in the LNAG collection, is visible on the right; the present location of the ketubbah on the let, from Ancona (1740), is unknown 
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професор Владислав Подляха; згодом доповідь 
надруковано у записках Товариства33. Львівське 
товариство бібліофілів посмертно опублікувало 
повний текст Райхенштайнового дослідження у 
1935 році (Іл. 7)34.

Зацікавлення історією мистецтва Марек 
Райхенштайн передав своїй доньці – др. Ользі 
Райхенштайн-Мелєровій (1904‒?, іл. 8)35. Вона 
видала розвідку про мистецтво книжкової 
ілюстрації у 1929 році36, виступила з двома 
доповідями у Відділі історії мистецтва і культури 
Академічного товариства у Львові у 1932 році37. 
Свою пізнішу монографію дослідниця присвятила 
графіці польського митця, лікаря і письменника 
Вінценти Смоковського (1797‒1876, іл. 9)38. Окрім 
польської книжкової графіки, Ольга Райхенштайн 
цікавилася єврейським мистецтвом, писала про 

She dedicated her later monograph to the graphics
of Polish artist, physician, and writer Wincenty
Smokowski (1797‒1876, Fig. 9).38 In addition to
Polish book graphics, Olga Reichenstein was also 
interested in Jewish art, and wrote about sculptor 
Henryk Glicenstein (1870‒1942).39 She also studied 
artistic creativity in children.40

Dr. Reichenstein developed his own methodology 
in art history research. His research principles and 
his evolution as an art historian are described in the
memoir of Dr. Rudolf Kotula, his fellow bibliophile:

His approach to that ield [cultural and art history], 
was based on an absorptive and immersed mental state, 
and transformed incredibly quickly from an innate aes-
thetic passion into a talent of independent conclusions. 
his rapid penetration into a new but greatly beloved 
ield may be explained by his use of scholarly research 

8. Родина Райхенштайнів, бл. 1910 р. Др. Марек Райхенштайн сидить зліва і обіймає доньку Ольгу; його дружина Ада тримає руку
на його плечі. Центр візуальної документації ім. Бернарда і Міріам Остерів (Тель-Авів) із дозволу Марґаліт Баш

Reichenstein family, ca. 1910. Dr. Marek Reichenstein, siting on the let, embracing his daughter Olga. His wife Ada is placing her hand
on his shoulder. he Oster Visual Documentation Center, Beit Hatfutsot, Tel Aviv, courtesy of Margalit Bash 
 

Цю виставку єврейської книги і пам’яток 
єврейського мистецтва задокументувала Кураторія 
з опіки над єврейськими пам’ятками (Іл. 5, 6)31.

Заснування Кураторії та організація Виставки 
єврейської книги стали важливими віхами на 
шляху до заснування Єврейського музею у Львові. 
Наступним кроком у цьому напрямку було 
заснування Товариства друзів єврейського музею 
у Львові 1931 року. Першим головою Товариства 
обрано доктора Марека Райхенштайна32.

Окрім зацікавлення єврейським мистецтвом, 
Райхенштайн був активним і шанованим членом 
Товариства бібліофілів у Львові, де займався 
головно польським мистецтвом. Він також брав 
участь у діяльності Академічного товариства: 
у 1931–32 роках підготував доповідь “Три 
гравюри у Свічаді Миколая Рея, що опублікував 
Мацєй Віржб’єнта 1687 року” для Відділу історії 
мистецтва та культури Академічного товариства 
у Львові. Однак сам автор не зміг виступити з 
цією доповіддю. Замість нього 21 квітня 1932 
року в Академічному товаристві текст виголосив 

ketubbot from Reichenstein’s collection, listed in the 
catalog as follows:26

301. Lithograph on parchment, Amsterdam, 5453 
(1693).

302. Parchment, gouache, Ancona, 5489 (1728).27 
303. Parchment, gouache, Ancona, 5500 (1740).
304. Parchment, gouache, Ancona, 5527 (1767).
305. Parchment, gouache and metal, Modena, 

5532 (1771).28

306. Parchment, gouache, Livorno, 5538 (1778).
307. Parchment, gouache, Siena, 5545 (1785).
308. Parchment, gouache, Ancona, 5550 (1790).29

309. Parchment, gouache, Modena, 5582 (1822).
310. Parchment, gouache, Rome, 5601 (1841).
311. Parchment, gouache, Rome, 5612 (1852).30

his exhibition of Hebrew Books and Monuments 
of Jewish Art was documented by the Commission
for the Care of Jewish Monuments (Figs. 5, 6).31

he launching of the Commission for the Care of 
Jewish Monuments and the Hebrew Book Exhibition 
were signiicant steps towards the founding of 
the Jewish Museum in Lviv. A further step in that
direction was the 1931 establishment of the Society 
of Friends of the Jewish Museum in Lviv. Dr. Marek 
Reichenstein was elected the Society’s irst presi-
dent.32 

Besides his interest in Jewish Art, Reichenstein was 
an active and esteemed member of the Bibliophile 
Society in Lviv, where he was engaged mainly with 
Polish art. He was also active in the Academic
Society. In 1931‒32, he prepared a paper, “hree 
Woodcuts in Zwierciadło [Spectaculum] by Mikołąj 
Rej Published by Maciej Wirzbięta in 1687,” to be 
delivered at the Department of Art History and 
Culture at the Academic Society in Lviv. Reichenstein, 
however, was not able to deliver this paper, and it was 
presented by Professor Władysław Podlacha on April 
21, 1932 at the Academic Society, and published 
in the Society’s proceedings.33 he Lviv Society of 
Bibliophiles posthumously published Reichensten’s 
study in full in 1935 (Fig. 7).34 

Marek Reichenstein infused his daughter, Dr. Olga 
Reichenstein-Mehlerowa (1904‒?, Fig. 8), with his 
interest in art history.35 She published a research paper 
on the art of book illustration in 1929,36 and pre-
sented two papers at the Department of Art History 
and Culture at he Academic Society in Lviv in 1932.37

7. Титульна сторінка видання Марека Райхенштайна “Свічадо” 
Міколая Рея (1567 р.) з іконографічного погляду (Львів, 1935). 
Львівська національна наукова бібліотека України
імені В. Стефаника

he title page of the book: Marek Reichenstein, Iconographic Aspects of 
Mikołaj Rej’s “Speculum” rom 1567 (Lviv, 1935). he Lviv National Vasyl 
Stefanyk Scientiic Library of Ukraine
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дослідженням ілюстрацій до “Дон Кіхота” і зібрав 
багатий матеріал, однак через хворобу не зміг 
завершити розвідку. Згадана розвідка, присвячена 
ілюстраціям до Свічада Миколая Рея (1505–
1569), польського автора доби Відродження, 
вийшла друком посмертно. Райхенштайн довів, 
що три дереворити у Свічаді були тематичними 
адаптаціями, що базувалися на мідеритах 
німецького митця Ґеорґа Пенча (ca. 1500‒1555), 
які своєю чергою були ілюстраціями до поеми 
Петрарки “Тріумфи” 44.

Можна припустити, що своїм інтересом до 
комплексного вивчення давньої книги та іконо-
графії ілюстрацій Райхенштайн завдячував др.
Зофії Амайзеновій (1897–1967), бібліотекареві і 
науковцю з Кракова. Справді, такого плану 
зацікавлення були пріоритетними у її 
дослідницькому підході. У ранніх студіях про 
єврейську іконографію Амайзенова покликалася 
на Віденську школу, вона листувалася з іншою 
дослідницею у цій галузі, др. Рахиллю Вішніцер-
Бернштайн (1885‒1989), і налагодила контакти 
із бібліотекою Варбурга в Гамбурзі45. У 1929 році 
Амайзенова опублікувала працю, присвячену 
ілюмінованій рукописній єврейській Біблії, що 
збереглася в Кракові46; услід за нею підготувала 
ще одну іконографічну розвідку про рукописну 
єврейську Біблію, що на той час зберігалася у 
Бібліотеці Павліковських у Львові; результати 
були опубліковані 1933 року47. Хоча на сьогодні 
не відомо ані про листування між Амайзеновою та 
Райхенштайном, ані про взаємні посилання, проте 
цілком можливо, що ці науковці контактували і 
спонукали один одного до наукових пошуків48. 
Не менш значущим було й те, що іконографічні 
дослідження мали міцну основу й у Кракові, і 
у Львові, де розвідки такого напрямку ще від 
80-х років XIX століття провадили засновники 
відповідних шкіл історії мистецтва Маріян 
Соколовський (1839‒1911) та Ян Болоз Антоневич 
(1858‒1922).

Як уже згадано, Райхенштайн ще студентом 
поранився під час заняття з анатомії. Інфекція, 
що стала наслідком травми, завдавала серйозної 
шкоди його здоров’ю впродовж усього життя; як 
гематолог, Райхенштайн передбачав смертельний 
наслідок хвороби. Після трьохтижневого локаль-

1967). Indeed, these interests were prominent
in Ameisenowa’s approach. In her early research on 
Jewish iconography, Ameisenowa drew upon works 
from scholars of the Vienna School, corresponded 
with another scholar in the ield, Dr. Rachel
Wischnitzer-Bernstein (1885‒1989), and consulted 
the Warburg Library in Hamburg.45 In 1929, 
Ameisenowa published her work devoted to the 
illuminated Hebrew Bible preserved in Kraków.46 She 
proceeded with an iconographic study on another 
Hebrew Bible, which was at that time kept in the 
Pawlikowskis’ Library in Lviv, publishing her new 
work in 1933.47

Although there is no evidence at this point that 
Ameisenowa and Reichenstein corresponded or 
cross-referenced each other, it is possible that both 
scholars contacted and mutually inspired each other.48  

In any case, it is signiicant to observe that icono-
graphic studies were well based both in Kraków and 
Lviv, where the founders of their respective schools 
of art history, Marian Sokołowski (1839‒1911) and 
Jan Bołoz Antoniewicz (1858‒1922), conducted such 
studies beginning in the 1880s.

скульптора Генрика Ґліценштайна (1870‒1942)39, 
вивчала дитячу художню творчість40.

Райхенштайн шукав власної методології 
мистецтвознавчих досліджень. Про його еволюцію 
як історика мистецтва та дослідницькі принципи 
можемо довідатися зі спогадів колеги-бібліофіла 
др. Рудольфа Котулі:

Його підхід до цієї галузі [історії мистецтва та 
культури], що ґрунтувався на спостереженні та 
інтелектуальному заглибленні, надзвичайно швидко 
перетворився із вродженої естетичної пристрасті 
на талант до незалежних висновків. Цей швидкий 
перехід у нову, проте вельми улюблену галузь можна 
пояснити використанням тих методів наукового 
дослідження, що їх він раніше опанував у клінічних 
лабораторіях. Допомогли також і його проникливий 
та критичний розум, його комбінаторні здібності41.

Одним із дослідницьких принципів, якого 
дотримувався Райхенштайн, був всеохоплюючий 
підхід до книги:

До дослідження книги впродовж цілого її життя він 
ставився рівно настільки глибоко, наскільки цього 
вимагала тема. Починаючи від водяного знаку, 
переходячи до ґрунтовних бібліографічних знань 
і розуміння літературних явищ, опанував усі ці 
питання […]. Він глибоко вивчав історію і техніку 
друкарства […], проникав у тонкощі шрифтів і 
гармонію між розміщенням тексту і його змістом, 
розумів її [цю гармонію] як естетичний хист 
друкаря або особливість тієї доби, в яку друкар жив. 
Його цікавила історія оправляння книг, особливо в 
Польщі, мистецькі прийоми, що простежуються у 
цій техніці від XV століття і до сьогодні. Комплекс 
цих питань розглядав із точки зору культурної 
історії, зокрема історії мистецтва42.

Крім того, Райхенштайн намагався поставити 
вивчення деревориту в Польщі (ця тема цікавила 
його найбільше) на солідну методологічну основу. 
З цим наміром він запропонував на розгляд 
Товариства бібліофілів програму систематичного 
збору, фотографування і документації усіх 
дереворитів, надрукованих у польських виданнях, 
з метою створення покажчика для порівняльних та 
іконографічних досліджень43.

Іконографія була однією з ділянок зацікавлення 
Райхенштайна і складником комплексної методо-
логії його студій. Він працював над іконографічним 

methods, which he had previously acquired in clinical 
laboratories. His deeply perceptive and critical mind, as 
well as his combinatory talent, capable of formulating 
an apposite synthesis, were also helpful.41

One of Reichenstein’s research principles involved 
taking a holistic approach to book study:

He treated the study of a book over the course of its 
life as comprehensively as this object would demand. 
Starting with the paper watermark, advancing to deep 
bibliographical knowledge and the phenomena of 
literature, he mastered all these aspects […]. He delved 
into printing history and technique […], puting forth 
questions of font design and the harmony between the 
layout and the content of the text, and understanding 
it [this harmony] as an aesthetical skill of the printer’s 
workshop or his epoch. He was interested in the history 
of book binding, especially in Poland, and in the artistic 
features evident in its technique from the iteenth 
century until today. He considered the complex of 
these maters from the standpoint of cultural history, 
particularly of art history.42

Reichenstein was fascinated by the study of 
woodcut in Poland more than anything, and he sought 
to place it on a irm methodological foundation. With 
this intention, he proposed a program to the So-
ciety of Bibliophiles, which included the systematic 
collection, photographing, and documenting of all 
woodcuts found in Polish publications, in order to 
produce an index for comparative and iconographic 
studies.43 Iconography was one of Reichenstein’s ields 
of interest, and a component of his comprehensive 
methodology. He conducted iconographic research 
on the illustrations to Don Quixote, and collected rich 
material, but was unable to conclude this study due
to his illness. he aforementioned iconographic 
research, dealing with illustrations to Zwierciadło by 
Polish Renaissance author Mikołaj Rej (1505‒69), 
was published posthumously. Reichenstein has shown 
that three woodcuts in Zwierciadło were thematic 
adaptations based on copper engravings by German 
artist Georg Pencz (ca. 1500‒55), which he had made
as illustrations to Petrarch’s poem “he Great 
Triumphs.” 44 

It may be supposed that Reichenstein’s interests
in the holistic study of a book and in the iconography
of illustrations were inspired by the librarian and
scholar from Kraków, Dr. Zoia Ameisenowa (1897‒

9. Титульна сторінка видання Ольги Райхенштайн-Мелєр, 
Вінценти Смоковський (Варшава, 1936). Львівська національна 
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Olga Reichenstein-Mehlerowa, Wincenty Smokowski 
(Warsaw, 1936), title page. he Lviv National Vasyl Stefanyk Scientiic 
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життя Райхенштайна поєднало в собі давньо-
грецьке калос каґатос – шляхетний ідеал
досконалої людської особистості, гармонійної 
єдності розуму й тіла – із вченням Гілеля про 
скромність і любов до ближнього53.

У своїй промові на похороні вдова Райхенштай-
на, др. Ада Кальмус-Райхенштайн (1880‒?)54, 
закликала не витрачати грошей на квіти, а 
замість цього скласти щедрі пожертви на користь 
Єврейського музею і для інших благодійних 
починань. Вона тут же пожертвувала на майбутній 
музей 300 злотих (приблизно 90 тогочасних 
доларів)55. Такі пожертви “замість квітів” прибували 
впродовж місяця після смерті Райхенштайна, і 
місцева єврейська газета Хвиля щодня повідомляла 
про них.

Др. Ада (Адель) Кальмус-Райхенштайн успад-
кувала колекцію свого чоловіка, і подальша 
доля збірки залежала від її волі (Іл. 8). Вона 
була непересічною особистістю. Народилася в 
листопаді 1880 року у Станиславові (нині Івано-
Франківськ) у родині Нусіна Йоселя (Йосифа) 
Кальмуса з Маріамполя і Тауби (Антонії) 
Горнштайн з Копичинців56, закінчила школу у 
Львові в 1898 році. Здобула освіту у Львівському 
університеті і захистила докторат у 1902 році; 
її докторська дисертація мала назву Das mo-
derne “Märchendrama” (Сучасна “казкова драма”). 
Писала для суспільних періодичних, зокрема 
і жіночих, видань, перекладала польською 
мовою німецьку белетристику. Разом з Еммою 
Лілієн (1867–1934) була засновницею Союзу 
єврейських жінок (Związek Kobiet Żydowskich), 
однією із засновниць Жіночої міжнародної 
сіоністської організації (WIZO) і очільницею 
філії цієї організації в т. зв. Східній Малопольщі, 
членкинею багатьох інших єврейських благодійних 
та жіночих організацій57. У листопаді 1920 року 
Аду Райхенштайн обрано очільницею Товариства 
шанувальників єврейського мистецтва у Львові, 
і 1922 року вона залишалася на керівних посадах 
у цьому товаристві58. Ймовірно, саме завдяки її 
впливу др. Марек Райхенштайн частково при-
святив себе колекціонуванню і вивченню 
мистецтва.

Єврейський музей у Львові став бажаним і 
улюбленим дітищем єврейської інтелігенції. Після 

Ringel (1880–1941)52 spoke on behalf of the B’nai 
B’rith “Leopolis” Society, the Society of Friends of the 
Jewish Museum, and the Lviv section of TOZ (Towa-
rzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej, i.e., 
the Society for Safeguarding the Health of the Jewish 
Population), with which the deceased was ailiated. In 
Ringel’s sublime words, Reichenstein’s life united the 
ancient Greek kalos kagathos, (the chivalrous ideal of 
the complete human personality, harmonious in mind 
and body), with Hillel’s teaching of modesty and love 
of one’s neighbor.53

In her funerary speech, Reichenstein’s widow 
Dr. Ada Kalmus-Reichenstein (1880‒?)54 suggested 
that people not waste money on lowers, but instead 
donate generously to the future Jewish Museum and 
other charities. She immediately donated 300 zloty 
(worth $90 at that time) to the future museum.55 
Contributions “in lieu of lowers” arrived for a month 
ater Reichenstein’s demise, and were reported each 
day (apart from the Sabbath) in the local Jewish 
newspaper Chwila.

Dr. Ada (Adelle) Kalmus-Reichenstein inherited her 
husband’s collection, and its future destiny depended 
on her decisions (Fig. 8). Ada was an outstanding 
personality in her own right. Born in November 
1880 in Stanisławów (today Ivano-Frankivs’k) to 
Nusin Josel ( Józef) Kalmuss from Mariampil and 
Taube (Antonia) Hornstein from Kopychyntsi,56 she 
graduated high school in Lviv in 1898. She atended 
the Lviv University and received her PhD in 1902. Her 
doctoral thesis was entitled Das moderne “Märchen-
drama” (he Modern Fairy Tale Drama). She wrote 
for social and women’s periodicals, and translated 
modern belles-letres from German to Polish. She was, 
together with Emma Lilien (1867–1934), a founder 
of the Union of Jewish Women (Związek Kobiet 
Żydowskich), one of the founders of the Women’s 
International Zionist Organization (WIZO) and 
its leader in so-called Eastern Lesser Poland. She 
was also a member of many other Jewish charities 
and women’s organizations.57 Ada Reichenstein was 
elected president of the Society of Admirers of Jewish 
Art in Lviv in November 1920, and as of 1922 she was 
still among the governors of this society.58 Dr. Marek 
Reichenstein’s interest in collecting and studying art 
may well have been due to her inluence.

he Jewish Museum in Lviv was a beloved pet 

ного запалення, 23 лютого 1932 року, його 
оперували др. Тадеуш Островський та др. Вольф у 
санаторії “Салюс” (за адресою вул. Сенаторська, 3 –
нині Ярослава Стецька)49. Незважаючи на деяке 
покращення стану, Райхенштайн помер 27 лютого 
1932 року50, а 29 лютого його поховано на Новому 
єврейському цвинтарі у Львові 51.

Марек Райхенштайн був надзвичайно скромною 
людиною, і за життя його заслуги не привертали 
уваги громадськості. Лише в похоронних промовах, 
некрологах та спогадах колеги говорили про нього 
як про видатну особистість, талановитого лікаря, 
науковця, колекціонера і дослідника мистецтва.

На похорон Райхеншайна прийшло дуже багато 
людей: численні представники інтелектуальної 
еліти, університетські професори, майже вся 
медична гільдія міста, люди вільних професій 
і представники громадських організацій. На 
церемонії служили двоє равинів Поступової 
синагоги – др. Леві Фройнд і др. Єхезкіїл Левін, 
які також виголосили промови у похоронному 
домі. Від імені товариства Б’най Б’ріт “Леополіс”, 
Товариства друзів єврейського музею і львівської 
філії Товариства охорони здоров’я єврейського 
населення (ТОЗ), з якими покійний співпрацював, 
промову виголосив колишній сенатор польського 
Сейму др. Міхал Рінґель (1880–1941)52. Як
зазначив у своїй піднесеній промові др. Рінґель, 

As has already been mentioned, Reichenstein 
wounded himself during an anatomy session in 
his student years. he resulting infection seriously 
endangered his health throughout his life, and as 
a hematologist, he was able to predict the lethal 
development of the disease. Ater three weeks of local 
inlammation, he was operated on by Dr. Tadeusz 
Ostrowski and Dr. Wolf in the “Salus” Sanatorium 
at #3 Senatorska Street (today Yaroslava Stets’ka) 
on February 23, 1932.49 Despite initial improvement 
in his condition, Reichenstein died on February 27, 
1932,50 and was buried on February 29 in the New 
Jewish Cemetery in Lviv.51

Marek Reichenstein was an exceptionally modest 
person; his merits received no public atention during 
his lifetime. It was only in the funerary speeches, 
obituaries, and reminiscences that his colleagues 
honored him as an outstanding person, doctor, 
scholar, art collector and researcher.

His funeral was massively atended by the general 
public as well as by many representatives of the intel-
lectual elite, including university professors, almost the 
entire medical guild of the city, people of liberal pro-
fessions, and representatives of public organizations. 
Two rabbis of the Progressive Synagogue—Dr. Lewi 
Freund and Dr. Jechezkiel Lewin—oiciated during 
the ceremony and delivered speeches at the funerary 
house. he ex-senator of the Polish Sejm, Dr. Michał 

10. Гості на інавгурації Музею 
єврейської громади у Львові, 
17 травня 1934 р.
Джерело: Chwila, Dodatek 
ilustrowany, 27 травня, 1934 р. 
Львівська національна наукова 
бібліотека України 
імені В. Стефаника

Guests at the inauguration of 
the Jewish Community
Museum in Lviv, May 17, 1934.
From: Chwila, Dodatek ilustrowany, 
May 27, 1934. he Lviv National 
Vasyl Stefanyk Scientiic 
Library of Ukraine

Сергій Кравцов Sergey R. Kravtsov



24 25

шалі), ритуальна кераміка галицьких виробників, 
світська кераміка у виконанні єврейських митців, 
колекція набивних тканин від єврейських 
ремісників, їхнє професійне знаряддя і ескізи для 
стінопису синагог.

Окрему кімнату займала колекція Райхенштайна 
й експонати, що їх Друзі єврейського музею 
придбали, аби віддати шану його пам’яті. Серед 
найцікавіших елементів колекції музею були 25 
ктубот, датованих від 1694 до 1885 років61.

Крім цього, в музеї експонувалися фотографії 
пам’яток архітектури і надгробків, документація 
яких не припинялася від 1925 року. Цікавим експо-
натом був фрагмент ковчега Тори з Яворівської 
синагоги, яку було знищено в роки Першої 
світової війни. Музей також збирав предмети 
народного мистецтва, зокрема дитячі паперові 
маски для свята Пурим, паперові витинанки для 
таблиць мізрах і свята Шавуот. Колекція постійно 
збільшувалася, тепер уже вона не обмежувалася 
лише предметами ритуального мистецтва XVII–
XIX століть, її доповнили твори сучасного 
світського мистецтва. Рада музею планувала його 
розширення і перетворення на єврейський музей 
регіонального значення. Було здійснено ретельну 
інвентаризацію колекції. Станом на 1938 рік 
зібрання містило 809 предметів: 196 предметів, які 
були у власності музею, 458 предметів, що нале-
жали Товариству друзів єврейського музею 
(серед яких були й 25 ктубот), 84 безстрокових 
депозитів і 71 тимчасовий депозит. Крім цього, 
музеєві належали понад 1 000 фотографій синагог, 
надгробків та інших пам’яток, що їх зібрала 
Кураторія з опіки над єврейськими пам’ятками62.

Радянська влада закрила Музей львівської релігій-
ної громади 1939 року; у 1940 році приміщення 
музею націоналізовано, а колекцію разом із 
предметами, що походили зі збірки Райхенштайна, 
передано Музеєві художнього промислу. Колекція 
неушкодженою пережила нацистську окупацію, 
але в повоєнні роки її було розділено: певні 
предмети, залежно від їхнього матеріалу та 
“профілю”, передано Львівському історичному 
музеєві, його відділенню – Львівському музеєві 
історії релігії (що згодом став незалежною 
установою), а також Львівській картинній галереї 
(тепер – Львівська національна галерея мистецтв). 

and sketches for synagogue murals.

Reichenstein’s collection, and items purchased 
by the Friends of the Jewish Museum to honor his 
memory occupied a separate room. One of the most 
interesting parts of the museum was an exhibit of 25 
ketubbot dating from 1694 to 1885.61

In addition, the museum displayed photographs of 
architectural landmarks and tombstones, which were 
continuously documented from 1925. One interesting 
exhibit was a fragment of the Torah ark from the 
Yavoriv Synagogue, destroyed during the First World 
War. he museum also collected objects of folk art such 
as children’s paper masks for Purim, and paper-cuts of 
mizraḥ plates and plates for Shavuot. he collection 
grew to include not only objects of ritual art from the 
seventeenth to nineteenth century, but also modern 
secular art. he board of the museum was planning 
an expansion of the museum: its transformation into 
a regional Jewish museum. As such, the museum’s 
collection was thoroughly inventoried. In 1938, it 
included 196 items belonging to the Museum, 458 
items owned by the Society of Friends of the Jewish 
Museum (including the 25 ketubbot), 84 permanent 

довгої підготовчої праці музей нарешті урочисто 
відкрито 17 травня 1934 року (Іл. 10). Ада Каль-
мус-Райхенштайн передала більшу частину
колекції юдаїки свого покійного чоловіка у 
постійний депозит музеєві (формально Товариству 
друзів єврейського музею), і один із залів музею 
було названо іменем Марека Райхенштайна59.

У родинному архіві ще залишалася велика 
колекція естампів, яку зібрав Райхенштайн. В 
лютому 1937 року був надрукований каталог 
“Класична і сучасна мистецька графіка з колекції 
доктора Марка Райхенштайна”, який, очевидно, 
підготувала його донька, куди увійшло 373 твори 
– “мала частина зі спадщини” 60. Твори колекції 
розділено на дві групи. До “класичної графіки” 
входили мідерити і аквафорти європейських 
майстрів XVI – XIX століть, серед яких були 
цінні гравюри братів Караччі, Каналетто, Жака 
Калло, Вільяма Хогарта, велика збірка творів
Жан-Жака Буасьє. Твір цього відомого 
французького гравера XVIІІ століття “Діти, що 
бавляться мильними бульбашками” було обрано
для обкладинки каталогу (Іл. 11). Не менш
поважно виглядала частина колекції зі сучасною 
графікою початку ХХ століття: два великих 
дереворити Умберто Боччоні, роботи Франса 
Мазереля, Кете Кольвіц і значна кількість творів 
єврейських художників – Марка Шагала, Якоба 
Штайнгардта, Луі Маркуссі, Ефраїма-Мойсея 
Лілієна, Єжи Меркеля, Адама Хершафта, Бруна 
Шульца та ін. Ймовірно, збірка була виставлена
на продаж, оскільки в каталозі вказано ціни
творів. Безумовно, це була одна з набагатших 
графічних колекцій Львова, і залишається 
сподіватися, що хоча б окремі твори, які не 
потрапили до Єврейського музею, вціліли. 

Єврейський музей займав верхній поверх 
Дому громади на вул. Бернштайна, 12, де йому 
було відведено п’ять залів і коридор. Експозиція 
складалася з постійної колекції і тимчасових 
депозитів із власності Товариства друзів 
єврейського музею і майна самого Музею, тобто 
релігійної громади. Серед експонатів були такі 
ритуальні предмети з львівських синагог як Тора-
шильди, корони Тори, завіси і ламбрекени ковчегів 
Тори; були також предмети домашнього вжитку: 
ханукії, бальзамінки, атарот (оздоби молитовної 

project of the Jewish intelligentsia, and ater exten-
sive preparatory work, it was inaugurated on May 17, 
1934 (Fig. 10). Ada Kalmus-Reichenstein lent most 
of her late husband’s Judaica collection to the museum 
(formally, to the Society of Friends of the Jewish Mu-
seum) as a permanent lone. Subsequently, one of the 
museum halls was named ater Marek Reichenstein.59

A large set of prints collected by Reichenstein 
remained in the family. A catalog of “Classical and 
Modern Graphics from M. Reichenstein’s Collection” 
representing “a small portion of his heritage” was 
most likely prepared by his daughter, and published
in 1937.60 his collection was divided into two 
sections. he “classical graphics” included copper 
engravings and etchings by European artists from 
the sixteenth to eighteenth centuries, such as prints 
by Jaques Callot, Canaleto, Annibale and Agostino 
Caracci, William Hogarth, and numerous works by 
Jean-Jaques Boissieu. One work, “Children Blowing 
Bubbles” by the later eighteenth-century French 
artist, was selected for the catalog cover (Fig. 11).
he section of “modern graphics” was no less valu-
able: two large woodcuts by Umberto Boccioni, 
works by Käthe Kollwitz, Frans Masereel, and an 
overwhelming number of Jewish artists, such as 
Marc Chagall, Adam Herszat, Ephraim Moses Lilien, 
Louis Marcoussis, Jerzy Merkel, Bruno Schulz, Jacob 
Steinhardt, and others. Evidently, the collection was 
for sale, since the catalog provides prices. No doubt, 
that was one of the most precious collections from 
Lviv, and we can only hope that the works that did not 
make it into the Jewish Museum survived.

he Jewish Museum was located on the upper 
loor of the Communal House at #12 Bernsteina 
Street where it occupied ive rooms and a corridor. 
he collection consisted of both permanent and 
temporary deposits and possessions of the Friends of 
the Jewish Museum, together with properties of the 
Museum, owned by the religious community. he 
exhibits included ritual objects from Lviv synagogues 
such as Torah shields, crowns, ark curtains and 
valances. here were also personal Hanukkah lamps, 
spice-boxes, atarot (decorated neckbands for prayer 
shawls), ritual potery by Galician manufacturers, 
secular ceramics designed and produced by Jewish 
artists, a collection of printed fabrics by Jewish 
cratsmen, the professional tools of these cratsmen, 

11. Титульна сторінка каталогу Класична і сучасна мистецька графіка 
з колекції доктора Марка Райхенштайна (Львів, 1937). Львівська 
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Значна кількість предметів залишилася в Музеї 
художнього промислу, який у 1951 році перетворе-
но на Музей етнографії та художнього промислу. 
Серед єврейських колекцій, що збереглися в цих 
музеях, є предмети з колишнього Музею львівської 
релігійної громади. Крім того, тут збереглися 
інші колекції юдаїки, як-от колекція Максиміліана 
Ґольдштайна та повоєнні надходження. Більшість 
об’єктів юдаїки зберігається у сховищах музею 
і лише зрідка стає експонатами тимчасових
виставок.

Нещодавно у Львівській національній галереї 
мистецтв виявлено колекцію ктубот та предметів 
юдаїки (загалом – чотирадцять), які збереглися 
там в одному сувої з виставковими афішами 
радянського часу. Чотири з числа знайдених дев’яти 
ктубот – з Пізи (1694/95), Анкони (1728/29 та 
1790 років, Іл. 3) та Модени (1771 року), а також 
амулет при пологах  – відповідають тим, що були 
сфотографовані Кураторією 1926 року. Крім 
того, три ктубот за місцем та роком виготовлення 
відповідають тим, що вказані в кталозі виставки 
1928 року 63.

Міжвоєнна документація Кураторії з опіки над 
єврейськими пам’ятками при єврейській релігійній 
громаді дає змогу ідентифікувати цю знахідку як 
частину колекції Райхенштайна. Всі чотирнадцять 
артефактів удоступнено для дослідників і широкому 
загалові, їх задокументовано і прокоментовано 
у цьому каталозі. Доля тих ктубот з колекції 
Райхенштайта, які не знайдено у Львівській 
національній галереї, залишається невідомою. 

deposits, and 71 temporary deposits, totaling 809 
items in all. In addition, the museum possessed more 
than 1,000 photographs of synagogues, tombstones, 
and other monuments collected by the Commission 
for the Care of Jewish Monuments.62

he Soviet authorities closed the Community Mu-
seum in 1939. In 1940 its building was nationalized, 
and its collection, including objects originating from 
Reichenstein’s possession, was transferred to the City 
Museum of Artistic Crats. he collection survived 
the Nazi occupation, but in the postwar years it was 
divided among several institutions. he objects, de-
pending on their media and “proile,” were transferred 
either to the Lviv Historical Museum, to its branch, 
the Lviv Museum of the History of Religion, which 
later became an independent institution, or to the 
Lviv National Art Gallery. A signiicant number of 
objects remained in the Museum of Artistic Crats, 
which in 1951 was transformed into the Museum of 
Ethnography and Crats. he Jewish collections pre-
served in these museums include possessions of the 
former Lviv Religious Community Museum. More-
over, they contain other Judaica collections, including 
Maksymilian Goldstein’s collection, and other post-
war acquisitions. Most of the Jewish artifacts are held 
in museum vaults, and are seldom shown on tempo-
rary exhibitions.

A collection of ketubbot and other objects of
Judaica (fourteen altogether) has recently been 
discovered at the Lviv National Art Gallery, where they 
were rolled together with Soviet period exhibition 
posters. Among the nine ketubbot discovered, 
four correspond to those photographed by the 
Commission for the Care of Jewish Monuments in 
1926: Pisa (1694/95), Ancona (1728/29 and 1790, 
Fig. 3), and Modena (1771), as well as a childbirth 
amulet. Beside these, three ketubbot correspond to 
those mentioned in the exhibition catalog of 1928 by 
date and place.63

he interwar documentation by the Jewish Religious 
Community’s Commission for the Care of Jewish 
Monuments allows us to identify the new indings as 
part of Reichensten’s collection. All fourteen artifacts 
were made accessible to researchers and to the 
general public, and are documented and annotated 
in the present catalog. he destiny of those ketubbot 
which were not found in the Lviv National Gallery
remains  unknown.
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