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Процес становлення світського єврейського мистецтва Галичини з 1870-х 
до початку Другої світової війни налічував кілька виразно окреслених етапів. 
Кожен з них досить докладно описаний істориками мистецтва, — спорадично 
американськими чи ізраїльськими, а переважно польськими вченими. Попри те, 
що Східна Галичина протягом близько сімдесяти років входить до складу 
України, вітчизняні мистецтвознавці мало цікавляться цим аспектом історії ві-
тчизняного мистецтва. Дана стаття є спробою частково заповнити цю лакуну, 
висвітлення котрої є безумовно важливим кроком для науки мультикультурної 
країни.

Єврейське мистецтво в державних колекціях
Мистецтвознавці зацікавились архівуванням та аналізом творів єврейсько-

го мистецтва майже водночас з художниками. Про це свідчить періодика пер-
шої третини ХХ ст., в якій активно висвітлюються та аналізуються виставки 
єврейського мистецтва та проблема точного визначення його дефініцій. Проте 
через ряд широко відомих історичних обставин спеціалісти з пострадянських 
країн отримали змогу описувати вітчизняні колекції єврейського мистецтва 
лише після закінчення існування СРСР.

Твори єврейських митців, а також інших художників, що торкались тих чи 
інших аспектів єврейської теми, зберігаються в численних музеях Польщі, а та-
кож, звичайно, України. Проте українські колекції, на відміну від польських, 
цілковито позбавлені супроводу будь-який спеціалізованих аналітичних мисте-
цтвознавчих матеріалів. Натомість досвід польського мистецтвознавства свід-
чить про те, що виносити ці твори в осібну групу є цілком нормальною експози-
ційною практикою, котра у більшості випадків є одним з етапів виконання 
ґрунтовної аналітичної чи пам’яткоохоронної роботи. Так, твори єврейських 
митців та картини «єврейської теми» кількаразово описані та об’єднані в осібну 
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групу в якості матеріалу виставки з фондів Історичного музею міста Кракова, 
а також інших двадцяти п’яти музеїв та приватних колекцій Польщі [1]. На цьо-
му матеріалі згодом написана кандидатська дисертація та створена монографія 
Н. Стирної «Краківське Об’єднання єврейських живописців та скульпторів 
(1931–1939)» [2].

Осібну групу польської (а почасти, завдяки змінному статусу Галичини, 
української) юдаїки [3] становить сегмент колекції графіки краківського Музею 
Князів Чарторийських. Вона налічує 34 експонати, частина котрих експонува-
лась на масштабній виставці «Żydzi — Polsce», проте, наскільки відомо авторці 
статті, не була описана в якості окремої групи предметів [4]. Прізвища митців, 
чиї твори присвячені єврейській темі і зберігаються у відділі графіки, переваж-
но у фондах, цього музею: Ян Конті Гумовський; Людвіг Лешко; І. Л. Дерой; 
Луї-Філіп-Альфонс Біхебой; Віктор Адам; Антоні Ланге; Ян Фелікс Пиварскі; 
Карл Ауер; Генрі Доу; А. Е. В. Біссон; Ян Петр Норблін; Л. Ц. Звань (Кази-
меж?) [5]. Ці твори поділяються на три типи: 1) міські пейзажі, панорами, види 
штетлів; 2) жанрові сценки; 3) портрети. Це переважно замальовки художників-
«етнографів» або результати нетривалих пленерів. Деякі твори цієї колекції 
відверто карикатурні; інші витончені та ліричні; треті вражають глибиною пси-
хологізму. Це малюнки пером та тушшю, рідше акварелі: формат подорожі 
диктував авторам «полегшену» техніку. Зрідка на основі малюнків згодом 
створено офорти. Це переважно графіка XVIII ст., органічним доповненням 
якої можна вважати зображення мешканців єврейських містечок у творчості 

Рис. 1
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мандрівників Фредеріка Шульца [6] та Яна Генріха Мюнтца [7]. Значна частина 
творів цієї колекції стосується побуту єврейської діаспори Галичини, а також 
Поділля чи Буковини.

Не існує жодного спеціалізованого, принаймні оприлюдненого опису гру-
пи творів з архіву Музею Інституту Єврейської історії у Варшаві [8], котра 
в минулому належала Львівській релігійній громаді, а саме колекції графічних 
портретів рабинів, цадиків та видатних осіб європейських єврейських гро-
мад [9]. Фрагменти цієї колекції були опубліковані в якості ілюстрацій до біо-
графій тих чи інших рабинів у довідковій літературі, — зокрема, в Словнику 
польської юдаїки (наприклад, портрет цадика Симхи Буніма з Пшисхи [10] 
(рис. 1)) та у книзі Є. Малі новського «Живопис та скульптура польського єв-
рейства ХІХ–ХХ ст.» (Портрет БЕШТа [11] (рис. 2)).Ця група творів була при-
дбана співробітниками ІЄІ у 1948 р. у особи, позначеної в архіві в якості пана 
Задерецького (Zadereckiego) [12] з Лодзі. Згідно з написами та печатками 
на зво роті малюнків, всі вони до Другої світової війни належали бібліотеці Єв-
рей ської громади Львова.

В якості експонатів музею ІЄІ деякі з цих малюнків експонувались щонай-
менше у двох виставках: «Євреї — Польщі» [13], що відбувалась у Краківському 
Національному музеї (червень–вересень 1989 р.), та в експозиції «Польське 
єврейство. Невідомі портрети» [14] (Інститут польської культурі у Лондоні, 
16.04–07.05.1993). Формат цих малюнків, створених невідомим художником, 

Рис. 2 Рис. 3



• 295 •

П о р т р е т н и й  ж а н р  в  є в р е й с ь к о м у  м и с т е ц т в і  Г а л и ч и н и …

рідко перевищує 20 × 17 см. Ймовірно, вони створені у міжвоєнний період (або, 
за версією Є. Маліновського, у ХІХ ст. [15]), саме у Львові. Деякі картки по-
шкоджені ліворуч, що свідчить про те, що деякі з них були намальовані у ки-
шеньковому альбомі, а згодом вирвані з нього. Припустимо, ці малюнки були 
створені з метою ілюстрацій циклу лекцій у єврейській релігійній школі, позаяк 
переважна більшість цієї колекції зображає рабинів та цадиків [16], а інші тво-
ри — класиків єврейської філософії (наприклад, Маймоніда [17] (рис. 3)) та ви-
датних історичних осіб, від відомих меценатів (Моше Монтефіоре [18] (рис. 4)) 
до авторів відомих сект (портрет Якова Франка [19] (рис. 5)). Ця колекція на-
лічує 73 рисунки, котрі тематично поділяються на чотири групи: 1) портрети 
легендарних діячів єврейської історії та філантропів; 2) зображення видат них 
рабинів та портрети цадиків; 3) портрети прибічників Хаскали та сіоніст ських 
лідерів.

Можна припустити, що всі ці рисунки у більшості випадків перемальовані 
непрофесійним художником з просвітницької літератури. З точки зору вітчиз-
няного дослідника цікаво те, що, по-перше, ці рисунки первісно належали саме 
львівській громаді, а по-друге, той факт, що вони чудово ілюструють коло інтер-
есів єврейського просвітництва у релігійному середовищі Львова 1910–1920-х.

Слід зазначити, що в Україні відбувались спроби організації подібних ви-
ставок. Першою була виставка «В предощущении чуда», котра відбулась 
4–18 листопада 2001 р. в Одесі. Другою — неодноразово згадувана нижче 

Рис. 4 Рис. 5
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львівська виставка «Образи зниклого світу: євреї Східної Галичини середини 
ХІХ — першої третини ХХ ст.», котра була найбільш масштабною на тлі мен-
ших подібних експозицій, створених у 1999, 2000 та 2001 р. львівським Музеєм 
історії релігії. Проте на основі цих експозицій не було створено жодної акаде-
мічної наукової роботи, навіть дипломної, не кажучи про кандидатські дисер-
тації. Документальні наслідки цих експозицій, — лише два однойменних ката-
логи [20]. Крім того, на згаданих виставках були представлені твори митців, 
відповідно, одеської та львівської школи, і в країні досі не було жодної вистав-
ки, котра б охоплювали твори єврейських митців з провідних державних 
та приватних колекцій. В цьому сенсі досвід польського мистецтвознавства є 
взірцевим для вітчизняних дослідників та кураторів.

Для того, щоб скласти всебічне уявлення про те, чим насправді був пор-
третний жанр для художників єврейської діаспори Східної Галичини, слід огля-
нути ключові фази процесу виокремлення світського єврейського мистецтва 
в якості осібного напрямку у європейському художньому процесі.

Поява концепції світського єврейського мистецтва:
Творчість Мауріціо Готтліба

У вступі до першої книги, виданої у 1990-і в Польщі і присвяченій творчос-
ті М. Готтліба [21] в якості «автора» єврейського мистецтва Східної Європи, її 
автор, польський мистецтвознавець Є. Маліновський, зокрема, зазначає: 
«Живописці епохи романтизму часто звертались до церемоніальної тематики: 
наприклад, Юліан Карчевський (“Єврейський похорон у Вільно”, 1824); Йозеф 
Бродовський, Вінсент Смоковський (“Поспіх перед шабесом”, 1842; “Єврейське 
весілля”, бл. 1858); чи Ян Хрузік (“Євреї, що моляться в синагозі на Кажимежі”). 
Зображали євреїв Антоній Бланк, Ян Морачинський, Канут Русецький та Пйотр 
Міхаловський. У роки, що передували дебюту М. Готтліба, з’явились відомі тоді 
твори Вільгельма Леопольського (“Інтер’єр синагоги в Бродах”, “Талмудист”, 
обидва 1862 р.); Вільгельма Стриовського, Максиміліана Геримського (“Єврей-
ська молитва під час шаббату”, 1872) та Войцеха Герсона [22] (“Казимир Ве-
ликий приймає євреїв”, 1874). Твори М. Готтліба, таким чином, належать до ба-
гатої польської традиції репрезентації єврейської теми» [23].

Тим не менше, сучасні історики пов’язують становлення світського єврей-
ського мистецтва як західної, так і східної Галичини саме з творчістю Мауріціо 
Готтліба, вихідця з Дрогобича, першого широко відомого художника регіону, 
в творчості котрого виразно окреслена вдала спроба ствердити категорію «єв-
рейське мистецтво» в якості єврейської теми, чітко артикульованої в професій-
ному історичному живописі. Цей художник, слідуючи настановам одного з сво-
їх вчителів, польського митця, викладача та директора Краківської школи об-
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разотворчого мистецтва Яна Матейко, вважав, що національне мистецтво 
створюється методом зображення і, відповідно, популяризації ключових сюже-
тів вітчизняної історії, і що художник-автор таким чином сприяє, по-перше, 
становленню національної ідентичності власного народу, а по-друге, міжкуль-
турному, в даному випадку іудео-християнському, діалогу.

Крім того, серія портретів сучасників, у переважній більшості випадків 
представників єврейської фінансової та інтелектуальної еліти, створених 
М. Готтлібом, окреслювала паралельно вказаній ще одну лінію культурної по-
літики (на репрезентацію котрих численним реціпієнтам приречений будь-
який відомий художник у всі часи та у всіх країнах). Ці портрети стверджували 
різні аспекти образу певного культурного героя, — чоловіка чи жінки, — чес-
ноти та особливості котрої можна було вважати типовими для середовища 
та епохи. Крім того, вмонтовуючи власний автопортрет в картини на історичну 
тематику (Христос, що проповідує в Капернаумі, 1878–1879, Національний 
Музей в Варшаві (рис. 6–7)), художник обережно підводив глядача до думки 
про те, що історія не є застарілими відомостями зі старих книг: вона триває 
повсякчас, відбувається за участі самого глядача і в певному сенсі залежить 
також і від нього.

Рис. 7

Рис. 6
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Портрет у контексті школи «художників єврейської теми»
першого десятиліття ХХ ст.

Через кілька десятків років після ранньої смерті М. Готтліба розвиток 
Хаскали, — єврейського просвітництва, — а також методична діяльність сіо-
ністських організацій, скерованих на оновлення самосвідомості єврейської діа-
спори, сприяли появі плеяди митців, котрі серйозно перейнялись створенням 
саме єврейського мистецтва. До появи у 1919 р. єврейської газети «Мить» 
(«Chwila»), одним з нечисленних видань, які фіксували перебіг ключових явищ 
у художньому житті львівської єврейської діаспори, був «Єврейський щоріч-
ник» («Rocznik Żydowski»), котрий видавався у Львові протягом 1901–1906 рр. 
В певному сенсі це видання можна вважати підсумком роздумів інтелектуалів 
Східної Галичини про природу єврейського мистецтва, котрі так активно обго-
ворювались на сторінках преси перших тридцяти років ХХ ст.

Якщо живописні та графічні відтворення історичних сюжетів могли вважа-
тись дієвим засобом спілкування художника зі свідомістю найперше освіченого 
глядача, то портрети, етнографічні портретні начерки та карикатури не ставили 
перед собою масштабної мети розмови про національну історію з інтелектуаль-
ним глядачем. Більшість цих творів просто унаочнювала обличчя сучасників, 
фіксуючи не минулий, але теперішній час єврейського суспільства, — як в комп-
ліментарній, так і в досить стриманій, а подекуди (щоправда, досить рідко) 
і в іронічній манері. Крім того, варто зазначити, що «текстоцентричність» єв-
рейської культури у випадку «Єврейського щорічника» виявлялась в тому, що 
репродукції творів єврейських художників використовувались в якості ілю-
страцій до текстів, але іноді справляли враження таких, що досить опосеред-
ковано пов’язані з сенсом власне літературного твору.

З цим виданням співпрацювали численні художники, але лідерами серед 
них були В. Вахтель [24] та Е. М. Лілієн [25], творчість котрих була здебільшого 
присвячена ідеям сіонізму та відродження національної самосвідомості єврей-
ства. В певному сенсі саме цих художників можна вважати спадкоємцями ідеї 
національного мистецтва, закладеної М. Готтлібом. Вже на початку 1910-х чи-
тачі «Щорічника…», котрі в той час іще не мали змоги постійно відвідувати ви-
ставки єврейського мистецтва через брак активної виставкової діяльності єв-
рейських митців, читаючи белетристику та науково-популярні статті, оглядали 
репродукції творів, в тому числі портретів митців, чиї професійні якості були 
перепусткою на сторінки спеціалізованої єврейської преси. Про те, як саме 
репрезентація національної культури шляхом відтворення рис кращих її пред-
ставників сприймалась українськими мистецтвознавцями тієї доби, красномов-
но свідчить М. Голубець: «Усюди стрічаємося з безбарвним обличчям сучасного 
європейця, малоінтересним навіть в синтетичних портретах Готтліба чи перепо-
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єних ліричним сантиментом студіях та біблійних ілюстраціях Лілієна». Це 
не слушна думка, принаймні в тому випадку, коли йдеться про підкреслено ан-
ти-репрезентативні портрети Є. Меркеля, виконані у реалістичній манері і ре-
продуковані на сторінках того ж часопису: його моделі розташовані на ней-
тральному тлі; в центрі композиції опиняються обличчя та руки; смисловим 
центром композиції завжди виступає самозаглиблений задуманий погляд пор-
третованого, скерований у внутрішній світ, куди глядач зазирнути не в силі, 
залишаючись милуватись чистотою ліній блискуче врівноважених композицій, 
і всі вони є напрочуд цікавими образами, котрі ілюструють переконаність ху-
дожника в тому, що внутрішнє життя особистості важить значно більше, аніж 
її суспільне чи історичне становище.

У номерах «Єврейського щорічника» 1904 та 1906 рр., які зберігаються 
в архіві львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, зафіксовано репродук-
ції таких художників, як Єжі Меркель [26], Вільгельм Вахтель, Ієгуда Епштейн, 
Е. М. Лілієн та скульптор Генрик Хохман. Твори єврейських митців, котрі збері-
гаються у Львівській галереї мистецтв і датуються кінцем ХІХ — першим деся-
тиліттям ХХ ст., доповнюють цей перелік, наприклад, іменами Арміна 
Горовіца [27], Леона Вейна [28], Стефана Зонненвенда [29] та Марка Мюнца [30]. 
Кожен з цих художників приділяв багато уваги портретному жанру, напевне 
свідомо підкреслюючи важливість фіксації і пов’язаної з нею романтизації, на-
віть героїзації певних типів сучасників. Будь-які композиції цього періоду, — 
від парадних портретів публічних осіб до етнографічних начерків з безіменни-
ми персонажами, — уособлювали поступову зміну спектру культурних героїв, 
поступовий перехід від релігійних лідерів суспільства до «маленьких людей», 
котрі, проте, уособлюють нову «високу культуру».

Вільгельм Вахтель, як спадкоємець ідейної лінії творчості М. Готтліба, пе-
реконаний сіоніст Ефраїм Моше Лілієн та менш відомі художники їх кола вжи-
вали всіх можливих засобів контакту між митцем та публікою для того, щоб 
донести до неї основні положення новітніх культурних процесів. Живописні 
та графічні твори так званої «єврейської теми» брали участь у численних ви-
ставках, репродукувались у масовій пресі, обговорювались під час публічних 
дискусій. Портретний жанр цього періоду виразно окреслюється кількома на-
прямками: 1) героїзація основних типів культурних героїв (переважно релігій-
них лідерів); 2) романтизація сучасників, котрі, з точки зору художника, висту-
пають в якості носіїв найбільш важливих проявів національної культури (зо-
браження людей, що моляться); 3) «етнографічні» начерки, традицію котрих 
було закладено іноземними дослідниками починаючи з XVIII ст., які, в залеж-
ності від ракурсу автора, виконували пам’яткоохоронну або, рідше, критичну 
функцію.
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Етнографічні начерки цілого ряду художників кінця ХІХ — початку ХХ ст., 
з їх анонімними моделями, переважно не мають на меті ані соціально-культур-
ної критики, ані взагалі будь-яких ідеологічних підвалин. «Етнографічні» пор-
трети відрізняє техніка (це переважно графічні композиції), а також характер 
ракурсу, а саме доброзичливість ставлення художника до моделі чи його бажан-
ня бути найперше об’єктивним. До цієї категорії належать графічні композиції 
професійних художників, чиї професійні уявлення сформувались в межах шко-
ли академічного живопису Краківської Академії Мистецтв. Так, «Портрет єв-
рея» (рис. 8) та «Портрет єврейки» (рис. 9) Станіслава Дем біцького [31], поль-
ського художника з асимільованої єврейської родини, а також композиція 
К. Сіхульського [32] «Після з’їзду рабинів» (рис. 10) у ліричній, майже печальній 
зосередженості, з котрою зображено моделей, не поступаються «Єврейському 
вчителю» (рис. 11) Леона Вейна. Ці композиції об’єднує неймовірна доброзичли-
вість погляду, обумовлена бажанням максимально точно відтворити не стільки 
зовнішність, скільки внутрішній світ моделей, самозаглиблених, поглинутих 
своїм заняттям чи гостротою внутрішнього переживання складного почуття.

Оминаючи історичний живопис, роль котрого описано вище, та соціальну 
критику, гострі характеристики котрої іноді надавали творам карикатурної за-
гостреності образів, слід зосередити увагу на зображеннях рабинів та цади-
ків, — осіб, соціальна та інтелектуальна роль котрих вважалась ключовою про-
тягом всіх відтинків історії єврейської діаспори, до розвитку Хаскали включно.

Рис. 8 Рис. 9
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Портрети релігійних лідерів
Портретування мешканців східноєвропейських гетто спершу цікавило са-

ме професійних етнографів, часто — іноземних мандрівників, зовсім з іншої 
точки зору, ніж авторів світського єврейського мистецтва, хоча в певному сенсі 
можна вважати, що і ті, і інші вважали документування, і, отже, увічнення міс-
течкових типів не тільки цікавою, але й досить важливою справою. Різниця по-
лягала в тому, що автори концепції єврейського мистецтва були вільні від по-
шуку оригінальності в орієнтальних мотивах, натомість свідомо вважаючи 
за потрібне зберегти знакові образи почасти й власного світу, котрий, з поши-
реної вже тоді точки зору, був занадто ослабленим для того, щоб опиратися 
тиску Нового Часу. Це підтверджує версія Є. Маліновського, котрий, торкаю-
чись творчості художників єврейської теми, писав:

«З покоління М. Готтліба єврейською темою у широкому розумінні займа-
лись такі художники, як Шимон Бухбіндер, брат Йозефа; виходець з Угорщини 
Ізидор Кауфман, — серед іншого, автор численних сцен з життя галичанського 
єврейства. Твори на єврейську тему досить часто з’являлись у польському жи-
вописі починаючи з кінця XVIII ст. Ян Пйотр Норблін, Александр Орловський, 
Ян Богуміл Плерщ, Казимир Войняковський, Зигмунт Фогель та Францішек 
Смуглевич [33], котрі працювали на межі XVIII та XIX ст., у живописі та графі-
ці зображали єврейські жанрові сценки та характерні портрети євреїв, а також 

Рис. 10

Рис. 11
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види синагог, знаходячи в них оригінальні та мальовничі мотиви східного по-
ходження» [34].

Згадана вище портретна лінія в творчості М. Готтліба в творах його послі-
довників чи, в певному сенсі, учнів, набула надзвичайної концептуальної кон-
кретності: впевнена репрезентація образів «зникаючого світу» та героїзація 
класичних персонажів народної історії першого десятиліття ХХ ст. у наступні 
двадцять років поступово поступалась місцем новим героям нового часу: інте-
лектуальній еліті міського єврейства.

Так, в одному з перших каталогів єврейського мистецтва Східної Європи, — 
описі колекції Максиміліана Гольдштейна, виданому у 1935 р., автор одного з тек-
стів, історик східноєвропейського єврейства Майер Балабан, іще включав портре-
ти в один розділ з т. зв. типами, тобто жанровими сценками, що документують 
етнографічні мотиви побуту єврейської діаспори. Пояснюючи цей тип системати-
зації колекції єврейського мистецтва, історик пише: «В зібранні представлено 
значну колекцію єврейських типів, — надзвичайно важливий матеріал для худож-
ників, істориків та етнографів» [35]. Серед численних жанрових сценок зрідка 
траплялись зображення «священнослужителів», — рабинів чи, рідше, цадиків, 
котрі, проте, зі зрозумілих причин дозволяли себе малювати значно рідше, аніж 
торговці або ремісники. Особливістю цієї частини колекції М. Голь штейна було те, 
що всі ці твори до 1920-х були створені невідомими художниками. Описуючи цей 
фрагмент зібрання, М. Балабан писав: «З нечисленних портретів рабинів варто 
згадати портрет Еліягу Гаона, видатного вільнюського вченого XVIII ст.; потім 
датований кінцем XVIII ст. портрет Шнеура Залмана, засновника литовського 
хасидизму; Ісаака Спектора, рабина міста Ковно; Іезіхіеля Ландау з Опатова, ра-
бина Йезуполю (Jezupolu), а потім Праги (сер. XVIII ст.); та рабина Познані Аківи 
Ейгера» [36]. Ймовірно, згодом саме ці твори зберігались в бібліотеці Львівської 
єврейської релігійної громади, звідки згодом були передані в музей ІЄІ у Варшаві, 
про колекцію котрого йшлося на початку статті, проте це ствердження наразі 
складно аргументувати через брак необхідної інформації.

Те, що спроби зафіксувати обличчя релігійних лідерів діаспори з часом все-
таки опинились у бібліотеці єврейської громади, свідчить про те, що пам’ятко-
охоронна функція мистецтва в середині 1930-х уже не була таємницею навіть для 
традиційних супротивників зображень людських осіб, а саме представників ре-
лігійної громади. Це свідчить про те, що спроби пояснити освітянську роль об-
разотворчого мистецтва, на котру витратили стільки зусиль публіцисти та мис-
тецтвознавці, не були марними. Інтерпретація портретів релігійних людей з ча-
сом ускладнювалась, і зображення романтизованих персонажів поступово 
спускались із позачасового виміру до наративів, краще зрозумілих широким 
верствам глядачів. Так, на перший погляд протилежні за настроєм експресивний 
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портрет невідомого у «Молитві єврея» В. Вахтеля (рис. 12) та статичний, схопле-
ний у позачасовому жовтуватому світлі «Портрет рабина Ісаака Лейб 
Шмелькеса» (рис. 13) пензля Марка Мюнца насправді досить точно розкрива-
ють два «настроєвих» психологічних полюси юдаїзму, втілюючи його репрезен-
тативну функцію, звернену до світу (рабин Шмелькес у виконанні М. Мюн ца — 
це втілення внутрішньої впевненості одного з лідерів свого народу, котрий точно 
знає, що саме його рішення впливає не тільки на повсякденність, але й іноді ви-
рішує питання життя чи смерті), та внутрішнє світовідчуття граничної напруги, 
обумовленої гарячим спілкуванням з Богом та заповіданим страхом перед Ним, 
переданих за допомогою діагональної постановки рук моделі, котра затуляє очі 
під час молитви у композиції В. Вахтеля.

На межі жанру та портрета балансують так звані «диспути», — сюжети 
складностей взаємодії двох релігій і, відповідно, культур. Ранній «Диспут» 
В. Вахтеля (рис. 14) закладає основи широко розвиненої згодом в творчості 
цього художника теми соціально-культурної проблематики в образотворчому 
мистецтві. Саме цей сюжет, в котрому використано моделей з гранично харак-
терними зовнішніми рисами, згодом увійшов до папки літографій «Прощання 
з галутом» (букв. «з вигнанням»), основна ідея котрої полягала у популяризації 
сіоністських ідей та акцентуванні найбільш дошкульних недоліків співіснування 
євреїв з іншими народами. Адже більшість антисемітських спалахів у Європі 
спричинялись різницею віросповідань, — чи ця різниця виступала приводом для 

Рис. 12 Рис. 13



• 304 •

Б о г д а н а  П і н ч е в с ь к а

антисемітських акцій, скерованих насправді зовсім іншими, наприклад, еконо-
мічними чинниками. Тому співставлення в одній композиції профільних зобра-
жень захоплених релігійним диспутом католицького священника та рабина 
стало не тільки блискучим за своєю гостротою співставленням облич та харак-
терів, але й нагадуванням про одну з найболючіших складностей за всю історію 
перебування єврейської діаспори у Польщі. Цей же сюжет використав Й. Кахане 
у композиції з аналогічною назвою (рис. 15).

Тим часом на публічних виставках, в тому числі таких, назви котрих не міс-
тили словосполучення «єврейське мистецтво», а згодом на сторінках періодики 
здебільшого опинялись живописні, а не графічні твори. З перших років ХХ ст. 
у портретах єврейських художників поступово почали з’являтись зображення 
жінок, зовсім відмінних від моделей М. Готтліба та Л. Піліховського, а також 
представники інтелігенції, — нового соціального прошарку, подарованого єв-
рейській діаспорі діяльністю прибічників Хаскали. Поступовий перехід від од-
нієї тематики до іншої ілюструє творчість В. Вахтеля, котрий на початку століт-
тя пише академічний портрет львівського рабина Абрахама Кона (рис. 16), 
а у 1930-і переключається на героїзацію халуцим, — людей, що власною фізич-
ною працею створювали гідні умови для майбутньої появи держави Ізраїль.

Рис. 14
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Жіночі портрети в єврейському мистецтві Галичини
першої третини ХХ ст.

Найбільш цікавими портретами у новому єврейському мистецтві, з точки 
зору сучасного дослідника, є портрети представників світської єврейської інте-
лігенції, жіночі портрети та автопортрети художників. Всі ці вияви портретного 
жанру були цілковито новим методом репрезентації власної культури для пред-
ставників єврейських кіл Східної Європи.

Ряд жіночих образів у творах Мауріціо Готтліба, від історичних образів до 
«Єврейської дівчини» [37] чи зображень сестри або нареченої художника, фік-
сують представниць фінансової та, відповідно, інтелектуальної еліти. Спокій 
і врівноваженість його моделей, завжди розташованих в центрі композиції, 
часто на нейтральному тлі, можуть сприйматись в якості символів «золотої до-
би», — до такої міри світлий, навіть якщо йдеться про меланхолію, настрій 
властивий героїням митця. Жіночі образи М. Готтліба, попри конкретні пор-
третні риси моделей, прочитуються геніальними узагальненнями кращих рис 
середовища та епохи.

Жіночі портрети перших років ХХ ст., репродуковані у «Єврейському що-
річнику», ілюструють незмінне ставлення художників до моделей: «Начерк» 
Єжі Меркеля («Rocznik Żydowski», 1906 (рис. 17)) та «Бюст» авторства Генрика 
Хохмана («Rocznik Żydowski», 1906 (рис. 18)) фіксують образи, узагальнена 
жіночність котрих виходить за рамки національного мистецтва. Образи, покли-
кані символізувати чистоту та красу, символізують саме їх, і репродукування 
цих образів на сторінках ідеологічного видання свідчить про те, що до образу 
емансипованої єврейки, котра своїми руками здатна відбудувати нову країну, 

Рис. 16

Рис. 15
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суспільним уявленням іще далеко. Про це ж свідчать деякі твори з колекції 
ЛГМ, а саме «Портрет жінки в сірій сукні» Леопольда Готтліба [38] (рис. 19), 
котра нічим не поступається «Жінці в задумі» В. Вахтеля (рис. 20): доросла 
і юна представниці світських єврейських кіл унаочнюють всі чесноти свого се-
редовища: спокій; розум; схильність замислюватись; внутрішню рівновагу; і, 
нарешті, елегантність чи красу. Згідно вимогам академічної школи, моделей 
роз ташовано в центрі врівноважених композицій, проте сам вираз їх облич уна-
очнює появу нового типу людини нового століття: жінок вільних, невимушених, 
освічених, так мало схожих на своїх попередниць з цілковито замкненого в усіх 
сенсах єврейського гетто.

З часом жіночий образ емансипується від звиклих уявлень, і митці все час-
тіше зображають зовсім інших жінок: актрис; студенток; художниць; а також 
халуцим, — ентузіасток, котрі залишали міщанські чи буржуазні родини 
в Європі задля того, щоб засвоїти аграрні професії у в ті часи іще британській 
Палестині. Так, «Портрет артистки з “Віленської трупи” в ролі Міріям з п’єси 
Ан-ського “День і ніч”» Артура Кольніка (рис. 21), загалом нехарактерний для 
творчості цього митця, котрий уславився в якості ілюстратора, автора стиліза-
цій під ілюміновані середньовічні рукописи, обдарованого неймовірним декора-
тивним чуттям, представляє чудовий профільний портрет, виразність обличчя 
в котрому посилено чітким контрастом білої шкіри, що майже світиться на тлі 
чорної сукні та темної декорації.

Картина Мойсея Псахіса «Дівчина» (рис. 22) представляє юну жінку, оче-
видно, студентку, котра зосереджено читає книгу, запустивши пальці в волос-
ся. Незвичний ракурс, — художник нібито дивиться на модель згори вниз, від-
творюючи точку зору відвідувача читального залу публічної бібліотеки, — 
можна вважати цілковито новим для портретного жанру у східноєвропейсько-
му живописі, де дотепер моделі зображались фронтально і звичайно на одному 
рівні з поглядом глядача. Портрет справляє напрочуд ніжне враження, але це 
ніжність особливого ґатунку, гранично відсторонена, нібито невидима, скеро-
вана від художника до моделі, цілковито поглинутої своїм життям, — тобто 
цікавим сюжетом чи необхідністю добре скласти екзамен. Обидва твори пред-
ставляють жінок, котрі набули свого нинішнього образу завдяки фундамен-
тальним змінам у єврейському суспільстві, спричиненим Хаскалою: героїнею 
дня виступає освічена жінка, котра прагне або вже вміє самостійно облаштову-
вати свою долю завдяки власній професії.

Традицію гострої соціальної критики в образотворчому мистецтві, зокрема 
єврейському, зачіпала львів’янка Юлія Ацкер, зокрема, у творі «Жебрачка» 
(рис. 23). Ставлення до моделі Ю. Ацкер гостро емоційне: розтріпана і брудна, 
неймовірно худа модель зафіксована в момент відпочинку; безнадійно втомлений 
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Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21
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Рис. 22 Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25



• 309 •

П о р т р е т н и й  ж а н р  в  є в р е й с ь к о м у  м и с т е ц т в і  Г а л и ч и н и …

вираз обличчя свідчить про складні життєві обставини, котрі фатальним чином 
ламають характери та долі нижчих верств суспільства. Натомість «Портрет ху-
дожниці» Маргіт Райх (рис. 24) уособлює ті ж ідеали, що і описані портрети 
А. Коль ніка та М. Псахіса: незалежність та приналежність до художніх кіл нада-
ють мо делі спокою та впевненості, абсолютно нових і, ймовірно, малозрозумілих 
для жі нок, котрі були моделями художників ХІХ ст. Цю лінію у єврейському мис-
тецтві, — портретів творчих жінок, — підтримує Хелена Мізес [39], інша львівська 
мисткиня, у власному «Автопортреті» (рис. 25), котрий нині зберігається у ЛГМ.

Таким чином, суттєві зміни у суспільних верствах єврейської діаспори 
можна прослідкувати на прикладі ставлення художників до жінок, вибору мо-
делей та інтерпретацій «вічної жіночності», котрі наочно змінились протягом 
відносно короткого проміжку часу: від 1870-х до 1930-х.

Портрети нових культурних героїв:
культуртрегери, меценати, актори, письменники

та автопортрети художників
Академічну манеру репрезентації моделі, в котрій підкреслюється її сус-

пільна приналежність, унаочнюється в більшості портретів кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст., від галереї портретів М. Готтліба до ранніх портретів В. Вахтеля 
з колекції ЛГМ (портрети М. Лазаріуса, С. Бубера (рис. 26). Фронтальне чи 
розгорнуте на три чверті положення моделі, намальованої на нейтральному тлі, 
або, рідше, на тлі, що нагадує театральні декорації, — загалом не виходять 
за межі середньостатистичних уявлень про портретний жанр вихованця акаде-
мічної школи живопису. Реалістичність зображення в даному випадку гарантує 
функцію репрезентації, адже моделі В. Вахтеля — кращі представники єврей-
ської громади регіону, котрі добре усвідомлюють кількість та якість власного 
внеску в суспільний добробут, і, отже, уособлюють такі чесноти, як стабільність 
характеру, освіченість, врешті, заможність, та обумовлене цими та дотичними 
чинниками почуття власної гідності.

Новий тип сучасників представляють портрети С. Зонненвенда «Портрет 
актора Фельдмана в ролі Наполеона» (рис. 27) чи «Портрет Константі Бру-
ницького» А. Горовіца, а також чудові портрети Л. Готтліба (рис. 28–31). Фор-
мально зображення обличчя моделі крупним планом наслідує наведену вище 
в малюнках Пензіаса традицію зображення моделей у портретистів-«етно-
графів», проте в центрі уваги опиняється зовсім інший тип особистості: це віль-
на, освічена, матеріально незалежна людина, котра заробляє на життя улюбле-
ною працею, неможливою без щойно наведених та подібних чинників.

Наведені тези підтверджують автопортрети єврейських митців. Так, 
«Автопортрет» Є. Меркеля (рис. 32) та два автопортрети В. Вахтеля — 
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«Автопортрет з годинником у руці» (рис. 33) та «Автопортрет» унаочнюють ту 
легкість, з котрою єврейські художники засвоювали основні тези лекцій історії 
європейського мистецтва. Художники всіх часів були самі для себе найбільш 
приступними моделями, та, крім цього, саме автопортрет дозволяв унаочнити 
не тільки бачення та особливості репрезентації представників художньої еліти, 
але й те місце, котре їм відводилось у соціумі. Перед нами світські люди; одного 
зображено на нейтральному тлі, другого — на львівській вулиці. Цілковито 
новим для цього періоду у мистецтві, не тільки єврейському, можна вважати 
профільне рішення «Автопортрету з годинником» В. Вахтеля. Автопортрет 
Є. Меркеля, в котрому художник зображає себе хворим, зустрічався у мисте-
цтві Ренесансу, — наприклад, у творчості А. Дюрера, — проте рішення цієї теми 
Є. Меркелем мало нагадує класику. Страждання, котре часто лежить в основі 
замисленості такого типу, — художник дивиться повз глядача, занурившись 
не стільки у свій внутрішній світ, скільки у свій емоційний та фізичний стан, — 
виражено до такої міри контрастно, що цілковита стриманість нібито повсяк-
денної пози справляє на глядача дуже сильне враження.

Висновки
Думка, висловлена в якості основної тези в кандидатській дисертації 

О. Котляр стосовно образу єврейського містечка в якості центрального образу 
в єврейському мистецтві, не менш вірогідна, аніж твердження стосовно того, що 
найбільш яскравим доказом існування світського єврейського мистецтва висту-
пають портрети сучасників єврейського оточення, виконані єврейськими ху-
дожниками, або, наприклад, створені ними ж натюрморти з зображеннями це-
ремоніальних предметів юдаїзму. Всі ці точки зору по-своєму легітимні, і всі 
вони відповідають польсько-єврейсько-українському дискурсу стосовно єврей-
ського мистецтва 1900–1939 рр.

Тематичні виставки, присвячені портрету, у єврейському середовищі Гали-
чини протягом 1900–1919 рр. взагалі не проводились, — у виставковій діяльності 
цього періоду провідне місце займають виставки художніх об’єднань, скупчених 
довкола ідеї того чи іншого мистецького стилю. Вперше в історії єврейського 
мистецтва Галичини жанр портрету в якості самостійної теми мистецтвознавчих 
зацікавлень був опублікований досить пізно, — у 1935 р., в розділі «Портрети, 
типи, карикатури» з першого найповнішого каталогу єврейського мистецтва 
Галичини з колекції М. Гольдштейна. Загалом портретний жанр у єврейському 
мистецтві Галичини від початку століття до початку Першої світової війни ха-
рактеризує два напрямки: це «етнографічні» композиції, часто виконані на межі 
з жанром, переважно графічні, та репрезентативні портрети, в котрих чітко про-
стежується поступові видозміни у світосприйнятті художників і, відповідно, 
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Рис. 26

Рис. 27

Рис. 31

Рис. 28

Рис. 29, 30

Рис. 32 Рис. 33
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суспільства. Репрезентативних портретів в кількісному сенсі більше, — чи можна 
вважати, що саме вони, в якості потенційних колекційних чи музейних творів, 
краще збереглися. Академічний репрезентативний портрет отримав розвиток 
в напрямку представлення не стільки соціальних характеристик моделі, скільки 
вагомості її особистості, котру у 1910-х було уже не обов’язково підкреслювати 
відповідним інтер’єром чи символікою, силоміць введених в зображення.

Освічені та забезпечені прошарки асимільованого єврейства представляли 
художникам значну кількість типів «людини ХХ століття», чиє почуття власної 
гідності залежало від цілковито інших чинників, аніж у їх попередників XVIII ст. 
Надія на реформацію суспільства, на перелом і припинення трагічних поневі-
рянь чужими країнами шляхом побудови власної держави та інші ідеї сіонізму 
та просвітництва вкупі з певними економічними факторами дозволили створити 
осібний прошарок у єврейському суспільстві. Портретуючи кращих його пред-
ставників, художники свідомо чи несвідомо посилювали та помножували ідеали 
країни, народу та епохи, представляючи свої твори на публічних виставках, 
кількість відвідувачів на котрих щороку зростала. Крім того, зображаючи сут-
тєво видозмінені вимогами Нового Часу образи жінок, освічених та незалеж-
них, а також експонуючи власні автопортрети, єврейські митці поступово 
стверджували нові суспільні пріоритети, в котрих знакова роль взірців нації, що 
у минулому належала виключно духовній еліті, а саме релігійним людям, на по-
чатку ХХ ст. поступово переходила до інтелігенції, — акторів, письменників, 
митців, — тобто представників єврейського просвітництва.

В статті також згадуються певні колекції творів єврейських митців, котрі 
експонувались в польських музеях в якості виставок, присвячених єврейському 
мистецтву, і були описані та проаналізовані в якості самостійних мистецтвоз-
навчих наукових робіт, та вказано, що українські музеї, попри наявність анало-
гічних зібрань, чомусь не практикують подібні виставки та наукові роботи.

1. Styrna N. Artyści żydowscy w Krakowie: 1873–1939: Katalog wystawy. — Kraków, 2008.

2. Styrna N. Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931–

1939). — W., 2009.

3. Юдаїка — міждисциплінарна наука, котра об’єднує ті сегменти історії, мовознав-

ства, філософії, мистецтвознавства та інших наук культурологічного спектру, котрі без-

посередньо або опосередковано стосуються історії єврейської культури.

4. Спроба описати цю колекцію авторкою статті датується 2008 р.: Пинчевская Б. 

Иудаика в отделе графики музея князей Чарторыйских в Кракове: образ польского еврей-

ства в записках путешественников и творчестве художников XVIII–XIX вв.: Матеріали 

XV щорічної міжнар. міждисциплінар. конф. з юдаїки. — М., 2008. — Ч. 2: Акад. серія. — 

Вип. 23. — С. 437–449.
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5. Мовою оригіналу: Jan Kanty Gumowski; Ludwik Leszko; I. L. Deroy; L. P. A. Bichebois; 

Victor Adam; Antoni Lange; Jan Feliks Piwarski; Karol Auer; Henry Dawe; A. E. V. Bisson; 

Norblin de la Gourdaine; L. C. Zwań (Kazimierz?).

6. Szulz F. Podroże inflatczyka z Rygi do Warszawy I po Polsce w latach 1791–1793. — 

Przełożył Józef Kraszewski z oryginałem sprawdził, wstępem I przypisami opatrzył Wacaław 

Zawadzki. — W., 1956.

7. Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781–1783): Album ze 

zbiorów Gabinetu rysun BUW. Opracowala Elżbeta Budzińska. — W., 1982.

8. Інститут єврейської історії у Варшаві, далі ІЄІ, мовою оригіналу: Żydowski Instytut 

Historyczny (ŻIH).

9. Архів музею Інституту єврейської історії у Варшаві. Ф. А-890.

10. Наприклад, портрет цадика Сімхи Буніма з Пшисхи: Jan Doctor. Binem Symche 

// Polski Słownik Judaistyczny. — W., 2003. — T. 1. — S. 196.

11. Портрет засновника хасидизму, Ісраеля Баал Шем Това (БЕШТА): Malinowski 

Jerzy. Malarstwo i rzeźba Żydow Polskich w XIX i XX wieku. — W., 2000. — S. 13.

12. Ймовірно, йдеться про Тадеуша Задарецького (Tadeusz Zadarecki), на котрого по си-

лається Словник польської юдаїки в статті «Загальнопольська ліга боротьби з расиз мом», 

згадуючи його книгу «Ритуальні вбивства»: Polski Słownik Judaistyczny. — W., 2003. — 

T. II. — S. 253.

13. Żydzi — Polscy. Wystawa. Muzeum Narodowe w Krakowie, черв.–вер. 1989 р.

14. «Polish Jews. Au Outline Portret». Polish Cultural Institute in London. 16 квіт. — 

7 трав. 1993 р.

15. Портрет засновника хасидизму, Ісраеля Баал Шем Това (БЕШТА), у книзі 

Malinowski Jerzy. Malarstwo i rzeźba Żydow Polskich w XIX i XX wieku. — W., 2000. — S. 13. 

Датований ХІХ ст.

16. Цадик — у хасидизмі, одній з містичних течій у східноєвропейському іудаїзмі, за-

сновані у XVIII ст. на території України, лідер релігійної громади. «Робота» цадика часто 

поєднувала властивості діяльності рабина, судді, юридичного консультанта, чудотворця 

або лікаря, дипломата в стосунках з представниками неєрейських кіл тощо.

17. Маймонід, Моше бен Маймон, Рамбам (1135–1204). Лікар, знавець та коментатор 

Тори, класик єврейської філософії. Мешкав в Іспанії. Його твори, — наприклад, «Пу-

тівник розгублених» та коментарі до Мішни, донині вважаються авторитетними і вико-

ристовуються у процесі навчання у релігійних навчальних закладах, а також в досліджен-

нях світової історії релігії.

18. Моше Монтефіоре (Ліворно, 1784 — Лондон, 1885), філантроп; фінансист; засно-

вник першого в Англії страхового товариства, Товариства освітлення вулиць Лондона то-

що. Інвентарний номер портрета: А–890/17.

19. Яків Франк (1726–1791), засновник і лідер єврейської секти франкістів. В молодос-

ті мешкав в Турції, де познайомився з вченням іншого сектанта, Шабтая Цві. У 1755 р. 
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повернувся до Польщі, де проголосив себе Мессією. Його послідовники, на зразок караї-

мів, не визнавали авторитет Талмуду (класичних коментарів то текстів Тори та пророків), 

проте спирались на авторитет каббалістичної літератури, наприклад, книги Зогар. У 1757 

та у 1759 рр. відбулись публічні дискусії між франкістами та прибічниками ортодоксаль-

ного іудаїзму, в котрих перемогу дістали саме останні. У 1760 р. Яків Франк та його при-

бічники перейшли в християнство, після чого опинився у в’язниці, звідки був звільнений 

російськими військами під час Першого поділу Польщі. Помер у 1791 р. під іменем барона 

Оффенбаха.

20. Віповідно, видання М. Рашковецкий. В предощущении чуда: Каталог. — О., 2002; 

та Глембоцька Г.,  Сусак В. Образи зниклого світу: Євреї Східної Галичини (середина 

XIX — перша третина XX ст.): Каталог виставки. — Львів, 2003.

21. Готтліб Мауриціо (Моше) (Gottlieb Maurycy (Moses)) (Дрогобич (тепер Львівської 

обл.), 1856 — Краків, 1879), живописець, рисувальник. В каталозі однієї з перших виста-

вок єврейського мистецтва в Україні доби незалежності авторства Г. Глембоцької ска-

зано: «Один із видатних художників-євреїв, творчість яких відкрила епоху єврейського 

образотворчого мистецтва. Старший брат художників Філіпа, Марцина та Леопольда 

Готтлібів. Вчився у Львові у живописця Міхала Годлєвського (1869–1871), віденській 

AM (1871–1873, 1874), краківській ШОМ (1873–1874) у Яна Матейка та мюнхенській AM 

(1875–1876) у Карпа Пілоті. Після Мюнхена періодично жив у Відні, Кракові, Венеції, 

Римі, Дрогобичі, Трускавці та Львові. Малював історичні, побутові та релігійні сцени, пор-

трети, з 1875 р. — переважно пов’язані з єврейською тематикою».

22. Мовою оригіналу: Julian Karczewski, Jozef Brodowski, Wicenty Smokowski, Jan 

Hruzik; Antoni Blank, Jan Moraczyński; Kanuty Rusiecki, Piot Michalowski; Wilchelm 

Leopolski, Wilchelm Stryowski; Maksymilian Gerymski, Wojciech Gerson

23. Jerzy Malinowski. Maurycy Gottlieb: Album. — W., 1997. — S. 6.

24. «Вахтель Вільгельм (Wachtel Wilhelm). Живописець, графік, рисувальник. Львів, 

1875–1942, США. Один з найбільш відомих єврейських художників галицького походжен-

ня. Художню освіту отримав в краківській (1894–1895) та мюнхенській AM. Працював 

у Львові (1900–1910); Парижі (бл. 1911–1912), Відні (1912–1927), в 1924, 1929 та 1932 pp. 

відвідав Палестину, а в 1936 р. оселився там. Під час Другої світової війни виїхав до США. 

Загалом, творчість художника була пов’язана з ідеологією сіонізму. Малював жанрові 

сцени, портрети та краєвиди, які являли собою симбіоз західноєвропейської художньої 

традиції з єврейською тематикою». Докладніше див.: Глембоцька Г.,  Сусак В. Образи 

зниклого світу…

25. «Ліліен Ефраїм Моше (Lilien Efraim Mojzesz). Графік, рисувальник-ілюстратор. 

Дрогобич, 1874–1925, Брауншвейг, Німеччина. Навчався у Львові у Антоні Стефановича 

та в майстерні художника вивісок Пдеона Шапіри, з 1889 р. — в краківській ШОМ, 

з 1894 — в Мюнхені. В 1899 р. оселився в Берліні. Як графік та ілюстратор співпрацював 

з кількома німецькими виданнями. Як особистість сформувався в середовищі львівських 
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молодих сіоністів і тому єврейська тема в його творчості була провідною. В 1906 р. при-

йняв участь в організації першої художньої школи у Палестині “Бецалель”. Вже в одній 

із своїх перших великих праць — ілюстраціях до збірника балад на теми Старого Заповіту 

німецького поета Бьорріса Мюнхаузена “Юда” він підняв проблему створення “єврей-

ського стилю” в образотворчому мистецтві, що викликало велику дискусію в єврейській 

пресі початку XX ст. Стилістика його творів являє собою синтез символізму, сецесії та не-

окласицизму. Працював найчастіше в техніці офорту». Докладніше див.: Глембоцька Г., 

Сусак В. Образи зниклого світу…

26. Г. Глембоцка у короткій довідці про художника пише: «Меркель Єжі Давид (Merkel 

Jerzy Dawid). Живописець, рисувальник. Львів, 1881–1976, Відень, Австрія. В 1902–1903 pp. 

вчився у львівській ХПШ, в 1903–1905 pp. — у краківській AM у Юзефа Мегоффера. 

В 1905–1908 та 1909–1914 pp. жив в Парижі, де сформувався як один з видатних пред-

ставників класицистичного напрямку в польсько-австрійському мистецтві XX ст. Після 

1918 оселився у Відні. Створив велику кількість творів, серед яких чимало біблійних сцен». 

Докладніше див.: Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

27. «Горовіц Армін (Horowitz (Horovitz) Armin). Живописець, графік, рисуваль-

ник. Варшава, Польща, 1880–1965, Норвіч. Англія. Син художника Леопольда Горовіца. 

Вчився у батька, в AM у Відні та Мюнхені. 3 1918 р. жив у Відні, часто бував у Польщі, бага-

то подорожував (Норвегія, Канада, Мексика). Після початку Другої світової війни виїхав 

в Англію. Малював жанрові картини, краєвиди в техніці олійного живопису та пастелі, 

рисував карикатури, робив офорти та літографії, виконував екслібриси. Портретував ві-

домих представників творчого світу, аристократії, політики, духовенства». Докладніше 

див.: Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

28. «Вайн Леон (Wein Leon). Живописець, рисувальник, педагог. Львів, бл. 1865–1920, 

Львів. Походив з львівської родини творчої єврейської інтелігенції. Художню освіту 

отримав в краківській ШОМ (1884–1890) і в мюнхенській AM (з 1891). Працював у Львові, 

з 1904 р. викладав рисунок і декоративне малярство у львівській ХПШ. Створював живо-

писні та рисовані пером портрети, в т. ч. Марка Антокольського і Самуеля Гіршенберга, 

малював краєвиди, побутові сцени з життя богеми і міського “демімонду”, займався ілю-

струванням, співпрацював з багатьма періодичними виданнями. Значне місце в його твор-

чості посідала єврейська тема. Був одним із перших у Львові художників, які на початку 

XX ст. почали використовувати в своїй творчості єврейські орнаментальні мотиви». Див.: 

Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

29. «Зонненвенд Стефан (Sonnenwend Stefan). Живописець і графік. Познань, Польща, 

1885–1939, Дубно Рівненьської обл., Україна. Закінчив краківську AM. Працював 

у Познані, в 1913–1914 pp. у Львові, де виконав серію літографій “Львів у карикатурі”». 

Див.: Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

30. Г. Глембоцька у короткій довідці про митця зазначає: «Художник, котрий у 1920-х 

створив, в т. ч. Разом з Генриком Лянгерманом, ряд портретів відомих членів львівської 
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єврейської громади, створених з фотографій, про що свідчить статичність зображень. 

Можливо, підпис “Мюнц М.” належав відомому львівському фотографу Марку Мюнцу 

(Львів, 1872–1937, Львів), котрий працював у Львові з 1902 р. Де навчався цей живописець, 

невідомо. На львівській виставці єврейської книги та творів єврейського мистецтва (тра-

вень–червень 1928 р.) він згадується в якості фотографа надгробків старих єврейських 

кладовищ та пам’ятників Жовкви». Див.: Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

31. «Дембіцький Станіслав (Dębicki Stanisław). Живописець, графік, рисувальник, 

карикатурист, скульптор, проектант творів ужиткового мистецтва. Любачув, Польща, 

1866–1924, Краків, Польща. Вчився у віденській AM (1881–1884) у Християна Гріпенкерля, 

в краківській ШОМ (1882–1883), в мюнхенській AM у Олександра Вагнера та в ательє 

П. Науена (1884–1885), в AM Колароссі (1890–1891) в Парижі. Бл. 1885–1890 pp. працю-

вав викладачем в Школі керамічного промислу в Коломиї. 1891–1909 pp. — львівський пе-

ріод життя художника, який став найбільш плідним в його творчості: участь у розписах 

Міського театру (1900–1903), Латинського кафедрального собору, велика кількість стан-

кових творів, рисунків, серед яких побутові та алегоричні сцени, портрети, в т. ч. з життя 

галицьких євреїв. З 1909 р. — викладач малярства в краківській AM». Докладніше див.: 

Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

32. «Сіхульський Казимир (Sichulski Kazimierz). Живописець, рисувальник, графік, 

проектант творів ужиткового мистецтва. Львів, 1879–1942, Львів. Вчився в львівскій ХПШ, 

краківській AM (1900–1908) у Юзефа Мегоффера, Леона Вичулковського, Станіслава 

Виспянського, у Вищій ХПШ у Відні (1904–1908). У 1920–1930 pp. був викладачем ХПШ 

у Львові, в 1930–1939 pp. — професором краківської AM. В техніці олійного живопису 

та пастелі створював жанрові сцени, найчастіше з життя гуцулів, монументально-декора-

тивні композиції, портрети. Проектував плакати, вітражі, інтер’єри. Був відомим карика-

туристом». Докладніше див.: Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

33. Мовою оригіналу: Szymon Buchbinder; Leopold Horowitz; Izydor Kaufmann; Jan 

Piotr Norblin; Aleksandr Orlowski; Jan Bogumił Plersch; Kazimierz Wojniakowski; Zygmunt 

Vogel; Franciszek Smuglewicz.

34. Malinowski J. Maurycy Gottlieb: Album. — W., 1997. — S. 6.

35. Balaban M. Przedmowa // Goldstein M.,  Dresdner K. Kultura i sztuka ludu 

Żydowskiego na ziemiach Polskich. — Lwów, 1935. — S. 12.

36. Ibid. S. 14.

37. Jerzy Malinowski. Maurycy Gottlieb: Album. — Warszawa, 1997. — S. 25.

38. Леопольда Готтліба (Gottlieb Leopold)., молодшого брата Мауріціо Готтліба, котрий 

народився на кілька років пізніше. В каталозі виставки «Образи зниклого світу» його скоро-

чена біографія звучить так: «Живописець, графік, рисувальник. Народився у Дрогобичі, 1879 

(1883?) — помер у 1934 р. в Парижі. Молодший брат Мауріціо, Філіппа та Марціна Готтлібів. 

Художню освіту отримав у краківській AМ (1896–1899, 1901–1902), у Корнелія Юзефа 

Унежисского, Яцека Мальчевського та Теодора Акцентовича, пізніше — в майстерні Антона 



П о р т р е т н и й  ж а н р  в  є в р е й с ь к о м у  м и с т е ц т в і  Г а л и ч и н и …

Ашбе у Мюнхені. Близько 1904 р. оселився в Парижі. У 1906 (чи у 1910 р.) викладав у ШОМ 

“Бецалель” в Єрусалимі — першій художній школі у Палестині. Постійно підтримував кон-

такти з батьківщиною. У 1923 р. зафіксований серед засновників Єврейського товариства 

розповсюдження образотворчого мистецтва. Малював темперою, аквареллю та олійними 

фарбами, віддавав перевагу жанровим (побутовим) композиціям».

39. Галина Глембоцька у короткій довідці про художницю пише: «Мізес (Мізес-

Левінова) Гелена (Mieses (Mieses-Lewinowa) Helena). Живописець. Відень, Австрія, 1878 

або бл.1880, — після 1939 (?), Львів (?). Походила зі львівської родини Мізесів, з якої ви-

йшли відомі вчені, просвітителі, рабини та громадські діячі. Мистецьку освіту отримала 

у Львові, де в 1896–1902 pp. відвідувала заняття в ХПШ. Як митець сформувалася в єврей-

ському інтелектуальному середовищі Львова. Малювала побутові сцени, в яких часто при-

сутні єврейські персонажі, а також портрети. Працювала в техніках олійного живопису, 

пастелі, акварелі, батіка». Див. Глембоцька Г., Сусак В. Образи зниклого світу…

Список скорочень

AM — Академія мистецтв

ЛГМ — Львівська галерея мистецтв

КШОМ — Краківська школа образотворчого мистецтва

КАМ — Краківська академія мистецтв

Анотація. В статті Б. Пінчевської «Портретний жанр у єврейському мистецтві Галичини кінця ХІХ — першої трети-

ни ХХ ст.: зміна культурного героя в якості ознаки модернізації пріоритетів суспільної культурної парадигми» на при-

кладі портретного жанру висвітлюється процес становлення світського єврейського мистецтва Східної Галичини кінця 

ХІХ — першої третини ХХ ст. Історія портрету єврейської діаспори вказаного періоду свідчить про модернізацію сус-

пільних ідеалів, пріоритети котрих поступово переходять від романтизованих образів духовної еліти до нових ціннос-

тей, уособлених інтелігенцією, тобто представниками просвітництва.

Ключові слова: єврейське мистецтво, музейні колекції, юдаїка, Східна Галичина, Львів, портрет, живопис, графіка, 

етнографічні начерки, жіночі образи в образотворчому мистецтві.

Аннотация. В статье Б. Пинчевской «Портретный жанр в еврейском искусстве Галиции конца ХІХ — первой тре-

ти ХХ вв.: смена культурного героя в качестве симптома модернизации приоритетов общественной культурной пара-

дигмы» на примере портретного жанра освещается процесс становления светского еврейского искусства Восточной 

Галиции конца ХІХ — первой трети ХХ вв. История портрета еврейской диаспоры указанного периода свидетельствует 

о модернизации общественных идеалов, в которых образцовый статус романтизированных образов духовной элиты 

со временем переходит к образам интеллигенции, то есть, согласно требованиям Нового времени, представителям ев-

рейского просвещения.

Ключевые слова: еврейское искусство, музейные коллекции, иудаика, Восточная Галиция, Львов, портрет, живо-

пись, графика, этнографические композиции, женские образы в изобразительном искусстве.


