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Передмова

foreWord

Європейська Фундація Ротшильда (Ганадів) з приємністю
надає фінансову підтримку цьому виданню, що містить
важливу інформацію про українські музеї, які володіють цінними колекціями юдаїки.
Програму Кетер розроблено задля того, аби допомогти
працівникам музеїв у дослідженні та зберіганні їхніх колекцій
юдаїки, а також у представленні відвідувачам історії й культури
євреїв.
Фундація хоче висловити окрему подяку всім, хто своєю
працею доклався до успіху програми.
У Львові директор Центру Міської Історії, Софія Дяк,
люб’язно надала приміщення Центру у наше користування –
ми дуже вдячні працівникам Центру за співпрацю й допомогу.
Віта Сусак займалася координуванням усіх складників програми
– без її вагомого внеску програма не була б настільки успішною.
У цьому їй вміло допомагала Мар’яна Куземська. Мирослава
Березовська і Павло Грицак чудово здійснювали синхронний
переклад, долаючи мовні бар’єри між учасниками та лекторами.
У Відні Фелісітас Гайман-Єлінек розробляла концептуальні
завдання й освітнє наповнення кожного семінару. їй професійно
допомагала Мікаела Фойрштайн-Прассер, яка також відповідала
за зв’язки із гостьовими лекторами. У Лондоні співробітник
Фундації Дана Байрамов забезпечувала дотримання часових
і бюджетних рамок цього міжнародного проекту. Важливим
організаційним партнером була Асоціація європейських єврейських музеїв (AEJM), яка заохочувала учасників до співпраці
з європейськими колегами.
Нарешті, ми хотіли б подякувати директорам музеїв, які
погодились на участь своїх працівників у семінарах програми
Кетер, а також усім учасникам – за бажання вчитися, активну

The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe is delighted to sponsor this publication which brings together important information
about museums in Ukraine with signiﬁcant Judaica collections.
The Keter programme was developed to support museum staﬀ
with the important responsibilities of caring for their Judaica and
bringing the history and culture of the Jews to their visitors.
In particular the Foundation would like to acknowledge its
appreciation to those who made this programme such a success.
In Lviv, Soﬁa Dyak, the Director of the Center for Urban History
of East Central Europe graciously oﬀered the facilities of the Center and we are very grateful for their co-operation and assistance
provided by their helpful staﬀ. Vita Susak co-ordinated all the elements of the programme in Lviv and without her central role, the
programme would not have run as smoothly as it did. She was ably
assisted by Marianna Kuzemska. Myroslava Berezovska and Pavlo
Hrytsak provided excellent simultaneous translation which
bridged the linguistic worlds of participants and lecturers.
From Vienna, Felicitas Heimann-Jelinek developed the conceptual framework and educational content of each of the workshops
while her colleague Michaela Feurstein-Prasser provided the professional back up and liaison with the guest lecturers. In London,
Dana Bairamov from the Foundation ensured that this international endeavour was started and completed within time and
budget. The Association of European Museums has been a helpful
organisational partner, encouraging participants to network with
colleagues across Europe.
Finally, we would like to thank the Museum Directors who gave
their staﬀ permission to attend Keter, and ultimately, to all the participants for their willingness to learn, active participation and
commitment to their Judaica collection.
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Спільна фотографія: Програма Кетер, березень 2012 р.
Group photo: Keter Programme, March 2012
Фото Є. Котляр Photo: E. Kotlyar

In Ethics of the Fathers, Jewish tradition teaches, ‘you are not
required to complete the task, but you are not free to avoid it.’
There is a big task ahead and the Foundation is conﬁdent that
each of the participants will attempt their best to contribute to
the care of the Judaica that is in their hands.

участь у заняттях і віддане ставлення до своїх колекцій юдаїки.
Єврейська традиція вчить: ‘Не мусиш завершити завдання,
але не можеш від нього ухилитися’.
Попереду стоять великі завдання – нехай кожному з Вас
вистачить сили зробити все, що від Вас залежить.

sally Berkovic Chief Executive Oﬃcer, Rothschild Foundation (Hanadiv)

саллі беркович виконавчий директор Європейської фундації

Europe

Ротшильда (Ганадів)
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Програма Кетер:
імПуЛьс та ініЦіатива

The KeTer Programme:
The imPeTUs and The iniTiaTiVe

Програма Кетер постала внаслідок поїздки кількох музейних
експертів з різних країн до Львова у березні 2011 року. Поїздка
ця відбулася спільно з керівництвом Фундації Ротшильда, а
метою її було довідатися про місця єврейської спадщини і діяльність музеїв, що мають колекції юдаїки. Ми спостерегли
велике зацікавлення вивченням єврейської історії регіону,
хоча директори музеїв розповідали також про широкий спектр
проблем, з якими стикаються у роботі з об’єктами юдаїки та
єврейської матеріальної культури. Нам здавалося, що професійна програма для музейних працівників, присвячена збереженню й представленню колекцій єврейської тематики,
стала б вагомим внеском у роботу українських музеїв.
Мені як російськомовній працівниці Фундації, обізнаній з
особливостями регіону, випала честь брати участь в організації
програми. З самого початку це завдання стало захопливою
мандрівкою, із численними поїздками до України, відвідинами
музеїв і знайомством з унікальними колекціями юдаїки. Розмови
з експертами місцевих музеїв виявляли бажання працівників
довідатися більше про правильний догляд за об’єктами юдаїки,
а також прагнення творити цікаві виставки на теми єврейської
історії й культури в Україні. Зрештою ці розмови підготували
ґрунт для запуску програми Кетер у січні 2012 року.
22 учасники Кетеру виявилися людьми, відданими справі,
готовими опановувати найкращі музейні практики, що стосуються роботи з юдаїкою. Вони виявили глибоке зацікавлення
у розширенні свого розуміння єврейської історії, релігії й
культури. Загалом, їхня готовність донести до широкого загалу
знання про єврейську історію та культуру перевершила наші
сподівання і забезпечила успіх програми Кетер.
Особисто дуже тішуся, що могла долучитися до такої відданої справі команди. Звертаюся з подякою до Віти за її нео-

The Keter Programme was developed in response to a visit by
several international museum experts who travelled to Lviv in
March 2011 with Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe staﬀ to
learn about Jewish heritage sites and the work of museums with
Judaica collections. While we saw a great interest in exploring the
Jewish history of the region, we also heard from Museum Directors
about a broad range of challenges involved in caring and working
with their Judaica and other objects of Jewish material culture. It
seemed to us that a professional development programme for
museum staﬀ focusing on the preservation and presentation of
Jewish-themed collections had the potential to make an important
diﬀerence to the work of museums in Ukraine.
As a Russian speaker with an understanding of the local culture
I had the privilege to take part in organising the programme. From
the onset this task has been a fascinating journey that included
numerous trips to Ukraine, visits to museums and insights into
unique Judaica collections. Several discussions with local museum
experts indicated a desire to learn more about handling Judaica
and to create new more appealing exhibitions of Jewish history
and culture in Ukraine. These conversations eventually paved the
way for the launch of the Keter Programme in January 2012.
The 22 Keter participants proved to be a committed group
ready to adapt best museum practices relevant to working with
Judaica and showed a keen interest in broadening their understanding of Jewish history, religion and culture. Overall, their motivation to educate the public about Jewish history and culture
exceeded our expectations and helped to make Keter a success.
Personally, I was grateful to be part of such a dedicated team
and would like to thank Vita for her invaluable insight, tireless
devotion to the programme and witty humour and Michaela for
approaching every task with great meticulousness and patience. I
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1 Учасники програми представляють об’єкти зі своїх колекцій, березень 2012 р.
Keter participants presenting objects from their collections, March 2012 Фото Є. Котляр Photo: E. Kotlyar

2 Мейлах Шейхет вітає учасників програми Кетер у Центрі Фаїни Петрякової, березень 2012 р.
Meylakh Sheykhet welcomes Keter participants to the Faina Petryakova Center, March 2012 Фото Є. Котляр Photo: E. Kotlyar

3 Семінар: Маркетинг Вашого музею – Олег, Надя, Наталя, Олена, січень 2012 р.
Workshop: Marketing your Museum – Oleg, Nadia, Natalia, Olena, January 2012
Фото М. Фойрштайн-Прассер Photo: M. Feurstein-Prasser

also would like to express my admiration for Felicitas’ courage to
take on the challenge, her genuine joy to share the wealth of her
knowledge and her ability to deliver such a high-proﬁle study programme. I owe my ﬁnal thanks to the Foundation for the exciting
opportunity to be involved with the development of Keter.
Although the Keter programme has now come to an end, we
hope that each person’s learning journey, professional exchange,
and eﬀorts to make their respective Judaica collections more
accessible and visible will continue and that they will succeed in
educating the public about Ukraine’s rich and multi-cultural past
and present.
dana Bairamov Grant Programmes Oﬃcer, Rothschild Foundation
(Hanadiv) Europe

ціненні поради, незмінну посвяту програмі й дотепність, а
також до Мікаели – за ретельність і терплячість, з якою вона
ставилася до кожного завдання. Крім того, хочу висловити
своє захоплення відвагою Фелісітас, яка прийняла виклик
участі в програмі і з радістю ділилася своїми знаннями, що
забезпечило справді високий рівень навчання. Окрема подяка
належиться Фундації Ротшильда за надання хвилюючої можливості бути задіяною у становленні програми Кетер.
Програма Кетер завершилася, однак ми сподіваємося, що
для кожного учасника й учасниці процес навчання і професійного обміну, поєднаний із прагненням зробити свої колекції
юдаїки більш доступними й помітними для широкого загалу,
не припиниться, і що цілеспрямована праця музейних працівників у цій ділянці допоможе багатьом мешканцям сучасної
України відкрити для себе все розмаїття багатокультурного
минулого й сьогодення своєї батьківщини.
дана байрамов керівник грантових програм Європейської фундації
Ротшильда (Ганадів)
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Програма Кетер в уКраїні:
виКЛиКи і ПробЛеми

Відвідини музею: огляд ктубот (шлюбних договорів) у Львівській
галереї мистецтв – Максим, Надя, Фелісітас, березень 2012 р.
Site Visit: Examining Ketubbot (marriage contracts) at the Lviv Art Gallery
– Maks, Nadia, Felicitas, March 2012
Фото М. Фойрштайн-Прассер Photo: M. Feurstein-Prasser

Улітку 2011 року Європейська Фундація Ротшильда (Ганадів)
вирішила розпочати програму Кетер в Україні. Мета Фундації
полягала в тому, аби допомогти працівникам музеїв здобути
конкретні навички і професійні знання для роботи з об’єктами
традиційної юдаїки, а також з матеріальною та нематеріальною
єврейською спадщиною.
Спочатку нам здавалося, що навчальний тренінг із професійної роботи з юдаїкою, тобто артефактами й об’єктами
ритуального і повсякденного вжитку, які мали стосунок до
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The KeTer Programme in UKraine:
sCoPing The Challenges
In 2011, the Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe announced
the Keter programme in Ukraine. The Foundation’s goal was to
support museum staff in acquiring specific skills and professional
knowledge for working with classical Judaica as well as with general Jewish material and immaterial heritage.
At the beginning, we feared that training staff in Ukraine to
work adequately with Judaica, i.e. artefacts and objects of Jewish
ritual use and everyday Jewish life, would be of little interest. However, to our great delight, more than 30 interested people contacted us, but for practical reasons, we could only have 22
participants. By the end of 2011, 22 staff representing 18 different
institutions across Ukraine signed up for the Keter programme.
Keter was structured as a series of four, 4-day seminars from Monday to Thursday in January, March, May, and September 2012. It
was fascinating to learn about the number of Jewish museums in
Ukraine and how many collections can be found in Ukraine containing objects related to Jewish culture and history. Naturally, not
all of these institutions focus on Judaism and Jewry, as they are
oriented towards the broader cultural and historical aspects of
their region or city, however, as cultural-historical institutions, all
of them are aware of the significance of their Judaica holdings.
The task of a cultural-historical museum is to preserve the past
and to pass on the memory of this past. In general, objects are a
museum’s carrier of memory and at the core of any museum are
its holdings which shape the museum’s identity, both internally as
it views itself, but perhaps more significantly, as it is seen externally by the public. Thus, Judacia objects are of particular significance for every museum as well as for the public. Overall, those
collections are – from a purely material point of view – more or
less valuable, of historical interest, furthering research, or else are

extraordinary from an artistic-aesthetic point of view. They are
presented to the public in exhibitions according to institutional
interest, knowledge, and current educational priorities.
To support and broaden their professional understanding
regarding their Judaica holdings, the Keter programme offered lectures about the history of the Jews in Ukraine, the history of institutional and private Judaica collections in Europe, the implications
of WW II and the Holocaust on European Judaica collections, the
development of a specific ‘Jewish museology’, the relevance of museums in advancing public knowledge and appreciation of Jewish
history and culture, the issues of conservation as opposed to
restoration, the importance of topical educational programmes
and last but not least, the issues of promoting and raising funds
for Judaica collections. To involve participants actively, a number
of workshops were developed such as the definition of material
cultural heritage and of Judaica objects, the variety of Judaica
objects and their transcultural layers, case studies of Lviv Judaica
collections, the importance of provenance research, the significance of oral history projects, the museum and collection strategy,
and the compilation of the most important secondary literature
on Judaica.
In order to respond to the participants’ concerns and their
working reality, practical training sessions dealt with specific questions concerning their collections. These included dealing with adequate terminology for describing Judaica objects, interpreting
hallmarks on silver objects, amassing the most important secondary literature to define and verify hallmarks, decoding Hebrew
dates and abbreviations, working on Jewish symbols and detecting
and distinguishing fakes and forgeries.
Sharing of knowledge was paramount throughout Keter, but

Семінар: Декодування абревіацій та дат на івриті – Анна та Олена,
березень 2012 р. Workshop: Decoding Hebrew abbreviations and dates –
Anna and Olena, March 2012 Фото М. Фойрштайн-Прассер Photo: M. Feurstein-Prasser

життя євреїв, викличе в Україні незначний інтерес. На наше
здивування, до кінця 2011 року відгукнулося понад 30 осіб,
однак з практичних міркувань нам довелося зменшити кількість
до 22 учасників, що представляли 20 установ. Програму Кетер
було поділено на чотири 4-денні семінари з понеділка по
четвер, які відбулися в січні, березні, травні та вересні 2012
року. Несподіванкою для нас став факт, що в Україні існує
значна кількість єврейських музеїв, а також музейних збірок,
де є предмети, що мають стосунок до єврейської культури та
історії. Звісно, не всі музейні установи у своїй діяльності зо-
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середжуються на юдаїзмі та єврействі – більшість із них
радше орієнтується на ширші культурно-історичні аспекти
своїх регіонів чи міст, проте всі вони усвідомлюють важливість
своїх фондів юдаїки.
Завдання культурно-історичного музею полягає у тому,
аби зберегти минуле і передати пам’ять про нього. експонати
музею є носіями пам’яті. В основі будь-якого музею лежать
його фонди, що формують музейну ідентичність як зісередини,
так і ззовні, позаяк публіка значною мірою ототожнює музей
із його збірками. З огляду на це, предмети юдаїки мають
особливе значення для кожного музею і для відвідувачів.
Окрім того, збірки юдаїки становлять більшу чи меншу вартість
з чисто матеріальної точки зору, мають історичний та науковий
інтерес і можуть нести додаткову мистецько-естетичну цінність.
їх демонструють перед публікою на виставках відповідно до
музейних потреб, знань та поточних освітніх пріоритетів.
Для підвищення фахового рівня музейних працівників у
царині фондів юдаїки програма Кетер провела лекції, присвячені історії євреїв в Україні, історії громадських та приватних
колекцій юдаїки в Європі, наслідкам Другої світової війни і
Голокосту для європейських колекцій юдаїки, розвиткові специфічно ‘єврейської музеології’, ролі музеїв у підвищенні
рівня знань та розуміння єврейської історії і культури в суспільстві, різниці між консервацією та реставрацією мистецьких
творів, важливості тематичних освітніх програм і, нарешті,
питанню промоції та збирання коштів для колекцій юдаїки.
Задля активного залучення самих учасників було проведено
низку практичних занять, присвячених визначенню матеріальної культурної спадщини й об’єктів юдаїки, розмаїттю
об’єктів юдаїки та їх багатокультурних нашарувань, вивченню
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Відвідини музею: Музей історії релігії – презентація парохета,
Максим та Фелісітас, січень 2012 р. Site Visit: Museum of the History
of Religions – Maks and Felicitas presenting a Parochet, January 2012
Фото жюлі-Март Коен Photo: Julie-Marthe Cohen

this was not only about external experts teaching a group of less
experienced people in the field of Judaica. There was also a great
deal of peer-to-peer discussion and sharing of information and this
network amongst the participants proved to be highly beneficial.
The serious dedication of participants to the programme, their
active response to assignments, their investment of time, their
willingness to travel for almost 19 hours (one way by train!) to take
part in our seminars, and their contributions to this book made
this enterprise a wonderful experience.
felicitas heimann-Jelinek Keter Director
michaela feurstein-Prasser Assistant

Презентація колекції Ярослави Музики у Львівській галереї мистецтв,
березень 2012 р. Presentation of the yaroslava Muzyka collection at the
Lviv Art Gallery, March 2012 Фото М. Фойрштайн-Прассер Photo: M. Feurstein-Prasser

наявних у Львові колекцій юдаїки, значенню досліджень провенансу (походження предметів), значенню проектів усної
історії, музейній та колекційній стратегії, збиранню основної
й допоміжної літератури, присвяченій цій темі.
Для учасників відбулися практичні заняття, що базувалися
на аналізі їхніх колекцій. Окрім того, на окремих практичних
заняттях розглядалося наукову термінологію для опису об’єктів
юдаїки, відчитання клейм на срібних виробах, пошук найважливішої допоміжної літератури для встановлення та перевірки клейм, відчитання дат і скорочень на івриті, основні
єврейські символи, визначення та розпізнавання фальшивок
і підробок – і багато інших тем.
Програма стала не лише навчальним проектом, у ході
якого зовнішні експерти ділилися своїми знаннями з царини
юдаїки із групою українських музейників, – між самими учасниками також відбувався активний діалог та обмін інформацією.
У такий спосіб постала професійна мережа, яка вже довела
свою ефективність. Серйозне ставлення учасників до програми,
їхня активна участь у виконанні завдань, в окремих випадках
готовність подорожувати 19 годин (лише в один бік!), аби
взяти участь у нашому семінарі, а також дописи до цього
буклету – всі ці чинники перетворили нашу ініціативу на успішно втілений досвід.
Фелісітас гайман-Єлінек директор
мікаела Фойрштайн-Прассер помічник директора

Об’єкти юдаїки з Музею історії релігії, січень 2012 р.
Judaica objects from the Museum of the History of Religions, January 2012
Фото жюлі-Март Коен Photo: Julie-Marthe Cohen
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уроКи Програми

lessons of The Programme

Для вирішення багатьох музейних проблем потрібно шукати
кошти, подавати заявки на гранти. Це складно. Виявляється,
грантодавцям також складно прийняти рішення, куди і кому
їх віддати, щоби ті кошти справді принесли користь. Не секрет,
що збірки юдаїки в Україні вивчені недостатньо або не вивчені
взагалі, збережено мало, знищено дуже багато, а спеціалістів
– одиниці. Європейська Фундація Ротшильда (Ганадів) могла
профінансувати приїзд іноземних фахівців до України, які науково описали б та сфотографували ці збірки. Фундація обрала
більш кропітку, фінансово дорожчу, але стратегічно набагато
мудрішу лінію: провести професійний навчальний курс ‘Розуміння збірок юдаїки та опіка над ними в українських музеях’
для українських музейників, що зберігають ці колекції.
Чотири рази протягом року учасники збиралися у Львові
на 4-денні семінари. Іноземні та українські лектори читали
для них лекції, вони оглядали юдаїку у львівських музеях, а
потім обговорювали, пробували атрибутувати предмети зі своїх
збірок. Спільним було те, що всі старалися: лектори щиро ділилися своїми знаннями, віртуози-перекладачі синхронно передавали їх крізь навушники, а учасники вчилися і сміливо
дискутували. Група з 22 осіб, різних за віком та рівнем обізнаності,
мала ще один спільний знаменник – бажання краще зрозуміти
єврейську культуру і достойно показати єврейську спадщину
як складову частину історії та культури України.
Ще 10 років тому така програма була неможливою навіть
із суто технічних причин. Багатогодинні розмови-конференції
у Скайпі Лондон-Відень-Львів, електронні листи – по кілька
на день, перед початком нового семінару; мобільний зв’язок
з учасниками зі всієї України – все це відбувалося у перервах
між зустрічами. В мої обов’язки входило не тільки координувати
організаційні питання, але й ‘перекладати’ специфіку українських реальностей, різницю ментальностей. В нас були складні
моменти, починаючи з першої подорожі Фелісітас Україною,
коли таксі ‘Волга’ заглухло в темряві серед степу біля Черкас.
Нам вдалося доїхати – і я зрозуміла, що ми не здамося. За-

In order to solve a plethora of problems, museums have to search
for money and apply for grants. At the same time, grant-making
bodies must decide whom to fund to ensure that the monies are
used most productively and eﬀectively. It is no secret that Judaica
collections in Ukraine are not studied enough, if even studied at all.
Very little remains, much was destroyed, and specialists are few and
far between. The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe could
have ﬁnanced a trip to Ukraine for foreign specialists to catalogue
and photograph these collections. However, the Foundation chose
a more painstaking, more costly, but strategically far wiser path: to
oﬀer an educational course, Understanding and Caring for Judaica
Collections in Ukrainian Museums, for museum professionals in
Ukraine who are in charge of maintaining these collections.
Participants gathered in Lviv for four-day seminars, four times
over the course of the year. Foreign and Ukrainian scholars gave
lectures, and the participants both examined Judaica in Lviv museums, and then discussed and attempted to describe objects from
their own collections. Everyone was united in their eﬀorts: scholars
generously shared their knowledge, virtuoso translators performed simultaneous translation, and participants studied tenaciously and discussed issues openly. A group of 22 people of
various ages and backgrounds shared yet one more characteristic
– a desire to better understand Jewish culture and properly represent Jewish heritage as an integral factor in the complicated history and culture of Ukraine.
At a very technical level, this programme would not have been
possible 10 years ago. Skype enabled many, many hours of conference calls between London, Vienna, and Lviv; there were e-mails
several times a day before the start of each new seminar, and email
and mobile phones made it much easier to contact the potential
participants. My obligations included not only coordinating the
organizational issues, but also in ‘translating’ the speciﬁcs of
Ukrainian realities and the cultural diﬀerences. We had diﬃcult
moments, beginning with Felicitas' ﬁrst trip to Ukraine, when the
Volga taxi stalled in the dark in the steppe near Cherkasy. We man-
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1 Семінар: Маркетинг Вашого музею – Світлана П., Світлана Т., Ірина, Данило, січень 2012 р. 3 Сара Гарел Гошен, представниця Єврейського
Workshop: Marketing your Museum – Svitlana P., Svitlana T., Iryna, Danylo, January 2012
Фото жюлі-Март Коен Photo: Julie-Marthe Cohen

Музею в Лондоні, січень 2012 р. Sarah Harel Hoshen
from the Jewish Museum London, January 2012
Фото жюлі-Март Коен Photo: Julie-Marthe Cohen

2 Світлана демонструє цікавий об’єкт із своєї колекції: фрагмент сувою Тори із іконою
Богородиці на звороті, травень 2012 р. Svitlana shows an interesting object from her
collection: a fragment of a Torah scroll with the portrait of a Madonna on the back, May 2012
Фото М. Фойрштайн-Прассер Photo: M. Feurstein-Prasser

aged to arrive safely, and I then understood that we would not give
up. I am in awe of Sally's diplomacy, Dana's determination, and the
attention with which Felicitas and Michaela have built this genuine
bridge between Europe's East and West. It was a great pleasure to
work in a team together with such professionals.
The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe and the Keter
programme, in truth, helped not only Judaica in Ukraine. Questions of museum strategy, provenance, and the issue of originals
and copies, touch the museum sector in general. At the beginning
of our meetings most seminar participants considered the phrase
‘conﬁscated by Soviet authorities’ in an object's description as a
‘blank wall’ meaning that there would be little chance to trace its
original history. Now it is considered a challenge and departure
point for future research.
The issue of provenance raised a lot of ethical issues that were
challenging for the Keter participants. For example, what should
a museum do when it wants to purchase an object, but the object’s
provenance is unclear? Each artistic work possesses not only an
author, but also a long biography, including its owner, origin, and
country. The necessity of understanding and taking care of one’s
own culture was the primary lesson of the Keter Programme.

4 Ярослав Грицак, український історик, січень 2012 р.
yaroslav Hrytsak, Ukrainian historian, January 2012
Фото жюлі-Март Коен Photo: Julie-Marthe Cohen

хоплення викликали дипломатія Саллі, рішучість Дани, відвага
Фелісітас і Мікаели, з якими вони будували цей справжній
міст між заходом і сходом Європи. Це було велике задоволення
– працювати в команді поруч з професіоналами.
Насправді Фундація Ротшильда і програма Кетер допомогла
не тільки юдаїці в Україні. Питання музейної стратегії, походження предметів, оригіналів та підробок стосується музейної
сфери загалом. На початку фраза ‘конфісковано радянською
владою’ в графі походження експонату серед більшості учасників семінару сприймалася як ‘глуха стіна’, що не залишає
шансу дізнатися про історію предмету. Тепер її трактують як
виклик, вихідний пункт для подальших досліджень.
Музейна етика не може залежати від обставин, про неї не
можна забувати в ‘певних’ ситуаціях, коли, наприклад, пропонують придбати цікавий експонат ‘невідомого’ походження.
Кожен мистецький витвір має не тільки автора, але й довгу
біографію, що несе в собі історію його власників, місцевості,
країни. Праця над збірками юдаїки в українських музеях послужила прикладом, як варто розуміти свою культуру й опікуватися нею. Це і є головний урок програми Кетер.
віта сусак консультант проекту

Vita susak Project Consultant
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сувій тори, Польща. Поч. ХХ ст., пергамент,
дерево, чорнило, довжина з ручками: 87 см, Інв № НА-37
Torah scroll, Poland early 20th c., parchment,
wood, ink, height incl. handles: 87 cm, inv. no. НА-37
Фото М. Васильєва Photo: M. Vasyliev
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The CherKasY loCal hisTorY
mUseUm CHERKASy

ЧерКасьКий обЛасний
КраЄзнавЧий музей ЧеРКАСи

The Cherkasy Local History Museum was established in 1918 and
its current exhibition is divided into four sections: regional natural
history, archaeological discoveries, history from the 14th to the
early 20th century, and history from 1917 to the present. The target
audience is children and youth for whom the Museum has created
special educational programmes.
The Judaica collection comprises 32 objects belonging to the
Museum’s core collection. It includes the following objects for Jewish ritual use: 20 Torah scrolls, candleholders, five Shofar horns,
Tefillin (phylacteries), and Kippot (skullcaps for men). The Museum
acquired these objects after the closing of Cherkasy’s synagogues
in 1935 and 1963. Thanks to local scholars representing the
Cherkasy Jewish Community ‘Khesed-Dorot,’ the Judaica collection
has been augmented by books, brochures, newspapers, photographs and other ephemera over the last 10 years. The Museum’s
main criteria for adding items to its collection is the relevance of
the materials to Cherkasy’s history.
The collection of Torah scrolls hold a central place in the Judaica collection, and particularly noteworthy is the Torah scroll acquired in 1963 after the synagogue on Frunze Street in Cherkasy
closed. In 2006, Vasyl Shchedryn, a research scholar at the Russian
Society of Friends of the Hebrew University of Jerusalem (RODEU)
attributed this Torah to Poland at the beginning of the 20th century.
It has two sections: one of 18 parchment leaves and the other of
eight leaves. The leaves of each section are sewn together with
strings, and the method of writing is the so-called Arizal style, referring to the famous kabbalist Rabbi Issac Luria from the 16th century. The ends of the scroll are attached to two wooden planks
with ornamental handles, referred to as the Etz Chaim (Tree of
Life). One handle has a square-shaped thickening with circles cut
out on the sides. Under one of these circles a paper inscription of

Черкаський обласний краєзнавчий музей постав 1918 р.
Сьогодні його експозиція представлена у таких відділах: природа краю, археологічні знахідки, історія XIV – початку XX ст.,
історія від 1917 р. – до теперішнього часу. Цільовою аудиторією
є діти, учні та студенти, молодь, для них розроблені і діють
спеціальні програми (краєзнавча, екологічна, етнографічна).
Збірка юдаїки нараховує 32 експонати і належить до основного фонду музею. Це ритуальні предмети: 20 сувоїв Тор,
5 свічників, 5 шофарів, тфілін, кипа. Всі вони потрапили до
музею після закриття черкаських синагог у 1935 та у 1963
роках. Упродовж останніх десяти років колекція юдаїки поповнюється переважно різними документами (книги, брошури,
газети, документи, фотографії). Ці матеріали надходять до
музею завдяки співпраці з краєзнавцями та письменниками
області, представниками Черкаської єврейської громади ‘Хесед-Дорот’. Головний критерій, за яким поповнюється музейна
колекція новими надходженнями, – це причетність матеріалів
до історії Черкащини.
Центральне місце в збірці юдаїки займає колекція сувоїв
Тор, серед яких виділяється Тора, що потрапила до музею у
1963 р. після закриття синагоги на вул. Фрунзе в Черкасах.
Василь Щедрин, науковий співробітник московського Фонду
РОДеУ (Російське товариство друзів Єврейського університету
в Єрусалимі) у 2006 р. атрибутував її як Тору початку ХХ ст.,
виготовлену в Польщі. Вона складається з двох частин: перша
частина – з 18 аркушів пергаменту, друга частина – з 8 аркушів.
Аркуші кожної частини зшиті між собою шовковою ниткою.
Спосіб письма – так званий арізаль, пов’язаний з особою відомого кабаліста, равина Ісака Луріа з ХVІ ст. Кінці сувою
прикріплені до двох дерев’яних планок з фігурними руків’ями
– ‘ец хаім’ (дерево життя). Одне руків’я має кубічне потовщення

The Cherkasy Local History Museum
vul. Slavy, 1, Cherkasy, 18000 Ukraine

Черкаський обласний краєзнавчий музей
вул. Слави, 1, м. Черкаси, 18000 Україна
+380 472 451122, ckoblmuz@ukr.net, www.ckoblmuz.ck.ua
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Черкаський обласний краєзнавчий музей
Cherkasy Local History Museum

з прорізаними колами по боках. В одному з них під склом
зберігся дворядковий напис івритом на папері: 1) ‘жінки’ 2)
’місцеві’. Напис дозволяє припустити, що цей сувій Тори синагозі подарували жінки місцевої спільноти. Тору демонстрували на виставці ‘Пам’ятки єврейського культу в колекції Черкаського обласного краєзнавчого музею’, яка була відкрита в
музеї 2000 р., показували в телепрограмі ‘Єврейська культура’
обласної телерадіокомпанії ‘Рось’, її фотографію опубліковано
у книзі Ю. Мариновського ‘Шофар’ (Черкаси, 2004).
олена Шевчук старший науковий співробітник відділу фондів

Руків’я сувою Тори
Torah scroll handles
Фото М. Васильєва Photo: M. Vasyliev
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two lines in Hebrew is preserved under glass. The upper word says
'the women' and the lower word says ‘from here.’ This suggests
that this scroll was given to the synagogue by women of the local
community.
This Torah scroll was displayed at the exhibition Monuments
of Jewish Religion in the Collections of the Cherkasy Local History
Museum held in 2000. It was shown on the television programme
‘Jewish Culture’ on the regional television-radio company ‘Ros,’
and a photograph of the scroll is published in Iurii Marynovskyi’s
book, ‘Shofar’ (Cherkasy, 2004).
olena shevchuk Senior Research Fellow in the Collections Department

The ChernihiV hisToriCal mUseUm
named afTer VasYl TarnoVsKYi
CHERNIHIV

ЧернігівсьКий обЛасний
істориЧний музей імені
B.в. тарновсьКого ЧеРНІГІВ

The Chernihiv Historical Museum was established in 1896 and
named after the well-known patron and collector Vasyl Tarnovsky
Jnr. who left his unique collection to the city of Chernihiv. The
Museum soon incorporated the collections of five additional
Chernihiv museums. Today its collection numbers almost 200,000
objects and the permanent collection is focused on the history of
the Chernihiv region. There are over 150,000 annual visitors including students, residents and tourists.
The Public Life in Chernihiv Region in the 1990s gallery displays
Tefillin (phylacteries), a contemporary Hanukkah lamp, Israeli
coins, and a Hebrew textbook. The Judaica collection consists of
more than 50 objects, including ephemeral materials. Parts of the
collection come from older museum collections such as the former
Chernihiv Museum of Worship, created in 1921, which received
these objects from the local prayer houses and synagogues closed
down by the Soviet authorities. In 1923, the Museum of Worship
was incorporated into the Chernihiv State Museum, and acquired
many objects: a Torah Ark curtain, Tefillin, a silver Torah pointer,
census books of the Jewish community in Chernihiv from 18381898, and Pinkasim, record and memorial books of the Chernihiv
Jewish Burial Society from 1784-1894. There were also acquisitions
from later periods, in particular a fragment of a Torah scroll found
accidentally in 1984 during renovation work in Borzna (Chernihiv
Oblast), Hebrew printed books preserved in the local archive, and
photographs and documents given to the Museum by the family
of the Chernihiv printer Avraam Eisen.
The Museum continues to acquire Judaica objects and the
criteria for adding to the collection is the connection of these
objects to the activities of the local Jewish community of Chernihiv
or their links to well-known figures from the region.

Чернігівський історичний музей був заснований 1896 р. і названий іменем відомого мецената й колекціонера Василя
Тарновського (молодшого), який заповів свою унікальну колекцію м. Чернігову. Згодом музей увібрав збірки ще п’яти
музеїв Чернігова, сьогодні його колекція нараховує майже
200 тисяч експонатів. Щороку музей відвідує понад 150 тисяч
осіб. Основна експозиція розкриває історію Чернігівщини і
зорієнтована на учнів, студентів, мешканців та гостей Чернігова.
У розділі ‘Громадське життя Чернігівщини у 1990-ті роки’
постійно експонується тфілін, сучасна ханукальна лампа,
монети Ізраїлю, підручник з івриту. Загалом до збірки юдаїки
належать понад 50 предметів, які зберігаються у двох фондових
групах: історичній та архівній. Частина предметів походить зі
старих музейних колекцій. Деякі речі надійшли з Музею
культів, створеного у 1921 р., куди вони потрапили із місцевих
молитовних будинків та синагог, закритих радянською владою.
У 1923 р. цей музей став складовою частиною Чернігівського
державного музею. До музею потрапили парохет, тфілін, срібний яд, метрична книга єврейської громади м. Чернігова
1838-1898 років, Пінкас чернігівського єврейського похоронного
братства 1784-1894 років. Є також надходження пізніших часів,
зокрема, фрагмент сувою Тори, знайдений випадково 1984 р.
під час ремонтних робіт в м. Борзна Чернігівської області;
друковані івритом книги, що збереглися у міському архіві;
фотографії та документи, передані родичами чернігівського
видавця Авраама Айзена.
Музей далі збирає предмети юдаїки, як культові, так і побутові. Критерієм для поповнення збірки є зв’язок цих предметів
з діяльністю місцевої єврейської громади Чернігова або приналежність знаним землякам.

Chernihiv Historical Museum named after Vasyl Tarnovskyi
vul. Horkoho, 4, Chernihiv, 14000 Ukraine

Чернігівський обласний історичний музей імені B.В. Тарновського
вул. Горького, 4, м. Чернігів, 14000 Україна
+38 0462 676650, vicamudra@mail.ru, http://www.tarnovskiy.com.ua
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Парохет, I половина XIX ст. Оксамит, шиття,
гаптування, 159 х 90 см, iнв. № I-2039
Parochet, First half 19th c., velvet, needlework,
embroidery, 159 х 90 cm, inv. no. І-2039

>>>

Фото В. Мудрицької Photo: V. Mudrytska

Чернігівський історичний музей
The Chernihiv Historical Museum

Інтер’єр музею Museum interior
Фото: Музей Photo: Museum

Фото: Музей Photo: Museum

Одним із цінних експонатів є парохет – завіса, що закривала
нішу Арон Гакодешу і, ймовірно, належала одній із чернігівських
синагог. Вона потрапила до Чернігівського історичного музею
у складі зібрання Музею культів. Парохет датується першою
половиною XIX ст. Стан тканини свідчить про тривале (чи повторне) використання. По тканині зроблене гаптування досить
високої майстерності. В центральній частині зображення
скрижалей Заповіту, по боках дві колони, що нагадують про
храм в Єрусалимі, над скрижалями корона Тори, під ними –
Маген-Давид (щит Давида). На ламбрекені вишита цитата з
Тори: ‘І покладеш віко на ковчезі зверху’.
У 2012 р. була створена пересувна виставка ‘Пом’яни, Господи, народ, принесений в жертву’ до Дня пам’яті жертв Голокосту. В майбутньому планується підготовка повного каталогу
юдаїки Чернігівського історичного музею.
вікторія мудрицька завідуюча I-м науково-експозиційним відділом

One of the valuable objects is a Parochet, a curtain that covers
the Ark in which the Torah scrolls are kept, which most probably
belonged to one of the Chernihiv synagogues. It arrived at the
Chernihiv Historical Museum as part of the collection of the Museum of Worship. The Parochet dates from the first half of the 19th
century. The condition of the material testifies to its repeated use.
Expert embroidery is sewn around the edges of the material. The
center of the curtain features the Tablets of the Covenant flanked
by two columns referring to the columns at the entrance of the
Temple in Jerusalem. Above there is a Torah crown to be seen, and
below a Magen David, the Shield of David. A citation from the
Torah: ‘And thou shalt put the ark-cover above upon the ark’ (Exodus 25:21) is sewn onto the garland.
In 2012, a travelling exhibition Remember, O Lord, your People
who were Sacrificed was created for Holocaust Remembrance
Day. A full catalogue of the Judaica collection of the Chernihiv
Historical Museum is planned.
Victoria mudrytska Head, Research-Exhibition Department
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Колишній Єврейський народний дім – зараз обласний Палац культури,
у якому розміщується Музей історії та культури євреїв Буковини
The former Jewish National House, now the Local Palace of Culture,
housing the Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews
Фото М. Кушніра Photo: M. Kushnir

Фрагмент експозиції Шабат
Museum exhibition Shabbat
Фото Н. Шевченко Photo: N. Shevchenko
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The mUseUm of The hisTorY and
CUlTUre of BUKoVinian JeWs
CHERNIVTSI

музей історії та КуЛьтури
Євреїв буКовини ЧеРНІВЦІ

The Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews occupies 60 square meters and was created in 2008 under the aegis of
the Chernivtsi Jewish Social-Cultural Fund. 2008 celebrated the
600th anniversary of the first time that Chernivtsi was mentioned
in a charter of the Moldavian Prince Alexander the Good. The Museum was initiated by Iosyf zisels, the head of the VAAD of Ukraine
and former inhabitant of Chernivtsi. Today the Museum has the
legal status of a separate museum institution.
Bukovina's Jewish community has a long history and the
Museum displays Jewish life in the period from 1775 to the partition
of Bukovina in 1940. The historic and regional exhibit includes elements of ethnography and is designed for a wide audience.
After the Museum was established, staff began to actively collect relevant items. The priority was collecting local objects connected with the history and culture of the Jews of the region, however, this presented unique difficulties in acquiring materials since
several waves of 20th century emigration, the deportations by the
Fascists and anti-religious policies of the Soviet era led to the collapse of Jewish life in Bukovina and the destruction of much of its
material culture.
The general collection includes more than 1,000 objects, and
about 140 are specific Judaica items. More than 300 objects are on
display. Friends of the Museum have searched for authentic artefacts among Israeli, American, Russian and other diaspora groups
of Bukovina Jews, and also among the local population and collectors. The primary criteria for selection are the appropriateness of
the object for the Museum's purposes, originality, established
provenance from Bukovina, legality of ownership, and price.
From the Museum’s point of view, the most interesting items
are those with local provenance. These include a Sefirat HaOmer

Музей історії та культури євреїв Буковини у Чернівцях було
створено при Чернівецькому єврейському громадсько-культурному фонді у 2008 р., в рік святкування 600-ліття першої
згадки назви міста в грамоті молдавського князя Олександра
чел Буна (Олександра Доброго). Ініціатором створення музею
став голова ВААДу України, колишній чернівчанин йосиф Зісельс. Сьогодні музей має юридичний статус окремої музейної
установи.
Історія єврейської громади Буковини нараховує багато
століть, але музей відображає єврейське життя у період від
1775 р. до поділу Буковини у 1940 р. Історико-краєзнавча експозиція включає елементи етнографії і розрахована на широку
аудиторію.
Музейні фонди формувалися в процесі створення музею.
Основний акцент зроблено на збиранні регіональних предметів, пов’язаних з історією та культурою євреїв нашого
краю. У цьому полягає особливість і головна складність комплектування колекції, оскільки кілька еміграційних хвиль ХХ
століття, депортація євреїв нацистами та антирелігійна
політика радянського часу призвели до занепаду єврейського
життя на Буковині і спустошення матеріальної культури.
Основний фонд нараховує понад 1000 предметів, з яких
власне юдаїка становить понад 140 предметів. В постійній
експозиції, розміщеній на площі бл. 60 кв. м, виставлено
понад 300 експонатів основного й допоміжного фондів.
За допомогою друзів музею пошуки автентичних артефактів ведуться серед ізраїльської, американської, російської
та інших діаспор буковинських євреїв, а також серед місцевого
населення і колекціонерів. Основні критерії відбору: відповідність предмету тематиці, цілям і завданням музею, оригі-

Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews
pl. Teatralna, 5, Chernivtsi, 58000 Ukraine

Музей історії та культури євреїв Буковини, м. Чернівці
пл. Театральна, 5, м., 58000 Україна
+380 372 550666, +380 372 521940, evromus@rambler.ru
muzejew.org.ua
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еліезер Штейнбарг. алеф бейс (Буквар)
Чернівці, 1922. – 148 с. (їдиш)
eliezer steinbarg ‘alef Beys’ (Alphabet)
Czernowitz (Chernivtsi) 1922. 148 pages (yiddish)
Фото С. Кириченко Photo: S. Kyrychenko

нальність, буковинське походження, законність володіння,
ціна.
Найцікавішими з музейної точки зору є предмети, що
мають місцеве походження. Наприклад, календар для підрахунку днів між святами Песах і Шавуот – Сфірот Омер
(календар Омера), знайдений в діючій синагозі Бейт-Тфіла
Беньямін, різьблені двері з хедера (початкової єврейської
школи) в Садгорі, металева плакетка з живописною композицією, що славить місяць адар, чи, нарешті, розкішний
штраймель (хутрова хасидська шапка), подарований музеєві
нащадком знаменитого ружинського цадика Ісраеля Фрідмана.
Унікальний артефакт музейної збірки становить книга
еліезера Штейнбарга Алеф Бейс (‘Буквар’). Книга видана в
Чернівцях 1922 р. видавництвом ‘Культур’, метою якого було
пропагування мови їдиш серед німецькомовного єврейства
Буковини. Педагог, байкар та громадський діяч е. Штейнбарг
створив підручник для дітей з товариства ‘Шулферайн’, яке
він організував у Чернівцях. В оформленні букваря взяли
участь художники Артур Кольник, йосиф Лернер та Рубен
Зелікович. Книга представлена на постійній експозиції, у частині, присвяченій літературі їдиш.
наталя Шевченко головний зберігач
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(calendar for counting the days between the festivals of Passover
and Shavuot) that was found in the Beit-Tfilah Benjamin synagogue,
carved doors from a Cheder (Hebrew school) in Sadhora, a metal
plaque with an artistic composition praising the Hebrew month
of Adar, and a Shtreimel, the luxurious fur hat worn by Chassidim
donated to the Museum by a descendant of the celebrated Ruzhin
Tzadik (holy man), Israel Friedman.
One unique artefact in the Museum’s collection is a copy of
Eliezer Steinbarg’s book ‘Alef Beys’ (Alphabet). The book was published in Chernivtsi in 1922 by the publishing house ‘Kultur.’ Their
goal was to promote yiddish language among the Germanophone
Jewish community of Bukovina. Teacher, storyteller and social
activist, Eliezer Steinbarg created a handbook for children from
the society ‘Shulferain,’ which he organized in Chernivtsi. The
artists Arthur Kolnik, Josef Lerner and Rubin zelikovici illustrated
the Alphabet book, found in the permanent exhibition dedicated
to yiddish literature.
natalia shevchenko Chief Curator

The mUseUm ‘JeWish memorY
and The holoCaUsT in UKraine’
DNIPROPETROVSK

музей ‘Пам’ять ЄврейсьКого
народу та гоЛоКост в уКраїні’
ДНІПРОПеТРОВСьК

The Dnipropetrovsk Jewish Society completed the construction of
the Menorah community center incorporating the Museum that
opened in October 2012. The Museum was created by the AllUkrainian Center for the Study of the Holocaust ‘Tkuma’ (Revival)
which has been gathering objects of Judaica for over ten years, including an archive of documents, photographs and ﬁlm chronicles.
The Museum is approximately 3,000 square meters and exhibits
focus on the Torah and valuable objects related to Judaism, important events in the history of the Jews from the Middle Ages to the
mid-20th century, the Holocaust, the renewal of Jewish life after
the World War II and Jewish art and culture. The Museum attracts
a wide audience and also oﬀers tours and special educational programs for students.
The Museum’s current Judaica collection has approximately
300 objects and specializes in objects of Jewish religious worship
and everyday life. The collection combines gifts from sponsoring
institutions, bequests from people of Jewish descent in possession
of family heirlooms and over the last two years, items via auction.
Items have been collected that represent Jewish culture and history in the Ukrainian regions over the last 500 years and there is
an attempt to ensure that materials reﬂecting the diﬀerent experiences of Jews and the regulations aﬀecting them in each region
are highlighted. The Museum consulted experts including Leonid
Finberg, director of the Center for Study of History and Culture of
East European Jewry, and Hryhorii Kazovskyi, an Israeli art historian and researcher of Jewish culture to develop their exhibition.
One of the highlights preserved in the Museum’s collection is a
Jewish prayer book printed in Lviv by the publishing house ‘Bookstore of I. Madfes’ (Księgarnia I. Madfesa) in 1936. The prayer book
was found in 2006 while digging a grave for victims of mass shoot-

Дніпропетровська єврейська громада завершила побудову
найбільшого в світі громадського комплексу ‘Менора’, центральним складовим елементом якого є Музей ‘Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні’. Відкриття музею має
відбутися в жовтні 2012 р. Музей створив загальноукраїнський
Центр вивчення Голокосту ‘Ткума’ (“Відродження’), який вже
понад 10 років збирає предмети юдаїки, формує архів документів, фотографій, кінохроніки. На площі близько 3000 кв.
м розмістяться 5 експозиційних відділів Музею, присвячених
Торі та цінностям юдаїзму, важливим подіям в історії євреїв
від середньовіччя до середини ХХ ст., Голокосту, відродженню
єврейського життя після війни, єврейському мистецтву та
культурі.
Музей орієнтований на пересічних громадян без фахової
історичної освіти, а також передбачає проведення спеціальних
освітніх програм для школярів та студентів.
Збірка юдаїки музею на серпень 2012 р. нараховує близько
300 предметів і спеціалізується на предметах єврейського
релігійного культу та побуту. Збірка формувалася шляхом отримання дарів від спонсорів установи, передачі сімейних реліквій від осіб єврейського походження, в останні 2 роки
також і шляхом закупівлі предметів на аукціонах. Стратегія
формування колекції орієнтована на створення органічної і
пропорційної музейної експозиції, яка б максимально відобразила багатоманіття матеріальної культури єврейських громад
на українських теренах протягом останніх кількох століть,
зважаючи на історичні особливості розвитку різних регіонів.
Для придбання найбільш релевантних експонатів музей користується консультаціями відомих культурологів та знавців
юдаїки, таких як Леонід Фінберґ, директор Центру досліджень

The Museum ‘Jewish Memory and the Holocaust in Ukraine’
vul. Sholem Aleichem, 4, Dnipropetrovsk, 49000 Ukraine

Музей ‘Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні’
вул. Шолом Алейхема, 4, м. Дніпропетровськ, 49000 Україна
+38 (050) 420 32 33, tkuma@tkuma.com, www.holocaust-ukraine.net
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Музей ‘Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні’
The Museum ‘Jewish Memory and the Holocaust in Ukraine’
Фото О. Пришко Photo: O. Pryshko

ings near Nitishyn in Khmelnitsky Oblast, where from August 1941,
the Nazis systematically carried out mass killings of Jews from
Ostrih and from other settlements in Western Ukraine. In 2011, this
prayer book, together with many other personal objects of those
who were shot, were given to the Museum by representatives of
‘yachad,’ a Jewish-Ukrainian organization focused on ﬁnding the
graves of Jews murdered during the Holocaust across Ukrainian
territory.
The prayer book is exhibited in the room Holocaust in the
section Babi yar and Pogroms of Ukraine. It is presented together
with other objects found in places of mass executions of Jews.
These objects are displayed in a diorama of 12 meters in length,
which shows the recovered objects mounted in plaster lying on
the side of a death pit.
anna medvedovska Research Fellow

історії та культури східноєвропейського єврейства, Григорій
Казовський, ізраїльський мистецтвознавець, дослідник єврейської культури, та ін.
У збірці музею зберігається єврейський молитовник, видрукуваний у Львові у видавництві ‘Книгарня І. Мадфеса’
(Księgarnia I. Madfesa) 1936 р. Молитовник знайдено 2006 р.
під час розкопок могил жертв масових розстрілів біля м. Нетішин Хмельницької області, де від серпня 1941 р. нацисти
систематично проводили масові розстріли євреїв з Острога
та з інших населених пунктів Західної України. У 2011 р. цей
молитовник, разом з багатьма іншими особистими речами
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розстріляних, передали до музею представники єврейськоукраїнського пошуково-дослідницького центру ‘Яхад’, які займаються пошуком та розкопуванням місць захоронення євреїв,
вбитих під час Голокосту на території України.
Молитовник експонується у залі ‘Голокост’, блоці ‘Бабин
Яр та «Бабині яри» України’. Він лежить разом з іншими
речами, знайденими у місцях масових розстрілів євреїв, у
вітрині, яка вмонтована в гіпсову інсталяцію закам’янілих
речей загиблих, що лежать на узбіччі розстрільного яру,
зображеного на діорамі довжиною 12 м.
анна медведовська науковий співробітник

Єврейський молитовник
Львів, 1936 р. Книгарня
І. Мадфеса, 8 х 6 см, Інв. № 3290
Jewish prayer book
Lviv (Lwów) 1936, Bookstore
of I. Madfes, 8 х 6 cm, inv. no. 3290
Фото Д. Калашника Photo: D. Kalashnyk

Панно Бабин Яр, місце масових розстрілів
Panel Babi Yar, the place of mass killing
Фото: A. Mедведовська Photo: A. Medvedovska
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таліт, Ізраїль. 1990-і рр., бавовна, 170 х 110 см
Tallit, Israel 1990s, cotton, 170 х 110 cm
Фото В. Нагнибіди Photo: V. Nahnybida
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The mUseUm of JeWish life
in The KhmelnYTsKYi region
KHMELNyTSKyI

музей ЄврейсьКого Побуту
общинного Центру ‘тхія’
ХМеЛьНиЦьКий

The Museum of Jewish life in the Khmelnitsky region opened in
August 2010 and its target audience is the residents, students,
scholars and members of the Jewish community in the surrounding
region. The Museum was an initiative of the charitable organization
‘Hesed Besht’ and the collection was donated by Jewish families
in the area. There are over 3,000 objects including more than 100
ritual objects such as Shabbat candlesticks, Passover plates, Kiddush cups and prayer shawls. There is a collection of 57 prayer
books, printed in the mid-19th century and over 1,000 photographs
from the archives of Jewish families. The Museum has a separate
Holocaust related collection of approximately 1,500 items that belonged to those killed by the Nazis, their surviving relatives and
families of Righteous Gentiles.
The Museum has two rooms. One room has an exhibition dedicated to the memory of victims of the Holocaust in the Khmelnytskyi regions. The other room has a permanent exhibition about
everyday life of the Jewish family and the history of the Jewish
community in the regions. There are also temporary exhibitions.
The Museum continues to acquire Judaica, in particular, items
reflecting the themes of ‘Memory’ and ‘We – the People.’ Thanks
to publicity in ‘Shalom-Aleichem,’ the local Jewish newspaper, and
ongoing meetings with the Hesed-Besht Charitable Fund and
members of the Jewish community, the Museum adds new objects
for permanent preservation. The primary criteria for acquisitions
include the object’s relevance to Jewish tradition, the Jewish dimension of the item (for example, a wedding dress sewn by a Jewish tailor), its connection to the history of the Jewish community
in the region and its provenance.
One example is the Tallit, the prayer shawl that belonged to
Abi Davidovich Kaliner (1921-2012) from Khmelnytskyi. The Tallit

Музей єврейського побуту общинного центру ‘Тхія’ засновано
25 серпня 2010 р. як краєзнавчий музей, зорієнтований на
жителів м. Хмельницького та області, членів єврейської
громади, учнів, студентів та науковців. Формування колекції
почалося з ініціативи благодійного фонду ‘Хесед Бешт’, створеного у 1999 р. Абсолютну більшість предметів передали до
музею члени єврейських родин. Нині збірка налічує понад
3000 експонатів, серед яких понад 100 ритуальних предметів
– суботні свічники, пасхальні тарелі, бокали для освячення
вина, таліти тощо; колекція 57 молитовників, виданих в
середині ХІХ ст.; понад 1000 одиниць фотоархіву єврейських
родин. Окремий фонд (бл. 1500 предметів) у Музеї становлять
матеріали періоду Голокосту – предмети, що належали жертвам
нацизму, тим, хто вижив, членам їхніх родин та Праведникам
народів світу.
В Музеї є дві кімнати. У першій створено виставку, присвячену пам’яті жертв Катастрофи у Хмельницькій області. У
другій діє постійна виставка, присвячена повсякденному
життю єврейських родин та історії єврейської громади в
області, відбуваються також тимчасові виставки.
Збирання предметів юдаїки ведеться постійно. У Музеї
діють спеціальні програми: ‘Пам’ять’ та ‘Ми – народ’. Завдяки
публікаціям в обласній єврейській газеті ‘Шолом Алейхем’,
де розповідається про роботу музею, та під час постійних
зустрічей з клієнтами фонду і членами єврейської громади,
фонди музею постійно поповнюються новими предметами.
Основними критеріями при збиранні колекції є: зв’язок
предметів з єврейською традицією, використання та/або створення предметів євреями для євреїв, зв’язок з історією єврейської громади на території краю, чітко визначений провенанс.

The Museum of Jewish life in the Khmelnytskyi Region
vul. Kamianetska, 58/1, Khmelnytskyi, 29000 Ukraine

Музей єврейського побуту общинного центру ‘Тхія’
вул. Кам’янецька, 58/1, м. Хмельницький, 29000 Україна
+380 382 652159, +380 382 720181, hesedbesht@ukr.net
www.hesedbesht.org.ua
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Общинний центр ‘Тхія’
Community Center ‘Thiya’

експозиція Музею єврейського побуту
Museum exhibition Jewish Life

Фото В. Нагнибіди Photo: V. Nahnybida

Фото В. Нагнибіди Photo: V. Nahnybida

Таким прикладом є історія таліту, який належав старійшині
Хмельницької єврейської громади Абі Давидовичу Калінеру
(1921-2012). Він був виготовлений у 1990-і рр., найімовірніше,
в Ізраїлі, музейну цінність набув завдяки своєму власнику та
його біографії.
Аба Калінер народився в містечку Деражня, отримав традиційну єврейську освіту в хедері та єшиві, вільно говорив і
читав на івриті. Під час Другої світової війни воював у складі
піхоти, був поранений під Москвою, нагороджений орденами
та медалями. В 1947 р. повернувся в Деражню. Вся його сім’я
загинула під час акції розстрілу гетто влітку 1942 р. Згодом
переїхав до м. Хмельницького, де 40 років пропрацював начальником цеху Хмельницької бази облспоживспілки. Аба
Калінер завжди дотримувався релігії батьків, навіть у часи,
коли за це переслідували і могли суворо покарати.
З незалежністю України та початком духовного відродження
без молитви Аби Давидовича не обходилось жодне свято чи
поминальний мітинг. Мезузи в Музеї єврейського побуту
були прикріплені рукою та молитвою Аби Давидовича. Уже
після його смерті родичі передали до Музею його особисті
речі, серед яких був і таліт.
надія уфімцева менеджер культурних програм
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was made in the 1990s, probably in Israel, and is valuable to the
Museum because of its owner. Abi Davidovich Kaliner was born in
the town of Derazhnia and received a traditional Cheder and
yeshiva education. He was fluent in Hebrew. During World War II,
he fought in the infantry, was wounded near Moscow and awarded
medals. His entire family perished during an ‘Aktion’ that liquidated
the ghetto in the summer of 1942 and in 1947 he returned to Derazhnia. Soon after, he moved to Khmelnytskyi, and for 40 years
he was the head of production for consumer goods for the Khmelnytskyi region. Abi Kaliner always maintained his parents’ religion,
even in times when one could be prosecuted and punished
severely.
With the independence of Ukraine and the beginning of a
religious awakening, no holiday or memorial rally would go by
without a prayer by Abi Davidovich. The hand and prayer, quite
literally, of Abi Davidovich on the Museum's mezuzah encouraged
and supported those involved with the Museum. After his death
his relatives donated his personal possessions, including the Tallit,
to the Museum.
nadia Uﬁmtseva Director of Cultural Programmes

The regional mUseUm of JeWish
hisTorY ‘We are from The shTeTl’
KORSUN-SHEVCHENKIVSKyI

регіонаЛьний музей ЄврейсьКої
історії ‘ми родом зі ШтетЛу’
КОРСУНь-ШеВЧеНКІВСьКий

‘We are from the Shtetl’ is part of the Regional Association of
Jewish Communities of Small Towns of Ukraine (RAJOSUT). The
Museum was created in 2003 to celebrate the 10th anniversary of
RAJOSUT, with contributions from the American Jewish Joint Distribution Committee, the American Jewish Federation of Greater
MetroWest (New Jersey), and participants of the summer educational
family camps, MetroWest-Shtetl.
The primary exhibition focuses on the Jewish history of the
Shtetl (small town) in the Kyiv and Cherkasy regions from the 19th
to the 21st centuries. The purpose of the exhibition is to show the
history of the Jewish people against the background of Jewish religious and ethical values. The Museum targets students from
Jewish schools, general schools and the wider public. It also
attracts people with origins in these small towns who now live
abroad, and researchers of Jewish history in Ukraine and beyond.
In 1999, prior to the opening of the Museum, the first Jewish
Book Festival in Korsun-Shevchenkivskyi included an exhibition
of old photographs, documents, books, and objects from various
small towns. This generated a lot of interest, and when the
Museum opened, people donated more than 500 objects to the
Museum and over time, more objects were donated by visiting
Jewish organizations and by those attending the travelling exhibition
‘Museum on Wheels.’
Today the collection includes over 600 items: ritual Jewish
objects, objects of everyday life, ephemera, awards and badges,
antique printed books, periodicals, documents, and photographs.
They are all valuable because they were preserved in the very
region where World War II took place. Local Jews either hid these
objects with their Ukrainian neighbors, or took these family relics
with them as they escaped or went into hiding.

Музей ‘Ми родом зі штетлу’ входить до складу Регіональної
асоціації єврейських організацій малих міст України (РАЄОММУ). Він був створений у 2003 р. до 10-річчя РАЄОММУ
за допомогою ‘Джойнту’, американської федерації ‘МетроВест’
(штат Нью-Джерсі) та за рахунок цдаки – благодійних пожертвувань, зібраних керівниками асоціації й учасниками
літніх навчальних сімейних таборів ‘МетроВест-Штетл’.
Основна експозиція зосереджена на показі єврейської
історії містечок (штетлів) Київщини та Черкащини у XIX-XXI
століттях. Ідея експозиції – показати історію єврейського
народу на тлі єврейських релігійних та моральних цінностей.
Музей зорієнтований передовсім на місцеве єврейське і неєврейське населення, учнів недільної єврейської школи та
загальноосвітніх шкіл. Він також є цікавим для вихідців з
містечок, котрі проживають закордоном та для дослідників
єврейської історії в Україні й усьому світі.
Історія формування збірки почалася у 1999 р., коли до
Першого регіонального Общинного фестивалю єврейської
книги в Корсуні-Шевченківському було відкрито виставку
старовинних фотографій, документів, книг і речей, зібраних
в різних містечках. У 2003 р., до 10-річчя асоціації, люди передали до музею понад 500 предметів, згодом експонати
поступали в музей від членів єврейських громад під час екскурсій, а також під час виїзних виставок і лекцій у єврейських
громадах за програмою ‘Музей на колесах’.
Сьогодні збірка налічує 600 експонатів: ритуальні та побутові предмети, нумізматика (нагороди і значки), стародруки,
періодика, документи і фотографії. Всі вони цінні тим, що
збереглися на тій землі, де пройшла Велика Вітчизняна

Regional Museum of Jewish History ‘We are from the Shtetl’
vul. Shevchenko, 37, Korsun-Shevchenkivskyi, Cherkasy Oblast,
19400 Ukraine

Регіональний музей єврейської історії ‘Ми родом зі штетлу’
вул. Шевченка, 37, м. Корсунь-Шевченківський,
Черкаська обл., 19400 Україна
+380 4735 20251, +380 4735 22702, kik-korsun@rambler.ru
www.rajosut.narod.ru
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війна. Люди або переховували їх в схованках у сусідів-українців, або брали ці сімейні реліквії з собою в евакуацію.
Найціннішими експонатами музею є махзор 1858 р. та
рукописний єврейський календар на 5729 (1968-1969) рік.
Махзор (молитовник) на паломницькі єврейські свята
Песах, Шавуот і Суккот був надрукований у м. Вільно (Вільнюс)
у друкарні Р.М. Ромма 1858 р. Понад сто років цей махзор передавався від покоління до покоління в родині І. Г. Чудновського, уродженця м. Корсуня-Шевченківського. До музею
махзор передав його племінник, П.Н. Рашковський, у 2003 р.
Рукописний єврейський календар на 5729 (1968-1969) рік
виготовив Лейб-Пейсах Копелевич-Петрушанський, один з
активних членів невеликої ‘підпільної’ (офіційно не зареєстрованої) єврейської громади Корсуня-Шевченківського. В
його будинку збирався ‘підпільний міньян’: старі євреї разом
зустрічали Шабати, свята, збирали цдаку, допомагали бідним,
підтримували порядок на єврейському кладовищі, ховали
євреїв за єврейським звичаєм, дотримувались кашруту. Петрушанський дістав у синагозі друкований календар і на його
основі виготовив свій саморобний. Він використав звичайний
шкільний зошит, переписавши туди усі дати від руки.
Музей постійно займається пошуком предметів юдаїки.
У планах також збір документів за темою ‘Знамениті земляки
євреї’.
Клавдія Колесникова директор музею
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Регіональний музей єврейської історії ‘Ми родом зі штетлу’
The Regional Museum of Jewish History ‘We are from the Shtetl’
Фото К. Колесникової Photo: K. Kolesnikova

One of the most valuable objects is a Machzor, a festival
prayer book, printed in Vilnius (Wilno) in the printing house of R.
M. Romm in 1858. For over 100 years, this book was passed down
the generations of the family of I. H. Chudnovskyi, who was born
in Korsun-Shevchenkivskyi. His nephew, P. N. Rashkovskyi, donated
the Machzor to the Museum in 2003.
Another valuable item is the handwritten Jewish calendar for
the year 5729 (1968-1969) written by Leyb-Peysakh Petrushanskyi,
one of the active members of the fairly small ‘underground’ Jewish
community of Korsun-Shevchenkivskyi. In his home, a secret
Minyan, a prayer group of 10 men, met and celebrated Shabbat
and the Jewish holidays, observed Kashrut, collected charity to

Інтер’єр музею Museum interior
Фото К. Колесникової Photo: K. Kolesnikova

help the poor, buried the deceased and maintained the Jewish cemetery. Petrushanskyi obtained a printed calendar from the Synagogue
and used it as a guide to write his own multilingual calendar. He used a regular school
notebook and copied by hand all the relevant
Jewish dates during the year.
The Museum is continually searching for
Judaica objects and future plans include a collection of documents on the theme of ‘Famous
Local Jews.’
Klavdia Kolesnikova Director

рукописний єврейський календар на 5729 (1968-1969) рік
Л. Петрушанський, Корсунь-Шевченківський, папір, рукопис, 14,3 х 11,5 см, Інв. № Д-192
handwritten Jewish calendar for the year 5729 (1968-1969)
Leyb Petrushanskyi, Korsun-Shevchenkivskyi, paper, handwriting, 14,3 x 11,5 cm, inv. no. D-192
Фото К. Колесникової Photo: K. Kolesnikova
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таліт, Хащевате, 1919 р. Лляне сукно,
ручна робота, 162 х 60 см
Tallit, Khashchevate 1919,
hand woven ﬂax, 162 х 60 cm
Фото А. Кравчук Photo: А. Kravchuk

Музей Михайла Мармера
The Mikhail Marmer Museum
Фото А. Кравчук Photo: А. Kravchuk
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The mUseUm of The JeWish PeoPle,
CUlTUre and holoCaUsT hisTorY
‘miKhail marmer mUseUm’
KRyVyI RIH

музей КуЛьтури ЄврейсьКого
народу та історії гоЛоКосту
‘музей михайЛа мармера’
КРиВий РІГ

The Museum of the Jewish People, Culture and Holocaust History,
'Mikhail Marmer Museum' in Kryvyi Rih opened in August 2010.
The Museum is a regional center of Jewish cultural heritage and
an educational center for the study of the Holocaust. Its activities
focus on working with students, teachers, and university lecturers.
Over the last two years the Museum’s popularity has increased
and its target audience has expanded to include not only Kryvyi
Rih residents, but also many tourists.
The Judaica Collection includes approximately 600 objects representing everyday life and Jewish religious traditions. The collection has developed by purchasing objects from their owners, at
auctions, ﬂea markets, and through gifts from private individuals.
The Museum focuses on gathering and preserving objects of
Judaica while also determining each object’s historic, religious and
social signiﬁcance, and the relevant personal information of its
owner.
The collection started with the acquisition of a Tallit, a prayer
shawl, that belonged to Shmuel (Samuel) Shpiller, born in the village of Haivoron in the Haisynskyi district (now Kirovohrad
Oblast). He was the great-grandfather of Mikhail Marmer, the Museum’s founder. A Jewish presence in this region dates from the
16th century. In the 19th century the number of Jews signiﬁcantly increased, because of the beginnings of the Haivoron-Vinnytsia railroad, largely ﬁnanced by Jewish merchants. The Haivoron Jews at
that time were involved in wood, sugar, and dry goods industries,
as well as commerce. Jews gave ﬁnancial credit to local landlords,
factories, middle-class residents and villagers. In the cities and the
villages located around Haivoron, the majority of Jews were artisans. For example, the small town of Khashchevat was famous for

Музей Михайла Мармера у Кривому Розі, відкриття якого
відбулося 29 серпня 2010 р., є регіональним центром єврейської
культурної спадщини та просвітницьким центром з вивчення
історії Голокосту. Отож його діяльність спрямована на роботу
зі школярами, студентами, вчителями, викладачами вишів.
За два роки музей набув великої популярності: тепер його цільова аудиторія охоплює не лише криворожан, але й багаточисельних гостей міста.
Колекція юдаїки нараховує близько 600 предметів, що відображають побут та релігійні традиції євреїв. Збірка поповнюється шляхом закупівлі об’єктів у власників, на аукціонах,
‘блошиних’ ринках, отримання подарунків від приватних осіб.
Основним напрямком діяльності музею є збирання і збереження предметів юдаїки, а також фіксація історичних, релігійних, громадських та персональних відомостей про них та
їхніх власників.
Колекцію започаткував таліт (талес – молитовна шаль),
який належав прадідусю засновника музею, Михайла Мармера
– Шмуелю (Самуїлу) Шпиллеру, уродженцю села Гайворон
Гайсинського повіту (нині – Кіровоградська область). Перша
поява євреїв на цих землях датується XVI століттям. У ХІХ
столітті їх кількість значно збільшилась. Це пов’язано з
початком будівництва залізниці Гайворон-Вінниця, фінансування якого здійснювали купці-євреї. Гайворонські євреї у
той час контролювали лісову промисловість, поставки цукру,
сировини, торгівлю та сферу побутових послуг. Євреї надавали
фінансові кредити місцевим поміщикам, фабрикантам, міщанам та селянам. У містах та селах, розташованих поблизу
Гайворона, більшість євреїв була ремісниками. Наприклад,

The Museum of the Jewish People, Culture and Holocaust History
‘Mikhail Marmer Museum’
vul. Pushkina, 46, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, 50002 Ukraine

Музей культури єврейського народу та історії Голокосту
‘Музей Михайла Мармера’, вул. Пушкіна, 46, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50002 Україна
+380 97 3424736, Svet_lana_8@bk.ru
www.jewish-museum-marmer.dp.ua
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експозиція музею
Museum exhibition
Фото А. Кравчук Photo: А. Kravchuk

містечко Хащевате славилось євреями-ткачами, які забезпечували полотнами весь повіт. Під час громадянської війни
1918-1919 рр. єврейське населення Гайсинського повіту значно
постраждало від погромів та політики нової більшовицької
влади. Попри це, єврейська община в Гайвороні, що об’єднувала
понад 900 осіб, не припиняла своєї діяльності.
Шмуель Шпиллер народився 1899 р. Був релігійним і чітко
дотримувався традицій. Трепетно ставився до предметів культу
й замовляв їх виготовлення у ремісників, відомих своєю майстерністю. Таліт для нього був зроблений вмілими руками хащеватського ткача-єврея у 1919 р. Під час Другої світової війни
Шмуель воював на фронті. Повернувшись додому 1946 р.,
дізнався про трагедію родичів: з великої родини Шпиллерів
німецькі окупанти розстріляли 34 особи. Помер Шмуель
Шпиллер у 1981 р., а його таліт залишився у родині доньки
Фаїни. Фаїна Шпиллер передала таліт на зберігання старшому
онуку, Михайлу Мармеру.
світлана Піддубна директор
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its Jewish weavers who supplied the entire district with textiles.
During the Civil War of 1918-1919, the Jewish population of the
Haisyn district suﬀered signiﬁcantly from both the pogroms and
policies of Bolshevik power. Despite this, the 900 strong Jewish
population in Haivoron never ceased their activities.
Shmuel Shpiller was born in 1899. He was religious and adhered to tradition. He cared for objects of worship and ordered
them from artisans known for their mastery. His Tallit was made
by the skillful hands of the Khashchevat Jewish weavers in 1919.
During World War II, Shmuel fought on the front. He returned
home in 1946 and learned about the tragedy that had befallen his
family: of the large Shpiller family, the Nazi occupiers had shot 34
people. Shmuel Shpiller died in 1981, and his Tallit remained in the
family of his daughter Faina, who gave the prayer shawl for keeping to her oldest grandson, Mikhail Marmer.
svitlana Piddubna Director

The mUseUm of hisToriCal
TreasUres of UKraine KyIV

музей істориЧних
КоШтовностей уКраїни КиїВ

The Museum of Historical Treasures of Ukraine (a department of
the National Museum of the History of Ukraine) opened in January
1969. The exhibition includes examples of jewelry art from the
baroque era to the present and the Museum attracts over 100,000
visitors annually. High-ranking foreign delegations are frequently
brought to the Museum.
The unique collection of almost 400 objects reﬂecting Jewish
culture is considered an important part of the collection. The Museum acquired its ceremonial Jewish silver collection in various
ways and for many years it remained in the Museum’s repository.
The Kyiv Art, Industrial and Scientiﬁc Museum (now the National
Museum of the History of Ukraine) acquired several exhibits from
1912 to 1914 from private individuals. The majority of the collection
is comprised of ritual objects removed in the 1920s and 1930s from
synagogues and prayer houses throughout Ukraine and given to
the Shevchenko All-Ukrainian Historical Museum (now the National Museum of the History of Ukraine). A signiﬁcant portion of
the Museum’s Judaica collection are objects from the Mendele
Mocher Sforim All-Ukrainian Museum of Jewish Proletarian Culture, which operated in Odesa from 1927 to 1941. The Government
controlled customs donated a part of that collection in the 1980s.
In 1989 a leading researcher, Tatiana Romanovska, initiated the
study and cataloguing of the Judaica collection, and in 1991, the
permanent exhibition of Jewish ceremonial silver was opened. The
best examples of Judaica from the Museum’s collection have been
exhibited in France, Austria, Luxemburg, Italy, and the USA.
The collection includes a silver clasp from 1749 (the date is in
the inscription) mounted on a thick white silk belt. Buckles of this
type are worn on yom Kippur, one of the main holidays of the Jewish calendar. Traditionally, the subject of the Biblical sacriﬁce of
Isaac is engraved on clasps, whereas the present clasp features a

Музей історичних коштовностей України (філія Національного
музею історії України) було відкрито в січні 1969 року. В експозиції представлені зразки ювелірного мистецтва від епохи
бронзи до сьогодення. Понад 100 тис. відвідувачів на рік із
захопленням знайомляться з найкращими ювелірними виробами, представленими в експозиції. Музей є у списку для
обов’язкового відвідування закордонних делегацій найвищого
рівня.
Почесне місце у збірці займає унікальне зібрання майже
400 пам’яток єврейської культури. Церемоніальне єврейське
срібло потрапило до музею різними шляхами й довгі роки
перебувало у музейному сховищі. Деякі експонати було придбано в 1912-1914 рр. у приватних осіб Київським художньопромисловим та науковим музеєм (нині Національний музей
історії України). Основну частину колекції складають ритуальні
предмети, вилучені у 1920-1930 рр. з синагог і молитовних
домів на території України та передані Всеукраїнському історичному музею ім. Т.Г. Шевченка (нині НМІУ). Значну частину
колекції юдаїки МІКУ становлять експонати Всеукраїнського
музею єврейської пролетарської культури ім. Менделе Мохер
Сфоріма, який працював в Одесі у 1927-1941 рр. Частину експонатів передала в 1980-ті роки Київська митниця.
В 1989 р., за ініціативи провідного наукового співробітника
Тетяни Романовської, розпочато роботу з вивчення та каталогізації юдаїки, а в 1991 р. відкрито постійну експозицію єврейського церемоніального срібла. Найкращі зразки юдаїки з
музейної колекції було представлено на виставках у Франції,
Австрії, Люксембурзі, Італії та США.
В колекції зберігається срібна пряжка 1749 р. (дата міститься
в тексті напису), закріплена на щільному білому шовковому
поясі. Пряжки такого типу носили священнослужителі під

The Museum of Historical Treasures of Ukraine
vul. Lavrska, 9, building 12, Kyiv, 01015 Ukraine

Музей історичних коштовностей України
вул. Лаврська, 9, корпус 12, м. Київ, 01015 Україна
+380 44 2801396, treasures_museum@ukr.net, http://miku.org.ua
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Музейна експозиція ‘Єврейське
церемоніальне срібло. XVIII – поч. XX ст.’
Museum exhibition Jewish ceremonial
silver 18th – early 20th c.
Фото: Музей Photo: Museum

час святкування одного із головних свят єврейського календаря
йом-Кіпур. Традиційно на пряжках гравірували сюжет жертвоприношення Ісака, дана ж пряжка має молитовне звернення,
що не є характерним для такого типу предметів. Пряжка чотирикутної форми з фігурними боками, по периметру декорована рослинним гравірованим орнаментом. На поверхні
пряжки три овальні медальйони з гравірованим написом на
івриті про прощення гріхів. Саме молитовне звернення додає
срібній пряжці унікальності та цінності. Клейма на експонаті
відсутні, але можна припустити, що вона виготовлена майстрами на теренах сучасної Західної України.
Пряжка перебувала в Одесі в Музеї єврейської пролетарської
культури. Як саме вона потрапила до музею – невідомо. У
1941 р. експонати музею передали на зберігання до Державного
сховища Держбанку СРСР в Москві, під час війни їх евакуювали
до Уфи, а 1946 р. знову повернули до Держбанку. З Москви
пам’ятки єврейської культури відправили до Одеси в Історико-археологічний музей, де вони перебували до 1958 р., потім
їх передали в Київ до Всеукраїнського історичного музею
(тепер Національний музей історії України). Звідти в 1964 р.
срібна пряжка з поясом та іншими численними єврейськими
культовими речами була передана до Музею історичних коштовностей України.
світлана Палатна старший науковий співробітник
анастасія іваненко завідувач відділом реставрації
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prayer, which is typical on such objects. The clasp is rectangularshaped with sculpted sides, and the perimeter is decorated with
engraved ﬂoral ornamentation. On the top of the clasp are three
oval medallions engraved with an inscription in Hebrew about the
forgiveness of sins. The prayer itself gives additional value to the
silver clasp as it is a rare item. A stamp or brand is missing, but the
handiwork suggests master artisans of today’s Western Ukraine.
The clasp was located in Odesa, in the Museum of Jewish Proletarian Culture. How it came to the Museum is unknown. In 1941
the Museum’s collection was given for safekeeping to the State
Repository of the State Bank of the USSR in Moscow, but it was
evacuated to Ufa, the capital of the Russian republic of Baschkortostan, during the war and in 1946 it was returned to the State
Bank. From Moscow, these objects of Jewish culture were sent to
Odesa to the Historic Archaeological Museum, where they remained until 1958, when they were given to the All-Ukrainian Historical Museum (now the National Museum of the History of
Ukraine). From there, the silver clasp and belt, together with other
numerous objects of Jewish worship, was given to the Museum of
Historical Treasures of Ukraine in 1964.
svitlana Palatna Senior Research Fellow
anastasiia ivanenko Head, Restoration Department

Пряжка з поясом, Польща (?) 1749 р., срібло, шовк. Пряжка: 10 х 5,5 см, пояс: 128 х 7,4 см, Інв. № ДМ-7397
Clasp with belt, Poland (?) 1749, silver, silk, clasp: 10 х 5,5 cm, belt: 128 х 7,4 cm, inv. no. DM-7397
Фото Д. Клочка Photo: D. Klochko

Музей історичних коштовностей України
Museum of Historical Treasures of Ukraine
Фото Ю. Білана Photo: yu. Bilan

39

гастрольна афіша Першого всеукраїнського
державного єврейського театру у Києві
Травень 1927 р. Папір, друк типографський,
72 х 45,5 см, Інв. № А-935
Poster for the tour of the first all-Ukrainian
state Yiddish Theater in Kyiv
May 1927, paper, typographical ink, 72 х 45,5 cm,
inv. no. А-935
Фото І. Барсегяна Photo: I. Barsegyan
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The mUseUm of TheaTer, mUsiC
and Cinema arTs of UKraine KyIV

музей театраЛьного, музиЧного
та КіномистеЦтва уКраїни КиїВ

The Museum of Theater, Music and Cinema Arts of Ukraine was
established in January 1923 by the Artistic Association ‘Berezil,’ and
in 1926 came under the aegis of the All-Ukrainian Academy of
Sciences, due to the impetus of the celebrated Ukrainian director
Les Kurbas. In 1965, the Departments of Theatrical History, Music
and Cinema were formed and in 1969, the Department of Folk
Instruments was created. Its target audience is students, researchers of theater, music, cinema, literature and art, artists of
the theater, cinema and musicians.
From the outset, the Museum gathered materials about the
history and activity of theaters across Ukraine. yiddish theater developed in Ukraine during the 1920s and 1930s, and at that point,
a collection of Judaica appeared at the Museum. Unfortunately,
the inventory books from the pre-war period were only partly preserved and so determining the provenance of many objects of
Judaica is impossible.
The Museum collects ephemera from each theater production:
photographs, programs, posters and these materials constitute the
largest group in the collection. There are over 2,000 Judaica items:
photographs of actors in their roles and scenes from performances, theater programs and posters, sketches of costumes and
set decorations, sketches of actors in roles, rare models of set designs and props. The collection highlights the activity of the yiddish theaters in Kharkiv, Kyiv, Chernivtsi, and Odesa, which all
belonged to the network of State yiddish Theaters GOSET (the
acronym refers to the Russian for State yiddish Theater), as well
as small amateur theatre groups from the 1920s and 1930s. After
the 1950 closure of the last yiddish GOSET theater in Chernivtsi,
the concept of a ‘yiddish theater’ itself vanished and the corresponding materials were destroyed. Museum workers succeeded
in preserving unique objects of Judaica by hiding them for a long

Театральний музей було засновано 30 січня 1923 р. в мистецькому об’єднанні ‘Березіль’ з ініціативи видатного українського
режисера Леся Курбаса. У 1926 р. Театральний музей підпорядкували Всеукраїнській Академії Наук. 1965 р. в Музеї поряд
з науково-дослідним відділом історії театру було організовано
відділи музики і кіно; 1969 р. створено відділ народних
музичних інструментів. ‘Музей трьох муз’ плідно працює по
нинішній день, його цільовою аудиторією є учні, студенти
фахових вузів, дослідники театру, кіно, музики, літератури та
мистецтва, діячі театру, кінематографісти, музиканти тощо.
Від початку Музей збирав матеріали про історію та діяльність
всіх театрів України. Період розквіту єврейського театру в Україні
припав на 1920-1930-ті рр., саме тоді в колекції Музею з’явилися
предмети юдаїки. На жаль, інвентарні книги Музею довоєнного
періоду збереглися лише частково, тому джерело надходження
більшості предметів юдаїки встановити неможливо.
Фіксуючи таку ефемерну матерію як театральна вистава,
Музей по крихтах збирає свідоцтва живого спектаклю: фотографії, програми, афіші – саме вони складають найбільші
фондові групи. Колекція юдаїки нараховує понад 2 тис.
одиниць збереження: фотографії акторів у ролях та сцен з
вистав, театральні програми й афіші, ескізи костюмів і декорацій, замальовки акторів в ролях, поодинокі макети оформлення вистав та предмети речового фонду. Збірка висвітлює
діяльність їдиш театрів Харкова, Києва, Чернівців та Одеси,
що належали до мережі державних єврейських театрів ГОСеТ
(рос.: Государственный еврейский Театр), а також невеликих
аматорських колективів 1920-1930-х рр. Після закриття останнього їдиш театру ГОСеТ в Чернівцях (1950) саме поняття ‘єврейський театр’ пішло у небуття, матеріали, що висвітлювали
це явище, були приречені на знищення. Працівникам Музею

Museum of Theater, Music and Cinema Arts of Ukraine
korp. 24, 26, vul. Lavrska, 9, Kyiv, 01015 Ukraine

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
корп. 24, 26, вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015 Україна
+380 44 2805131, tmf-museum@ukr.net, www.tmf-museum.kiev.ua
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Фасад Музею театрального, музичного та кіномистецтва України
Ukrainian State Museum of Theater, Music and Cinema Art

Музейна експозиція Театральне мистецтво України
Museums exhibition Theatrical Art of Ukraine

вдалося зберегти унікальні предмети юдаїки, тривалий час
переховуючи їх у папках ‘Нерозібране’. Наукова обробка
юдаїки розпочалася тільки в часи незалежності України,
зокрема підготовлено виставки ‘Мандрівні зорі’ (2001) та ‘Зоря
і смерть Київського ГОСеТу’ (2003).
Поповнення збірки юдаїки в нинішній час відбувається
спорадично. Нові надходження можливі з особистих архівів
митців єврейського театру, збережених їхніми родинами (приміром, в середині 2000-х рр. Музей отримав від спадкоємців
матеріали з архіву Лазаря Калмановича, актора Київського
ГОСеТу), або від співробітників єврейських театрів та організацій,
які постали на початку 1990-х рр., проте з різних причин припинили своє існування (наприклад, архів Київського єврейського
театру ‘Мазлтов’, що зараз перебуває в науковій обробці).
Колекція афіш єврейського театру в Музеї налічує понад
150 одиниць. Афіша гастролей Всеукраїнського державного
єврейського театру в Києві (1927) є рідкісною й надзвичайно
цінною. Вона презентує керівний художній склад театру (художній керівник е. Лойтер, композитор С. Штернберг) і тогочасний репертуар вистав. У художньому оформленні афіші
відчутні стилістичні традиції митців Культур-Ліги.

time in files marked ‘Uncatalogued.’ Scholarly processing of the
Judaica collection began only after Ukrainian independence, in
particular during the preparation for the exhibitions Wandering
Stars’ (2001) and The Rise and Fall of Kyiv’s GOSET (2003).
Adding to the Judaica collection now happens sporadically.
New acquisitions are possible from the personal archives of artists
of the yiddish theater. For example, around 2005, the Museum received materials from the archive of Lazar Kalmanovich, an actor
of the Kyiv GOSET, donated by his descendants. Additionally, the
Museum received materials from workers of yiddish theaters and
organizations that emerged in the early 1990s, but for various reasons had to stop their work. This includes the archives of the Kyiv
yiddish Theater ‘Mazl Tov,’ which are currently being examined by
scholars.
There are over 150 posters of the Jewish theater at the Museum, including a rare and valuable poster of the tour of the AllUkrainian State yiddish Theater to Kyiv in 1927. The poster
presents the artistic leadership of the theater (artistic director
Efraim Loiter, composer S. Shternberg) and lists the repertoire at
the time. The stylistic traditions of the Kultur-Lige artists are evident in the artistic design of the poster.

ірина мелешкіна заступник директора з наукової роботи

iryna meleshkina Deputy Director for Scholarly Research
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The naTional arT mUseUm
of UKraine KyIV

наЦіонаЛьний художній
музей уКраїни КиїВ

On August 5, 1899 the City Museum of Antiquities and Art was
founded in Kyiv. In 1939, after numerous reorganizations, it was renamed the State Museum of Ukrainian Art, and after independence it became the National Art Museum of Ukraine. The Museum
collection holds primarily works of Ukrainian art. The current
acquisition strategy overcomes the limits imposed on the Museum
in Soviet times, when the collection focused exclusively on ﬁne
art. Among current acquisition interests are the underground art
of the Ukrainian diaspora, and naive, traditional and contemporary
art. The Museum attracts a wide local and tourist audience.
The Museum has a permanent exhibition illuminating the development of art in the regions of Ukraine from the Middle Ages
to the end of the 20th century. It also organizes occasional exhibitions of Ukrainian and foreign artists. The collection holds many
works of 20th century Jewish artists including Abram Manevich, El
Lissitsky, Mark Epstein and Emanuel Shechtman.
In the ﬁrst two decades of the 20th century, the Museum collected historical, ethnographical, and archaeological materials. The
Museum curators showed signiﬁcant interest in Judaica however,
in 1964 as a result of reforms in the museums sector and the re-allocation of objects, a unique collection of Jewish ritual objects was
moved to the Judaica collection at the Museum of Historical Treasures of Ukraine. Today, the National Art Museum of Ukraine holds
only 3 objects of traditional Judaica: a Mizrach, a Kimbetsetl, an
amulet assumed to protect a woman in childbirth, a Reizele, a
holiday napkin created from paper-cuts. These came to the
Museum’s historical department in 1926/1927 after Danylo
Shcherbakivskyi’s expedition to Volyn and Podillia. After World
War II, these pieces were not subject to re-inventory and were kept
without inventory numbers until 2005 when Danylo Nikitin discovered them. Later, on the decision of the collections committee

5 серпня 1899 р. в Києві було засновано Міський музей старожитностей і мистецтв, який 1939 р., після численних реорганізацій, отримав назву Державний музей українського мистецтва, а у часи незалежності став Національним художнім
музеєм України. Музей колекціонує переважно твори українського мистецтва.
Нині збирацька стратегія музею долає обмеження, накинені
у радянський час, що полягали у збиранні виключно професійного, академічного образотворчого мистецтва. Серед актуальних інтересів колекціонування – андеграунд, мистецтво
української діаспори, наївне, традиційне і сучасне мистецтво.
Цільова аудиторія музею: мешканці України й іноземні
гості – від дітей до пенсіонерів – всі, хто цікавиться спадщиною
українського та світового мистецтва.
Музей має постійну експозицію, що висвітлює розвиток
мистецтва на теренах України від середньовіччя до кінця ХХ
ст., а також влаштовує періодичні виставки українських та закордонних мистців. В колекції багато творів єврейських художників ХХ ст.: Абрама Маневича, ель Лисицького, Марка
епштейна, емануїла Шехтмана та ін.
У 1900-1920-і рр. музей збирав також матеріали історичного,
етнографічного й археологічного характеру, і юдаїка становила
значний інтерес для музейних кураторів. В результаті кількох
музейних переформувань та перерозподілу експонатів унікальна збірка єврейського ритуального срібла (кілька десятків
експонатів) 1964 р. увійшла до складу колекції юдаїки Музею
історичних коштовностей України. Сьогодні в НХМУ залишилося лише три предмети традиційної юдаїки першої третини
ХХ ст.: мізрах, оберіг ‘кімбецетл’, який вішали на дитячу
колиску, та святкова серветка, виконані з паперу в техніці
рейзеле (витинанки). Вони надійшли у 1926-1927 рр. після

The National Art Museum of Ukraine
vul. Mykhaila Hrushevskoho, 6, Kyiv, 01001 Ukraine

Національний художній музей України
вул. Михайла Грушевського, 6, м. Київ, 01001 Україна
+380 44 2786482, info@namu.kiev.ua, http://namu.kiev.ua/en.html
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Фасад Національного Художнього Музею
України з інсталяцією Ольги Мілентій, 2012
National Art Museum of Ukraine, façade
with installation by Olha Milentiy, 2012
Фото: Музей Photo: Museum

експедиції Д. Щербаківського на Волинь та Поділля до історичного відділу музею. Після Другої світової війни предмети
не було піддано переобліку: вони зберігалися без інвентарних
номерів до 2005 р., коли їх віднайшов Д. Нікітін. Далі, за рішенням фондової комісії музею, ці предмети було обліковано
до основного фонду графіки, як твори, що становлять мистецьку
цінність і є зразками традиційного мистецтва євреїв України.
Мізрах (східник) – традиційна єврейська прикраса, що
позначала східну стіну синагоги чи єврейського житла. Він
надійшов до музею 1927 р. від Ісаака Вайнштока як дар Нахмана-Мойше Хандроса, вчителя містечка Озаринці (тепер –
Могилів-Подільський район Вінницької області) і пов’язаний
із життям та історією озаринецької єврейської громади, описаними у відомій книзі ‘Местечко, которого нет’ (Київ, 2001)
Бориса Хандроса, сина Нахмана-Мойше Хандроса.
Цей експонат красномовно свідчить про стратегію науково-збирацької діяльності Музею у міжвоєнні часи, в добу українського культурного відродження 1920-х рр., коли єврейську
культуру трактували як органічну і важливу частину загальноукраїнської культури.
данило нікітін завідувач відділу графіки НХМУ
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of the Museum, these objects were included in the general collection of graphic art, as works that constitute an artistic value and
are models of traditional Jewish art of Ukraine.
The Mizrach is a traditional object decorating the eastern wall
of a synagogue or Jewish home and indicates the direction of
Jerusalem. This Mizrach came to the Museum in 1927 from Isaak
Weinshtok as a gift from Nachman-Moshe Khandros, a teacher in
the small town of Ozaryntsi (now, the Mohyliv-Podilskyi region of
Vinnytsia Oblast). The Mizrach is connected with the life and history of the Ozaryntsi Jewish community, which is described in the
well-known book ‘A Town that Does Not Exist Anymore’ by Boris
Khandros, the son of Nachman-Moshe.
This speciﬁc object reﬂects the Museum’s strategy of scholarly
acquisitions in the interwar period during the Ukrainian cultural
renaissance of the 1920s, when Jewish culture was treated as an
organic and important part of general Ukrainian culture.
danylo nikitin Head, Graphic Department

мізрах, Україна. ХІХ ст. Папір, акварель, чорнило, 35,2 х 44,2 см, Інв. № Гр-3053
mizrach, Ukraine 19th c., paper, watercolor, ink, 35,2 х 44,2 cm, inv. no. Gr-3053
Фото М. Штока Photo: M. Shtok
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Аркуш із Пінкаса Товариства
‘Праведного нічного притулку й
відвідування хворих’
Баранівка, 1898/99-1908, папір, картон, 25 арк,
30 х 21 cм, Відділ фонду юдаїки, ф. 321, оп.1, од. зб. 9
Pinkas of the Society ‘Society of Shelter for the Righteous
and Visiting the Sick’
Baranivka 1898/99-1908, paper, cardboard, 25 pages,
30 х 21 cm, Judaica Department, fond 321, op. 1, od. zb. 9
Фото Є. Котляра Photo: E. Kotlyar
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The VernadsKY naTional liBrarY
of UKraine, JUdaiCa deParTmenT
of The insTiTUTe of manUsCriPTs
KyIV

віддіЛ Фонду юдаїКи інституту
руКоПису наЦіонаЛьної
бібЛіотеКи уКраїни імені
в.і. вернадсьКого КиїВ

Founded in 1918, the Judaica department was part of the Vernadsky
Library until 1949 and later restored in 1990. The Department’s key
collections are the library of the ‘Society for the Promotion of Education among the Jews of Russia’ (OPE), the archive of the Jewish
Historical-Ethnographic Society (EIEO) and the research library of
the Institute of Jewish Proletarian Culture (IEPK). Today the Judaica Department’s collection numbers almost 147,000 items including over 8,000 manuscripts, close to 30,000 periodicals, and
over 80,000 books. It is one of the most complete specialized Judaica library collections in the world and is exceedingly valuable
for researchers.
The collection of Jewish manuscripts (8,349 items) consists of
the personal archives of the semitologist Avram Harkavi (f.* 340),
writer and ethnographer Semen An-sky (Rappoport) (f. 339), writer
Sholem Aleichem (f. 190), and a collection of Jewish musical folklore (f. 322). Documents include the proceedings and correspondence of the OPE (1863-1929), individual documents of the EIEO
(1908-1930), the organization ‘Kultur Lige’ (1917-1920), an editorial
portfolio of the journal ‘Jewish World’ (1908-1918), and a collection
of manuscript books and documents dating from the 14th to the
ﬁrst half of the 20th century, including an Arab-Hebrew manuscript, and correspondence between individuals and Jewish cultural activists (f. 321, op. 4).
The collection of Jewish musical folklore consists of authentic
recordings of folk music (recordings from expeditions 1912-1947 by
yuliy Engel, Semen An-sky, zinovii Kiselhoﬀ, I. Lurie, and Moshe
Beregovski) in wax cylinders, notation and textual transcripts, inventory descriptions of phonographic recordings, scores, etc. In

Відділ, заснований 1918 р., існував у складі бібліотеки до 1949
р., відновлений 1990 р. Основою фондів відділу є зібрання
бібліотеки Товариства для поширення освіти між євреями в
Росії (рос.: ОПе), архів Єврейського історико-етнографічного
товариства (рос.: еиЭО) та наукова бібліотека Інституту єврейської пролетарської культури (рос.: иеПК). Сьогодні його
колекція налічує майже 147 тис. одиниць зберігання, зокрема
понад 8 тис. рукописів, бл. 30 тис. періодики та понад 80 тис.
книг. Це одне із найповніших спеціалізованих бібліотечних
зібрань юдаїки в світі, надзвичайно цінне для дослідників.
Зібрання єврейських рукописів (8349 од. зб.) складається
з особових фондів семітолога Аврама Гаркаві (ф. 340), письменника та етнографа Семена Ан-ського (Раппопорта) (ф.
339), письменника Шолом-Алейхема (ф. 190), зібрання єврейського музичного фольклору (ф. 322). До зібрання документів
увійшли: діловодство та листування ОПе (1863-1929); окремі
документи еиЭО (1908-1930), організації ‘Культур-Ліга’ (19171920), редакційний портфель журналу ‘еврейский мир’ (19081918), колекція рукописних книг та документів, які датуються
XIV – першою половиною XX ст., в тому числі арабськоєврейські рукописи, листування приватних осіб та діячів єврейської культури (ф. 321, оп. 4).
Зібрання єврейського музичного фольклору складається
з автентичних записів народної музики (експедиційні записи
1912-1947 рр., виконані Ю. енгелем, С. Ан-ським, З. Кісельгофом,
І. Лур’є та М. Береговським) на воскових фоноциліндрах,
нотні й текстові розшифровки, інвентарні описи фонографічних
записів, партитури тощо. У 1995 р. колекцію єврейського му-

The Vernadsky National Library of Ukraine,
Judaica Department of the Institute of Manuscripts
vul. Volodymyrska, 62, Kyiv, 01601 Ukraine

Відділ фонду юдаїки Інституту Рукопису Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського
кімн. 403, вул. Володимирська, 62, м. Київ, 01601 Україна
+380 44 2348256, http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/zal.html
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Фасад будівлі бібліотеки (Київ, вул. Володимирська, 62)
Vernadsky Library (Kyiv, 62 Volodymyrska str.)
Фото І. Сергєєвої Photo: I. Serheyeva

зичного фольклору ЮНеСКО внесла до переліку ‘Пам’ять
світу’.
Збірка єврейської періодики різними мовами представляє
практично всі єврейські видання другої пол. XIX та першої
пол. XX ст. Колекція видань їдишем радянського періоду не
має аналогів у бібліотеках світу. Цікавою є підбірка ілюстрованих
дитячих видань, ілюстрації до яких виконані найвідомішими
єврейськими художниками – ель Лисицьким, М. Шагалом,
І. Рибаком, С. Шор та іншими. Видання івритом представляють
єврейські типографії Західної та Східної Європи XVI-XIX ст.
Особливо цінною є колекція книг, надрукованих у типографіях
України в XVIII – на поч. XX ст. (типографії Славути, Корця,
житомира, Бердичева, Олексинців, жовкви).
Унікальною є колекція пінкасім (записних книжок єврейських громад та організацій), більшість з яких походить з території України (ф. 321, оп. 1). Крім історичних відомостей про
єврейські громади, деякі пінкасім містять чудові зразки оздоблення, виконаного народними майстрами. Одним з таких
прикладів може слугувати аркуш із Пінкаса Товариства праведного нічного притулку й відвідування хворих, що діяло в
Баранівці у 1898/99-1908 рр.
Бібліотека далі збирає єврейські друковані видання, документи, пов’язані з історією та культурою східноєвропейського
єврейства.
ірина сeргєєва завідувач відділу
ольга горшихіна молодший науковий співробітник відділу

1995, UNESCO placed the collection of the Jewish musical folklore
on the ‘Memory of the World’ register.
The collection of Jewish periodicals in various languages represents nearly all Jewish publications of the second half of the 19th
and ﬁrst half of the 20th century. The collection of yiddish publications of the Soviet period is unparalleled. The selection of children's
publications, with illustrations by famous Jewish artists such as El
Lissitsky, Marc Chagall, Isaachar Rybak and Sarah Shor is especially
interesting. Publications in Hebrew represent Jewish typography
of Western and Eastern Europe of the 16th to the 19th centuries. The
collection of books printed in the printing houses of Ukraine in the
18th and early 20th centuries (in Slavuta, Korets, zhytomyr,
Berdychev, Oleksynets, zhovkva) is particularly valuable.
The collection of Pinkasim, record books of Jewish communities and organizations, the majority of which come from the
territory of Ukraine (f. 321, op. 1), is unique. Besides historical
information about Jewish societies, several Pinkasim include
amazing decorative images created by folk masters. One example
is from the Pinkas of the ‘Society of Shelter for the Righteous and
Visiting the Sick,’ which was active in Baranivka from 1898/99-1908.
The Library continues to collect printed publications and documents connected with the history and culture of East European
Jewry.
iryna serheyeva Head of the Department
olga gorshykhina Junior Scholarly Fellow of the Department

* f refers to Fund (Collection)
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The faina PeTrYaKoVa sCienTifiC
CenTer for JUdaiCa and
JeWish arT LVIV

науКовий Центр юдаїКи та
ЄврейсьКого мистеЦтва імені
Фаїни ПетряКової ЛьВІВ

The Faina Petryakova Scientific Center for Judaica and Jewish Art
was created in March 2005 to honor the well-known researcher of
Ukrainian glass, porcelain, ceramics and Judaica, Faina Petryakova
(1931 - 2002). She was a professor at the Lviv Academy of Arts, Doctor of Art History, and senior scholarly fellow at the Lviv Department of the Institute of Folklore of the National Academy of
Sciences of Ukraine. In 1990 she curated the first exhibition in the
USSR, titled Jewish Traditional Art of the 17th-early 20th century,
which was also exhibited in Moscow and Kyiv. Faina Petryakova
dedicated 20 years of her work to an encyclopedic handbook Judaica in the Museum Collections of Ukraine and to the Consolidated Illustrated Catalogue of Judaica in Ukraine. Both of these
are pending publication.
The Faina Petryakova Center acts as a memorial institute, a
private museum and a research center. Its target audiences include
scholars of Ukraine’s Jewish heritage and Galician Judaica, students and the general public. The Center encourages establishing
Ukrainian-Jewish relations, carrying out seminars and conferences
and there is an internship program for young scholars. The Center
works on identifying Jewish heritage sites in Galicia, including
mass graves, historic cemeteries, but also towns and villages that
used to have large Jewish populations. The Center ensures that
these places are recognized by the State and aims to set up official
memorial and informational plaques to identify these heritage
sites.
The Center is attempting to create an on-line catalogue of Judaica in the museums of Ukraine. Each museum could potentially
add information about its Judaica collection to the database,
thereby facilitating research and the potential for group exhibitions and exchange of information. From 2000-2004, in cooper-

Науковий центр юдаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни
Петрякової було створено 23 березня 2005 р. на честь відомої
дослідниці українського скла, фарфору, кераміки й української
юдаїки Фаїни Петрякової (1931-2002), професора Львівської
академії мистецтв, доктора мистецтвознавства, старшого наукового працівника Львівського філіалу Інституту народознавства Національної академії наук України. В 1990 р. вона
стала куратором першої на території СРСР виставки ‘Традиційне
єврейське мистецтво ХVІІ – початку ХХ ст.’, яку згодом показали
в Москві та Києві. Двадцять років праці Фаїна Петрякова присвятила підготовці енциклопедії-довідника ‘Юдаїка в музейних
збірках України’ та ‘Зведеного ілюстрованого наукового
каталогу юдаїки України’, які ще потрібно видати.

Faina Petryakova Scientiﬁc Center for Judaica and Jewish Art
Lviv, vul. Mendeleeva, 14/4, Lviv, 79005 Ukraine

Інтер’єр Центру ім. Фаїни Петрякової
Faina Petryakova Center, interior
Фото В. Валькова Photo: V. Valkov

Науковий центр юдаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни Петрякової
м. Львів, вул. Менделєєва, 14/4, 79005 Україна
+380 32 2970527, center@jewishheritage.org.ua, www.jewishheritage.org.ua
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Центр Фаїни Петрякової поєднує в собі функції меморіальної
установи, приватного музею і дослідницького центру. Він зорієнтований на спеціалістів з єврейської спадщини України,
традиційної юдаїки Галичини, студентів, громадськість. Центр
сприяє налагодженню українсько-єврейських взаємин, проводить семінари, конференції. Тут діє програма стажування
для студентів та молодих науковців. Центр займається ідентифікацією місць єврейської спадщини в Галичині – масових
захоронень, історичних кладовищ та кладовищ у містечках і
селищах, де колись жили численні єврейські громади; опікується їх визнанням державою і збереженням; встановлює
офіційні меморіальні та інформаційні таблиці, що позначають
ці меморіальні місця.
В центрі здійснюється багаторічний проект зі створення
онлайн каталогу предметів юдаїки в музеях України. Кожен
музей, котрий має у своїх фондах предмети юдаїки, зможе
самостійно зареєструватися у цій базі даних та подати інформацію про свою колекцію. База дозволить легко виконувати
пошук з метою організації спільних виставок, обміну досвідом.
У 2000-2004 рр. Центр у співпраці з львівським Центральним
державним історичним архівом України втілив у життя проект
створення електронної бази даних документів, які стосуються
історії євреїв Галичини, що містить метричні записи, інформацію про єврейські організації, товариства та ін. Станом на
2012 р. база даних налічує 118469 прізвищ і є важливим
ресурсом для генеалогічних пошуків.
Центр міститься в колишньому помешканні Фаїни Петрякової – квартирі-музеї, де зберігаються вироби зі скла, архівні
матеріали, книжки та ін. Бібліотека нараховує понад 6000
книжок. Серед понад 50 предметів юдаїки, зібраних свого
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ation with the Central State Historical Archive in Lviv, the Center
developed a piece of software to develop an electronic database
of archival material concerning the history of Jews in Galicia, including various census data and information about Jewish organizations and societies. As of 2012, the database numbers 118,469
surnames and is a helpful genealogical research tool.
The Center is located in the former apartment of Faina
Petryakova. As an advocate for the preservation of Jewish heritage
in Ukraine, Faina Petryakova was concerned about the fate of specific objects and provided them shelter in her private collection in
the apartment where she used to live. Glass objects, archival materials, and over 6,000 books are kept there, including 50 Judaica
objects. One of these is a brass Hanukkah lamp. The bench type
shape is typical for Galicia. It is decorated with lions holding a
Menorah and topped by a crown. The Shammash, the auxiliary
light holder to kindle the Hanukkah lamp, is missing for unknown
reasons.
The Center does not plan to increase its collection, however it
does intend to share resources and provide support to Ukrainian
and international researchers of Judaica.
Volodymyr Valkov Research Fellow

ханукія, Галичина бл. 1900 p. Латунь, лиття. 17,5 х 17 х 5,2 см
hanukkah lamp, Galicia ca. 1900, brass, 17,5 х 17 х 5,2 cm
Фото В. Валькова Photo: V. Valkov

часу Фаїною Петряковою, є латунна ханукальна лампа ХІХ ст.,
яка має типову для Галичини лавкоподібну форму та прикрашена зображеннями левів, які тримають менору, над якою
знаходиться корона Тори. Шамаша – дев’ятого службового
свічника для запалювання ханукії – бракує з невідомих
причин. Фаїна Петрякова переймалася долею окремих предметів, яким надавала притулок у себе вдома і, водночас, виступала захисником єврейської спадщини в Україні загалом.
Центр не планує збільшення колекції, натомість планує
надавати свої ресурси й допомогу українським і закордонним
дослідникам юдаїки.
володимир вальков науковий співробітник
Вхід до будинку, де жила Фаїна Петрякова
Entrance to the Faina Petryakova Center
Фото В. Валькова Photo: V. Valkov

51

Книжковий оклад, Галичина (?), ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Срібло. 14,5 х 8,5 см. Інв. № СК-349, МТ-450
Book cover, Galicia (?), 18th – beginning 19th c., silver, 14,5 х 8,5 cm, inv. no. SK-349, МТ-450
Фото З. Підперигори Photo: z. Pidperyhora
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The lViV hisToriCal mUseUm
LVIV

ЛьвівсьКий істориЧний музей
ЛьВІВ

The Lviv Historical Museum opened in 1893 and is one of the oldest
museums in Ukraine. It has approximately 400,000 annual visitors,
the majority of whom are tourists. The 12 exhibition areas of the
Museum convey the history of Lviv and Galicia. The Museum has
approximately 350,000 objects including an enormous collection
of archaeological materials, weapons, numismatics, paintings,
graphic arts, old printed books, decorations and medals, glass and
porcelain. The collection is divided into 32 sections, and almost
each one contains objects of Judaica. The Judaica collection itself
is relatively small with close to 100 diverse objects, including a
Torah scroll, a Hanukkah lamp, silver book bindings, Shofar horns,
Kiddush cups, and painted and graphic works that illustrate the
culture and everyday life of the Jews of Galicia. Further, there are
17 of the rarest glass negatives from the early 20th century in the
‘Photo Negatives’ collection. These are photos of Lviv synagogues
and street scenes from Jewish neighborhoods.
The majority of the Judaica comes from the former National
Museum of King Jan III which received several items from Wladyslaw Lozinski (1843-1913), the well-known collector of antiquities
and author of monographs on the history of Lemberg and its
expert gold craftsmanship. Additionally, several objects were purchased from Lviv citizens. In 1940, the Historical Museum of the
City of Lviv and the National Museum of King Jan III were merged
into one institution: the Lviv State Historical Museum. The collections of other museums, re-organized under Soviet rule, added to
the new Museum’s collection.
In the 1990s, Professor Faina Petryakova undertook the first
extensive research into the Museum’s Judaica collection. In September 1999, she prepared an exhibit Judaica from the Collection
of the Lviv Historical Museum, which was displayed in the Museum.
The highlight of the Museum’s Judaica collection is a donation

Львівський історичний музей постав у 1893 році і є одним з
найстаріших музеїв України. Щорічно його відвідує близько
400 тис. осіб, більшість з яких туристи та гості нашого міста.
12 експозиційних відділів Музею знайомлять екскурсантів з
історією Львова та Галичини. Фондові збірки Музею нараховують близько 350 тис. пам’яток – це величезна колекція археологічних матеріалів, зброї, нумізматики, живопису, графіки,
стародруків, орденів і медалей, скла, фарфору тощо. Колекція
розподілена на 32 фондові групи. Майже у кожній фондовій
групі є предмети юдаїки. Збірка юдаїки порівняно невелика
– близько 100 пам’яток, різноманітних за своїм призначенням:
предмети культового характеру, домашнього вжитку, пам’ятки
‘єврейської тематики’. Серед них – сувій Тори, ханукальна
лампа, менора, срібні оклади книг, шофари, кубки, живописні
та графічні твори, які висвітлюють культуру і побут євреїв Галичини. У фондовій групі ‘Фотонегативи’ зберігається 17 рідкісних скляних негативів поч. ХХ ст., на яких зафіксовано
львівські синагоги та вуличні сцени у єврейських дільницях.
Предмети юдаїки опинялися в Музеї різними шляхами.
Більша частина – це пам’ятки з колишнього Національного
музею ім. Короля Яна ІІІ, у фондах якого зберігалась значна
частина єврейських речей. Деякі з них Національному музею
ім. Короля Яна ІІІ подарував відомий збирач старожитностей,
автор монографій з історії львівського золотарства та історії
Львова, Владислав Лозинський (1843-1913), частину було закуплено у громадян міста. У 1940 р. Історичний музей міста
Львова та Національний музей ім. Короля Яна ІІІ було об’єднано
в одну установу – Львівський державний історичний музей,
фонди якого поповнили також збірки з інших музеїв, розформованих радянською владою.
У 1990-х рр. однією з перших за ґрунтовне дослідження

The Lviv Historical Museum
pl. Rynok, 6, Lviv, 79000 Ukraine

Львівський історичний музей
пл. Ринок, 6, Львів, 79000 Україна
+380 32 2975367, www.lhm.lviv.ua
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Львівський історичний музей
The Lviv Historical Museum
Фото З. Підперигори Photo: z. Pidperyhora

Інтер’єр Палаццо Бандінеллі
Interior of the Palazzo Bandinelli
Фото З. Підперигори Photo: z. Pidperyhora

пам’яток юдаїки ЛІМу взялася професор Фаїна Петрякова. У
вересні 1999 р. вона підготувала виставку ‘Юдаїка з колекції
Львівського історичного музею’, яка експонувалася в залах
музею.
Окрасою колекції юдаїки ЛІМу є багато оздоблений срібний
книжковий оклад (зберігся без книжкового блоку) ХVІІІ – поч.
ХІХ ст. Виготовлений він, ймовірно, у Галичині, походить зі
збірки В. Лозинського. Пам’ятка представлена в експозиції
предметів золотарства в Палаццо Бандінеллі, відділі історичного
музею, поруч з іншими книжковими оправами епохи Відродження і Бароко. Аналогічний оклад зберігається (разом із книгою) у Музеї історичних коштовностей (м. Київ).
тетяна Лозова завідувач науково-освітнього сектору ЛІМ
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of a silver book cover (preserved without the book itself) from
the 18th or early 19th century. This item was probably crafted in
Galicia and is from Lozinski’s collection. It was presented as part
of an exhibition of jewelry from the Palazzo Bandinelli, and was
displayed next to other bound books from the Renaissance and
Baroque eras. A book cover that is nearly exactly the same is preserved (together with the book) at the Museum of Historical Treasures of Ukraine in Kyiv.
Tetiana lozova Head, Educational Section

The lViV mUseUm of The hisTorY
of religions LVIV

ЛьвівсьКий музей історії реЛігії
ЛьВІВ

Established during the Soviet era, the Museum was initially a division of the Lviv Historical Museum. In 1973 it became the Museum
of Religion and Atheism and in 1990, it was renamed the Lviv
Museum of the History of Religions. The Museum focuses on the
history and characteristics of world religions and is located in a
former Dominican monastery which was active from the 14th to the
18th centuries.
The Museum has over 75,000 objects. The Judaica collection
includes close to 1,000 ritual and everyday objects including 300
old printed books. The majority of the objects, in particular, scores
of pieces of synagogue silver, were given to the Museum between
1970 and 1973 by the Lviv Historical Museum. A few years later, a
trove of Jewish ritual objects was accidentally dug up in zhuravno
in the Lviv region and transferred to the Museum. Although it is
impossible to reconstruct the history of these items, it is assumed
that they were hidden after the German invasion. Additionally, private possessions from a Jewish family, or possibly, several families,
were found during the construction works on Tershakivtsiv street
and were entrusted to the Museum.
The most valuable part of the collection comprises 427 Torah
scrolls (some of which are only fragments of a Torah) confiscated
by Soviet authorities from the synagogues and prayer houses in
Western Ukraine between 1939 and 1941. Until 1962, these scrolls
were stored in the synagogue on Vuhilna street in Lviv. In the 1970s,
the Stefanyk Scientific Library in Lviv handed 300 Hebrew and yiddish books, originally from the library of the Lviv Jewish community,
to the Museum. They include a Bible with commentaries printed in
Venice in 1545 and a copy of the book Lekah Tov: Commentaries on
the Pentateuch with a commentary by Salomon Buber and published by the Widow and Brothers Romm in Wilno (Vilna) in 1884.
While the oldest objects of the Judaica collection are from the

Музей постав у радянські часи, спочатку як відділ Львівського
історичного музею, а 1973 р. став окремим Музеєм релігії та
атеїзму. В 1990 р. назву змінено на Львівський музей історії
релігії. Він розміщується у колишньому Домініканському монастирі ХІV-ХVIII ст. експозиція музею висвітлює історію і світоглядні основи світових та національних релігій, життя й діяльність західноукраїнських релігійних організацій і новітніх
конфесій.
Фондові збірки музею нараховують понад 75 тис. одиниць
збереження. Єврейська колекція налічує до 1000 культових,
побутових предметів та книжок. Більшість експонатів до
музею передано Львівським історичним музеєм у 1970-1973
рр., зокрема кілька десятків предметів синагогального срібла.
Згодом до музею передали скарб єврейських культових предметів, знайдений в с. журавному на Львівщині, що, можливо,
був схований за часів німецької окупації. Випадково, під час
ремонтних робіт на вул. Тершаківців у Львові знайшли особисті
речі, які належали одній або кільком єврейським родинам –
їх також передали до музею.
Найбільшою частиною колекції є 427 сувоїв Тори (цілих
та фрагментів), які були конфісковані радянською владою в
1939-1941 рр. у синагогах та молитовних домах Західної України
і до 1962 р. зберігалися в синагозі на вул. Вугільній у Львові. В
1970-х рр. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
передала до музею 300 стародруків і книжок івритом та їдиш,
що раніше належали бібліотеці Львівської єврейської релігійної
громади. Серед цих видань є П’ятикнижжя з коментарями,
надруковане у Венеції 1545 р., книга ‘Леках Тов. Пояснення
П’ятикнижжя’ (Вільно, Видавництво вдови та братів Ромм,
1884) з примітками Cоломона Бубера та інші раритети.
Найдавніші об’єкти єврейської колекції датуються XVI ст.

Lviv Museum of the History of Religions
pl. Muzeina, 1, Lviv, 79008 Ukraine

Львівський музей історії релігії
пл. Музейна, 1, м. Львів, 79008 Україна
+380 32 2356100, religio@ukrpost.ua, http://www.museum.lviv.ua
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експозиція відділу Юдаїзм
Museums exhibition Judaism
Фото: Б. Дацюк Photo: B. Datsiuk

Основна частина експонатів належить до ХІХ – першої половини ХХ ст. і походить з теренів колишньої Австро-Угорської
імперії та міжвоєнної Польщі. Окрім того, сюди входять цінні
експонати з Італії, Німеччини, Литви й Ізраїлю.
Частина колекції виставлена в постійному експозиційному
відділі ‘Юдаїзм’. Перші три виставки юдаїки (1999, 2000, 2001)
та невеликий альбом ‘Юдаїка з фондів Львівського музею
історії релігії’ підготувала тодішній працівник музею Таїсія
Потульницька. У 2007 р. відбулася виставка ‘Кримські караїми:
історія, віра, культура’, у 2009 р. – виставка ‘Єврейська громада
Львова у міжвоєнний час’ (куратор М. Мартин). Новостворений
відділ ‘Музей на Староєврейській’ (2012) знайомить з виставкою
‘Ті, що рятували Світ’, яка розповідає про Голокост та Праведників народів світу (куратори М. Мартин, Р. Бубряк).
Одним з цікавих експонатів збірки є срібний Тора-шилд
(Галичина, бл. 1800 р.). Він виконаний у формі гострокінцевого
дверного отвору, на лицьовій стороні вигравірувано зображення
двоголового орла з короною та двох левів, що тримають позолочені скрижалі з заповідями; над ними – скляні камінці,
лівий втрачений. Під скрижалями – медальйон з напівстертим
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16th century, the majority of the collection dates from the 19th and
the first half of the 20th century and includes items from AustroHungary, Poland, Italy, Germany, Lithuania and Israel.
Part of the collection is displayed in the permanent exhibition
about Judaism. The first three exhibitions on Judaica in 1999, 2000
and 2001 and the small album Judaica from the Lviv Museum of
the History of Religion were prepared by Taisia Potulnytska. In
2007, the Museum hosted an exhibition Crimean Karaites: History,
Faith, Culture and in 2009 The Jewish Community of Lviv in the
Interwar Period was exhibited and curated by Maksym Martyn. A
small branch of the Museum was opened in 2012, named ‘Museum
on Staroevreiski’ which stands in the old Jewish quarter and has a
permanent display Those Who Saved the World, dedicated to the
Holocaust and the Righteous among the Nations (curated by M.
Martyn and R. Bubriak).
One of the most interesting objects in the collections is a silver
Torah shield from Galicia dating to approximately 1800. It resembles a spiral gateway: on the top there is a crowned double-headed
eagle and below are two rampant lions holding the gilded Tablets
of the Law.
Above the lions there are set glass stones, however the one on
the left side is now missing. The locket beneath the tablets has a
Hebrew inscription which is very worn and therefore hard to read:
‘This was donated by our teacher, master, Rabbi Eliezer, the son of
our teacher, master, Rabbi Shmuel.’ (Due to deterioration, it is difficult to verify the word Shmuel). On each side of the frame, the
Hebrew words ‘Holiday’ and ‘Saturday’ can be seen, indicating that
the Torah scroll which the shield covered was used on the Jewish
Sabbath and religious festivals.
maksym martyn Head, Judaica Collection
svitlana Tymkiv Senior Head, Collection

Львівський музей історії релігії
Lviv Museum of the History of Religions
Фото: Б. Дацюк Photo: B. Datsiuk

дарчим написом івритом: ‘Це подарував вчений наш учитель
і пан рабин елієзер, син учителя нашого пана рабина (Шмуеля?),
нехай його скеля береже його’. По краях вигравірувані два
слова івритом: ‘Свято’ та ‘Субота’, які свідчать, що сувій Тори,
прикрашений цим Тора-шилдом, використовували в суботи
та свята.
тора-шилд, Галичина, бл. 1800 р.
Срібло, золочення, скло, 15,6 х 12,5 см, Інв. № Ср-34
Torah shield, Galicia, ca. 1800
silver, partly gilded, glass, 15,6 х 12,5 cm, inv. no. Sr-34

максим мартин зберігач збірки юдаїки
світлана тимків головний зберігач фондів

Фото: Б. Дацюк Photo: B. Datsiuk
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зразки вибійок, сер. ХІХ – перша
третина ХХ ст. 24,5 х 54 см. ЛНГМ,
архів Я. Музики, оп. 2, од. зб. 22, с. 3
samples of pattern designs, mid. 19th
– ﬁrst third 20th c., 24,5 х 54 cm,
LNGA, yaroslava Muzyka archive, op.
2, od. zb. 22, p. 3
Фото Т. Гулки Photo: T. Hulka

Зали Ярослави Музики
yaroslava Muzyka rooms
Фото Т. Гулки Photo: T. Hulka
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The lViV naTional gallerY
of arT LVIV

ЛьвівсьКа наЦіонаЛьна
гаЛерея мистеЦтв ЛьВІВ

The history of the Lviv National Gallery of Art began in 1907,
when the Lviv magistrate acquired a private collection of West
European art from Ivan Iakovych and established a city gallery.
During the 20th century, the Gallery was transformed into a large
museum complex combining the Olesky, zolochivskyi and Pidhoretskyi castles, the Potocki Palace and a series of other museums.
Currently, the collection has approximately 60,000 works, and
each year the Gallery has 300,000 visitors including students,
and Ukrainian and foreign tourists.
The Gallery’s collection includes over 3,000 pieces related to
Jewish history, culture and art. The vast majority of this collection
constitutes works of fine art from the mid-19th and 20th centuries,
including works by the Gottlieb brothers, Wilhelm Wachtel,
zygmunt Menkes, Maximilian Feuerring, Mela Muter and Bruno
Schulz. The collection also holds a large canvas by Stanisław
Fabiański entitled, ‘Pogrom in Kyiv, 1905.’ Scores of paintings, including portraits of Lemberg Rabbis, were given to the Gallery in
1949 by the Museum of Artistic Industry, which received these
works in 1940 after the liquidation of the Museum of the Jewish
Religious Community by the Soviet authorities.
In 1973 as a bequest from the Lviv artist yaroslava Muzyka
(1894-1973), the Lviv National Gallery acquired both Muzyka’s
own works and her collection. The latter includes 20 drawings by
Ludwik Lille, 15 Jewish ritual objects of worship such as Hanukkah
lamps, spice towers, a Тоrаh shield, a box for an Esther scroll,
Kiddush cups and collars for prayer shawls, and also an album
with examples of so-called Vybiika, printed pattern designs.
In 2003 the Gallery held an exhibition Images of a Vanished
World: Jews of Eastern Europe dedicated to the 60th anniversary
of the liquidation of the Janowski concentration camp in Lviv. A
catalogue in Ukrainian and English was published, and the exhibition

Історія Львівської національної галереї мистецтв розпочинається
1907 р., коли львівський магістрат придбав приватну збірку
західноєвропейського мистецтва Івана Яковича і заснував
Міську галерею. У ХХ ст. Галерея перетворилася на величезний
музейний комплекс, до якого увійшли Олеський, Золочівський,
Підгорецький замки, палац Потоцьких та низка інших музеїв.
Збірка поповнилася численними експонатами і сьогодні нараховує близько 60 тисяч творів. Щорічно ЛНГМ відвідують
понад 300 тисяч відвідувачів: учнів та студентів, українських і
закордонних туристів.
Нині Галерея нараховує понад 3000 творів, пов’язаних з
єврейською історією, культурою та мистецтвом. Переважну
більшість колекції становлять твори образотворчого мистецтва
середини ХІХ – ХХ ст., серед яких є роботи братів Ґотлібів, В.
Вахтеля, З. Менкеса, М. Фоерінга, Мелі Мутер, Бруна Шульца
та ін. У фондах зберігається велике полотно С. Фабіянського
‘Погром в Києві 1905 р.’. Кілька десятків картин, у тім числі портрети львівських рабинів, було передано в Галерею 1949 р. з
Міського музею художнього промислу, який 1940 р. отримав
ці роботи після ліквідації радянською владою Музею єврейської
релігійної громади.
У 1973 р., за заповітом львівської художниці Ярослави
Музики (1894-1973), до Галереї поступили її власні твори та колекція, в якій є 20 рисунків Людвіка Ліллє, 15 обрядовокультових єврейських предметів (ханукальні світильники, бсамім, Тора-шилд, футляр для сувою естер, кідушні кубки, кілька
атар), а також альбом із взірцями вибійок (набивних візерунків).
2003 р. в Галереї відбулася велика виставка ‘Образи
зниклого світу. Євреї Східної Галичини (середина ХІХ – перша
третина ХХ ст.)’, присвячена 60-літтю ліквідації Янівського
концтабору у Львові, видано каталог українською й англійською

Lviv National Gallery of Art
vul. Stefanyka, 3, Lviv, 79000 Ukraine

Львівська національна галерея мистецтв
вул. Стефаника, 3, м. Львів, 79000 Україна
+380 32 2614448, lgm.xix.xx@gmail.com, www.lvivgallery.org
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Львівська національна галерея мистецтв, головний корпус
Lviv National Gallery of Art, main building
Фото Т. Гулки Photo: T. Hulka

мовами. Виставка демонструвалася також у Харкові в галереї
АВеК.
У 2010 р. юдаїка Галереї доповнилася десятком ктубот
(шлюбних контрактів), походження яких наразі залишається
невідомим.
Унікальним з дослідницької точки зору є великий альбом
зразків вибійок єврейських майстрів друкарів (дрикерів) –
221 зразок, із них 172 на папері і 49 на тканині. Альбом зберігається в архіві Я. Музики. Походження й упорядник альбому
невідомі. Взірці вибійок приклеєні на пронумерованих сторінках, де вказано також назву місцевості, прізвище майстра
та призначення візерунка (штани, блузка, обої). В окремій
папці зберігаються анкети дрикерів з короткими біографічними
даними, а також кілька невеликих аркушів, на яких рукою
Музики записано міста, де працювали дрикери, зарисовано
інструменти для виготовлення вибійок. Ці документи походять
з колишнього Музею єврейської релігійної громади. У 1930-і
рр. Я. Музика приятелювала з Л. Ліллє, першим хранителем
Музею, сама цікавилася технікою виготовлення вибійок і зберегла ці цінні матеріали в часи Голокосту.

was also displayed in Kharkiv at the AVEK gallery.
In 2010, the Gallery acquired ten beautiful Hebrew marriage
contracts, however, the provenance remains unknown.
The above mentioned album of printed patterns in the archive
of yaroslava Muzyka is unique from a researcher’s perspective.
The patterns were designed by Jewish master printers, and there
are 221 patterns in total, 172 on paper and 49 on cloth. The provenance and editor of the album are unknown. Models of patterns
are glued onto numbered pages noting the name of the master,
his place of work and the purpose of the pattern (e.g. pants,
blouse, wallpaper). In a separate folder, the patternmaker’s questionnaires with short biographical facts are preserved, as well as
several smaller sheets on which Muzyka took down the cities
where the patternmakers worked, and sketched the tools for
manufacturing the pattern designs. These documents stemmed
from the former Museum of the Jewish Religious Community. In
the 1930s, yaroslava Muzyka befriended Ludwik Lille, the first
curator of the Museum. Muzyka was herself interested in the
technique of making patterns and kept these valuable materials
during the Holocaust.

наталя Крокіс зберігач Фонду Ярослави Музики

natalia Krokis Curator, yaroslava Muzyka Collection
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The sTaTe mUseUm of eThnograPhY and arTisTiC CrafTs aT
The insTiTUTe of folKlore aT The
naTional aCademY of sCienCes
of UKraine LVIV

музей етнограФії та художнього
ПромисЛу інституту
народознавства наЦіонаЛьної
аКадемії науК уКраїни ЛьВІВ

The State Museum of Ethnography and Artistic Crafts was created
in 1951 via a merger of two Lviv museums: the Museum of Artistic
Industry (founded in 1874) and the Museum of the Shevchenko
Scientific Society (founded in 1895). When the new State Museum
was established, it received space in the former Galician Savings
Bank, built in 1900 and designed by the Lviv (then Lemberg)
based architect Julian zachariewicz, who also designed the Lviv
Polytechnic High School and the Synagogue in Chernivtsi (Czernowitz). The Museum has close to 100,000 objects and while the
collection of Ukrainian folk art objects occupies a central place,
there is also a unique collection of Coptic fabrics, European
furniture from the 15th to the 20th century, porcelain, clocks, and
posters from the end of the 19th to the early 20th century.
The Judaica collection has over 1,500 objects reflecting the
cultural heritage of Jewish Galicia from the 1600s to the 1930s
and is the largest of its kind in Ukraine. It is based on the collection
of the Museum of Artistic Crafts, the Museum of the Shevchenko
Scientific Society, the Museum of the Jewish Religious Community
(liquidated in 1940), and the collection of Maksymilian Goldstein,
given by Goldstein to the Museum for safe-keeping when the
Nazis invaded Lviv in July 1941. Goldstein was employed by the
Museum as the curator of the collection. From July 1941 to
September 1942, the Museum administration attempted to protect
Goldstein and his family from deportation, and repeatedly struggled
to provide Goldstein – as a valuable museum specialist – with the
appropriate papers. However, the Museum was unable to save
Goldstein, his wife or young daughter, and it’s likely that they
were murdered during the Aktion (round-up) of November 1942.

Державний музей етнографії та художнього промислу створено
1951 р. шляхом об’єднання колекцій двох львівських музеїв –
Музею художнього промислу (заснованого 1874 р.) і Музею
Наукового товариства ім. Т. Шевченка (заснованого 1895 р.).
Тоді ж Музей отримав приміщення колишньої Галицької
ощадної каси, збудованої 1900 р. за проектом відомого львівського архітектора Ю. Захаревича, автора Львівської політехніки
та синагоги в Чернівцях. Сьогодні збірка музею налічує
близько 100 тис. експонатів. Центральне місце займає колекція
пам’яток українського народного мистецтва. Поруч зберігаються
унікальні збірки коптських тканин, європейських меблів XVXX ст., порцеляни, годинників, афіш кінця ХІХ – початку ХХ
ст. та ін.
Збірка юдаїки становить понад 1500 експонатів. Це найбільша колекція в Україні, що представляє культурну спадщину
євреїв Галичини ХVІІ – першої третини ХХ ст. Вона сформувалася
на базі колекцій Музею художнього промислу, Музею Наукового
товариства ім. Т. Шевченка, Музею єврейської релігійної громади, ліквідованого у 1940 р., та збірки М. Гольдштейна, переданої власником на збереження в липні 1941 р., коли до
Львова увійшли німецькі нацисти. Сам Гольдштейн був прийнятий на роботу до музею на посаду хранителя збірки. З
липня 1941 до вересня 1942 р. дирекція музею намагалася
уберегти Гольдштейна та його родину від депортації, постійно
клопотала про надання йому, як цінному музейному спеціалісту,
відповідних особистих документів. Але врятувати колекціонера,
його дружину та молодшу доньку не вдалося; найімовірніше,
що вони загинули під час листопадової акції 1942 р.

State Museum of Ethnography and Artistic Crafts at the Institute
of Folklore at the National Academy of Sciences of Ukraine
pr. Svobody, 15, Lviv, 79000 Ukraine
Website under construction

Музей етнографії та художнього промислу
Інституту народознавства Національної Академії наук України
пр. Свободи, 15, м. Львів, 79000 Україна
+380 32 2727012, +380 32 2727808, вебсайт розробляється
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У 1950-1970 рр. колекція юдаїки поповнювалася завдяки
старанням працівника музею, відомого українського мистецтвознавця Павла жолтовського. Фаїна Петрякова продовжила
ґрунтовне вивчення збірки юдаїки, підготувала монографію
про М. Гольдштейна. У 1993 р. виставка ‘Скарби галицької єврейської спадщини. Єврейська колекція з Музею етнографії та
художнього промислу у Львові’ експонувалася в Музеї історії
м. Кракова, 1994 р. – в Музеї єврейської діаспори в Тель-Авіві. У
2000-2001 рр. за ініціативи директора музею Романа Чмелика
виставка юдаїки відбула турне по містах східної України (Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя). У 2002-2007 рр.
виставка ‘Скарби єврейської Галичини’ експонувалася у
м. Хемніц (Німеччина), в м. Шльос Кіттзее (Австрія), в польських
містах Стальова Воля, Ґданськ, Щецін, Катовіце, був виданий
тримовний (польсько-українсько-німецький) каталог.
Предмети юдаїки ХVІІ-ХХ ст. зберігаються в музеї у різних
фондових групах, розділені відповідно до матеріалу та техніки
виготовлення. Серед ритуальних предметів представлені корони Тори та Тора-шилди, яди (указки для Тори), світильники;
вироби з тканин – парохети (завіси для ніші з сувоями Тори),
торбинки для Тори, молитовні покривала. Значна частина
предметів пов’язана з обрядами: посуд, бсамім (посудини
для пахощів), шлюбні перстені, мезузи (футляри з фрагментом
молитви на пергаменті, що кріпилися до одвірка). Цінність
становить збірка 200 витинанок, подарована свого часу Ю.
Захаревичем. Також унікальними є дві біми (дерев’яні молитовні
пюпітри) ХVІІ ст. з синагоги в Яблунові коло Коломиї.
Збірка юдаїки ще потребує ретельного вивчення та каталогізації.
олена гринкевич науковий працівник відділу фондів
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Between 1950 and 1970, the Judaica collection increased due
to the efforts of Pavlo zholtovskyi, the Museum curator and wellknown Ukrainian art historian. Faina Petryakova continued the
study of the Judaica collection and prepared a monograph on
Goldstein. In 1993, the exhibit Treasures of the Galician Jewish
Heritage. Jewish Collection from the Museum of Ethnography
and Artistic Crafts in Lvov was shown in the Museum of History
in Krakow, and in 1994, at the Museum of the Jewish Diaspora in
Tel Aviv. At the initiative of the Museum’s current director, Roman
Chmelyk, the Judaica exhibition toured around the cities of Eastern
Ukraine (Dniproderzhynsk, Dnipropetrovsk and zaporizhzhia) in
2000 and 2001. In 2002 it toured Chemnitz (Germany), Schloss
Kittsee (Austria), and the Polish cities of Stalowa Wola, Gdansk,
Szczecin and Katowice. A tri-lingual (Polish-Ukrainian-German)
catalogue was published.
Objects of Judaica from the 17th to the 20th centuries are kept
in the Museum in various collections, according to their material
and manufacturing technique. Ritual objects include Torah crowns
and Torah shields, Torah pointers, lamps, and textiles such as
Torah Ark curtains, Torah mantles, and prayer shawls. A significant
number of the objects are connected with rituals: plates, spice
boxes, marriage rings and Mezuzot cases for the doorpost
containing the Shema prayer on parchment. A collection of 200
pieces of embroidery, given by Julian zachariewicz is a special
treasure of the Museum and the two wooden lecterns from the
synagogue in yabluniv near Kolomyia are unique.
The Judaica collection still needs further careful study and
cataloguing.
olena hrynkevych Research Fellow of the Collection

ханукальна лампа, Польща, бл. 1900 р.
Латунь, лиття, 24,5 х 23,5 х 11,5 см, Інв. № еП 9566
hanukkah lamp, Poland ca. 1900
brass, 24,5 х 23,5 х 11,5 cm, inv. no. EP 9566
Фото В. Васинчука Photo: V. Vasynchuk

Музей етнографії та художнього промислу
Museum of Ethnography and Artistic Crafts
Фото: Музей Photo: Museum

експозиція музею
Museum exhibition
Фото: Музей Photo: Museum
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Фортеця в Меджибожі з висоти пташиного лету
Medzhybizh Fortress, Birds-eye view
Фото І. Ігнатєва Photo: I. Ihnatiev

Подвір’я фортеці та музейні корпуси
Fortress courtyard and museum buildings
Фото І. Ігнатєва Photo: I. Ihnatiev
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The sTaTe hisToriCal and
CUlTUral reserVe ‘mezhYBizh’
MEDzHyBIzH

державний істориКоКуЛьтурний заПовідниК
‘межибіж’ МеДжиБІж

The Museum at the Medzhybizh fortress opened in 1971, and in
2001 formed the basis for the State Historical and Cultural Reserve
‘Mezhybizh.’ The main exhibition focuses on the history of the
town of Medzhybizh and its fortress, one of the largest military
defense buildings in Ukraine. In six rooms of the southwest building, the archaeology, history, crafts, and ethnography of the region
are exhibited. The southwest building also has rooms for temporary
exhibitions, and in 2000, a Museum of the Memory of Victims of
the Holodomor, 1932-1933 in Khmelnytskyi Region was opened in
the Carriage House section.
Aside from this architectural monument built largely in the
16th century, Medzhybizh is well-known for its old Jewish cemetery
containing the grave of Israel Baal-Shem Tov, also known as the
Besht, the founder of Chassidism. Thousands of pilgrims come
every year to visit the tomb of the Besht. In the Museum, a small
exhibition is dedicated to the Besht and the life of the Medzhybizh
Jewish community. The history and foundation of Chassidism are
also displayed. There are over 30,000 Ukrainian and foreign visitors
annually.
The Judaica collection numbers 20 original objects in all, the
provenance of which is not researched, and over 50 replicas of
wooden molds for baking Purim biscuits (the originals are kept in
the Vinnitsa Regional Art Museum). The majority of them came
into the collection in the 1970s. Five objects were integrated into
the collection in 2012, among them an individual bronze seal and
a carved cornice from an Aron Hakodesh, a small cupboard storing
the Torah scroll from one of the local synagogues.
In future, it is intended to build a Judaica collection by searching for and preserving objects of Jewish everyday life, crafts and

Музей на території Меджибізької фортеці було відкрито у
1971 р., а в 2001 р. на його базі створено державний історикокультурний заповідник ‘Межибіж’. Основна експозиція зосереджена на історії містечка Меджибіж та його фортеці, однієї
з найбільших оборонних споруд України. У 6 залах північнозахідного корпусу представлено археологію, історію, ремесла
та етнографію регіону. У північно-східному корпусі містяться
зали для тимчасових виставок. 2008 р. в приміщенні Каретного
корпусу відкрито ‘Музей пам’яті жертв Голодомору 19321933 рр. на Хмельниччині’.
Крім могутньої фортеці, пам’ятки архітектури ХIV-ХІХ ст.,
Меджибіж відомий у всьому світі тим, що на старому єврейському кладовищі міститься могила Ізраїль Баал-Шем Това
(Бешта) – засновника хасидизму. До могили Бешта щорічно
приїздять тисячі паломників.
У музеї діє невелика експозиція, присвячена Бешту, а
також показано побут єврейської громади Меджибожа, її
історію та зародження хасидизму. Щорічно заповідник відвідує
понад 30 тис. українських та іноземних туристів. Основною
цільовою аудиторією є родини, котрі подорожують по Україні,
туристичні групи.
Збірка юдаїки нараховує всього 20 оригінальних предметів,
походження яких не досліджено, та понад 50 реплік з дерев’яних
форм для випічки печива (оригінали зберігаються у Вінницькому обласному художньому музеї). Більшість предметів потрапила до фондів ще в 1970-і рр. 5 експонатів надійшло у
2012 р., серед них – особиста бронзова печатка, різьблений
карниз від Арон Гакодешу однієї з місцевих синагог.
Стратегія формування майбутньої колекції юдаїки скерована

The State Historical and Cultural Reserve ‘Mezhybizh’
vul. zhovtneva, 1, Medzhybizh, Letychivskyi region
Khmelnytska Oblast, 31530 Ukraine

Державний історико-культурний заповідник ‘Межибіж’
вул. жовтнева, 1, смт. Меджибіж, Летичівський район,
Хмельницька область, 31530 Україна
+380 3857 97123, +380 3857 97130, medzhibozh@ic.km.ua
www.mezhibozh.com
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Лампа ханукальна (ханукія). Перша пол. ХХ ст.
Метал, висота – 27 см, діаметр підставки – 10,5 см, Інв. № Нд 366
hanukkah lamp, ﬁrst half 20th c., metal, height: 27 cm,
diameter of base: 10,5 cm, inv. no. Nd 366
Фото О. Погорільця Photo: O. Pohorilets

на пошук та збирання речей єврейського побуту, ремесла й
торгівлі, які надали б можливість відтворити життя євреїв
містечка й показати значення єврейської громади в регіоні.
Джерелами формування колекції, в першу чергу, є неорганізований ринок антикваріату, де здійснюється купівля предметів,
а для оформлення експозицій будуть використовуватись предмети з приватних колекцій.
Окремим підрозділом планується показати історію хасидизму, використовуючи копії експонатів і документів. Кінцевим
результатом збирання колекції буде відтворення інтер’єру єврейського будинку передвоєнних часів та ремісничих і торгових
приміщень.
Ще одним напрямком наукової діяльності є пошук предметів, які походять з Меджибожа, в колекціях інших музеїв та
приватних збірках – з метою їх каталогізації.
В постійній експозиції музею демонструється ханукія поч.
ХХ ст., виготовлена з жовтого металу та покрита білим металом.
Вона є одним із зразків серійного заводського виробництва
довоєнного часу. За формою вона подібна до семисвічника –
менори. Клейм немає, так само як і даних про місце й час виготовлення. Від ханукальних ламп кінця ХІХ ст. ця ханукія
відрізняється технікою виготовлення, а саме застосуванням
білого покриття, що імітує срібло.
олег Погорілець директор

trade to create a sense of the former Jewish life of the town and
the significance of the Jewish community in the region. Items
found in antique markets and objects from private collections contribute to building the collection. It is also intended to search for
items originating from Medzhybizh in collections of other museums and private collections, and to catalogue these items.
Separate sections are planned to show the history of Chassidism using copies of objects and documents. The final result of
the collection will be the re-creation of the interior of a Jewish
home of the pre-war period, as well as craft shops and trading
stores.
In the Museum’s permanent exhibition, a Hanukkah lamp from
the early 20th century is displayed. Made from yellow metal and
covered with white metal, it is one of the examples of mass production of the pre-war period. A factory stamp is missing, as well
as data about the place and year of its manufacture. This Hanukkah
lamp differs from others of the end of the 19th century by its manufacturing technique, and by the use of a white-metal covering,
imitating silver.
oleg Pohorilets Director
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The sTaTe CenTral mUseUm
of TaUride SIMFEROPOL

ЦентраЛьний музей тавриди
СиМФеРОПОЛь

The State Central Museum of Tauride was created in 1921 by merging the collections of two museums: The Museum of Antiquities
of the Tauris Scientific Archive Commission (founded in 1887) and
the Natural History Museum of Tauride Province zemstvo
(founded in 1899). The collection of the Museum of Antiquities was
created from archaeological discoveries, and the collection of the
Natural History Museum contained an entomological collection,
herbaria, stuffed animals, and geological samples. The exhibition
of the Central Museum of Tauride opened in May 1923 in the building of the former Officer’s Club.
Today, there are more than 100,000 objects in the Museum’s
collection, and over 30,000 are archaeological discoveries representing periods in Crimean history from the Paleolithic to the Middle Ages. The collection of graphic art from the late 18th to the early
19th century is of great interest, while the ethnography of the peoples from Crimea is reflected in the collection of fabrics, clothes,
metalware, and wooden objects. The Museum’s target audience is
primarily children, but it also attracts older students, local residents and tourists visiting the Crimean peninsula.
During the 1920s, staff members of the Central Museum of
Tauride participated actively in expeditions to study the everyday
life and culture of various Tatar, Bulgar, and Greek settlements,
Krymchak and Jewish artisanal industries. Most of the 100-piece
Judaica collection came to the Museum at this time and includes
items of worship and everyday life, photographs and negatives.
Together with the material related to the culture of the Crimean
Karaites, they are preserved in various departments of the collection according to their material and technique. It is very difficult
to determine the exact provenance of these items and how they
came into the Museum’s collection because the old inventory books
were destroyed during World War II.

Державний Центральний музей Тавриди був створений
1921 р. шляхом об’єднання колекцій двох музеїв: Музею старожитностей Таврійської Вченої Архівної Комісії (заснований
1887 р.) і Природничо-історичного музею Таврійського губернського земства (заснований 1899 р.). Збірка Музею старожитностей формувалася з археологічних знахідок, а колекція
Природничо-історичного музею містила ентомологічну колекцію, гербарії, чучела тварин, геологічні взірці. експозиція
Центрального музею Тавриди відкрилася у травні 1923 р. в будівлі колишнього Офіцерського зібрання.
Нині колекція музею налічує понад 100 тис. експонатів. З
них понад 30 тис. – археологічні знахідки, що відображають
періоди історії Криму від палеоліту до середньовіччя. Великий
інтерес викликає зібрання графіки кінця XVIII – початку
XIX ст. з краєвидами Криму. Цінним джерелом з етнографії
народів Криму є колекція тканин, одягу, металевого посуду,
виробів з дерева. Цільовою аудиторією музею є переважно
діти, а також студенти вищих навчальних закладів, мешканці
міста та гості півострова, які цікавляться історією краю.
У 1920-і роки співробітники ЦМТ брали активну участь в
експедиціях з вивчення побуту та культури національних
районів: татарських, болгарських і грецьких колгоспів, кримчацьких та єврейських кустарних промислів. Тоді до музею
потрапила основна кількість предметів юдаїки, що налічує
близько 100 експонатів: культові, побутові речі, фотографії і
негативи. Всі вони, як і предмети, пов’язані з побутом та культурою кримських караїмів, зберігаються у різних фондових
групах, розділені за матеріалом та технікою виконання. Встановити, від кого і коли потрапили ці експонати до колекції,
дуже складно, оскільки старі інвентарні книги втрачено під
час Великої Вітчизняної війни. Серед цікавих об’єктів – окса-

State Central Museum of Tauride
vul. Gogolia, 14, Simferopol, 95000 Crimea, Ukraine

Центральний музей Тавриди
вул. Гоголя, 14, м. Симферополь, 95000 Крим, Україна
+38 0652 252511, http://tavrida.museum.crimea.ua
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Центральний музей Тавриди
Central Museum of Tauride
Фото О. Белоплотової Photo: O. Beloplotova

митовий чохол на Тору (Тора-мантл) другої половини XIX ст. з
вишитим зооморфним та рослинним орнаментом; бордове
атласне панно з текстом – цитатою з Тори (1898 р.), дерев’яна
ручка сувою Тори (Ацей-хаім), інкрустована кісткою (XIX ст.),
дерев’яне яйце, розфарбоване синім та червоним кольорами
з зірочками бронзового кольору, а також два дерев’яних свічники для Шабату кінця ХІХ – початку ХХ ст., на яких є чорний
напис івритом ‘Єрусалим’.
Музей цілеспрямовано не займається збиранням юдаїки,
але якщо з’являються нові експонати й документи і є можливість
їх придбати, то вони поповнюють колекцію.

Among the most interesting Judaica objects are a velvet cover
for a Torah from the second half of the 19th century with embroidered animal imagery and floral ornaments; purple satin panels
with a textual citation from the Torah (1898); wooden bone inlaid
handles of a 19th century Torah scroll; a wooden egg found in a
Karaite synagogue painted in blue and red with stars painted in a
bronze colour, and two wooden Shabbat candle holders from the
late 19th or early 20th century with the Hebrew inscription 'yerushalayim' written in black.
The Museum does not actively collect Judaica, however, if interesting objects and documents become known, it may be possible to acquire them to enhance the collection.
natalia Korzyuk Research Fellow of the Collection

наталя Корзюк науковий працівник відділу фондів

експозиція ‘Минуле Тавриди’
Museum Exhibition ‘The Tauride Past’
Фото О. Белоплотової Photo: O. Beloplotova
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свічники для Шабату
Кін. XIX – поч. ХХ ст. Дерево. 23,1 х 14 см
Інв. № КП-14034, етн-870
shabbat candle holders
Late 19th – early 20th c., wood, 23,1 х 14 cm
inv. no. KP-14034, Ethn-870
Фото Н. Корзюк Photo: N. Korzyuk
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відгуКи уЧасниКів

володимир вальков Ця програма дала мені чудову нагоду побути у колі
музейних професіоналів з різних куточків України, налагодити дружні професійні стосунки, обмінятись досвідом й особисто поспілкуватися з провідними фахівцями музейної справи та єврейської культурної спадщини
Європи.

наталя Корзюк Для мене програма Кетер стала великим поступом на шляху професійного
становлення як музейника. Дякую за можливість занурення в музейну юдаїку.
олена гринкевич Програма Кетер допомогла зрозуміти, що
завданням музейних працівників є зберегти, дослідити й передати інформацію наступним поколінням про музейні предмети, які несуть у собі велику історію життя окремої особи та
народу загалом.

максим мартин Навчальний курс, подібний до програми
Кетер, був потрібний музейникам України 20 років тому, необхідний 10 років тому, зараз Кетер – це просто єдиний шанс,
можливо, останній.

Клавдія Колесникова Чим став для мене Кетер? Співдружність людей, одержимих однією справою – зберегти пам’ять про минуле. Професійна команда
організаторів – насамперед Фелісітас, Мікаела та Віта – які за ці 16 днів вклали
в нас не тільки свої знання, а й свою душу. й ми – учасники програми – які
навчилися добре плавати у цьому безмежному океані під назвою музейна
юдаїка.
наталя Крокіс Футляр для сувою естер в інвентарі фонду
Ярослави Музики значився як указка для Тори. Програма
Кетер допомогла мені виправити цю помилку, а також здобути багато нових знань в галузі юдаїки і встановити контакти
з цікавими людьми.

вікторія мудрицька Програма Кетер надала мені, в першу
чергу, стимул для подальшої роботи над колекцією юдаїки і
дуже добрих колег.

тетяна Лозова Маючи в своїх запасниках та експозиціях, можливо, нечисельні,
але цікаві експонати, хочемо ознайомити з ними широке коло фахівців і любителів юдаїки, а також поглибити власні знання – і семінар успішно вирішив
це завдання.
ірина мелешкіна Програма Кетер сприяє введенню українських колекцій юдаїки в загальноєвропейський контекст. Долучившись до надбань
сучасної світової ‘єврейської музеології’, учасники програми отримали
новий імпульс до вивчення та популяризації колекцій юдаїки вітчизняних музеїв.
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данило нікітін Семінар завершився. Але лишилися
незабутні враження від знайомства та спілкування
з колегами, з’явився справжній інтерес до юдаїки,
зрештою, виникло бажання продовжувати розпочате. Тому я впевнений – наш Кетер триває!

світлана Піддубна Я розуміла, що багато чого не знаю в галузі
юдаїки, програма Кетер показала – наскільки багато. Навчання завершилося, однак тепер я бачу перспективи розвитку колекції Михайла Мармера і сподіваюся, що попереду
мене чекає цікава дослідницька робота.

наталя Шевченко Програма Кетер відрізнялася продуманим
системним підходом у викладі основ музеєзнавства в галузі
юдаїки, а також чіткою і доступною методикою проведення
практичних занять. Все це зумовило велику користь семінару
для фахового розвитку.

анна медведовська Основна ідея, яку я винесла з семінару і яка стане для мне керівною в роботі з подальшого розвитку Музею Пам’яті єврейського народу та Голокосту в Україні, це те, що
сучасний музей не становить собою сукупність експонатів, але має створювати образи.
Хотілося б висловити подяку ініціаторам та організаторам програми Кетер, а також відзначити
вдалий вибір учасників, серед яких було багато висококваліфікованих спеціалістів, зацікавлених
у професійному спілкуванні.
світлана Палатна Програма Кетер розширила сферу моїх знань щодо ритуальних та побутових предметів юдаїки. Для мене це дуже важливо, тому
що збірка Музею історичних коштовностей України складається з єврейських церемоніальних предметів із дорогоцінного металу. ефективній діяльності семінару сприяла Віта Сусак, вирішуючи організаційні питання
та особисті проблеми учасників. Варто відзначити фаховість перекладачів.
Умови проживання були чудові. Всім дуже дякую.

олена Шевчук Найцікавішими для мене були
практичні заняття, коли ми індивідуально, в групах чи всі разом розглядали предмети єврейського мистецтва, ділилися інформацією щодо
своїх музейних колекцій. Дякую всім за знання,
за бажання й надалі спільно працювати.

олег Погорілець Програма Кетер змусила працівників заповідника змінити свої погляди на предмети юдаїки в музейних фондах та повернутись до них ‘обличчям’. Навчатися ніколи не пізно, так
само як знаходити друзів – ще раз переконався у цьому завдяки участі в програмі.

світлана тимків У Львівській академії мистецтв побутувала
думка, що студент найбільше знань і навичок отримує не від
викладача, а від створеної ним навчальної атмосфери. Я згадала про це під час тренінгів програми Кетер. Д-р Фелісітас
Гайман-Єлінек, чий професійний рівень викликає захоплення, завжди з великою увагою прислухалась до думки учасників семінару і зуміла створити атмосферу ‘живого’
навчання. Участь у семінарі дала поштовх до нових досліджень і значно розширила можливості доступу до інформаційних ресурсів.

надія уфімцева Встановлення професійних контактів та зв’язків – ось одне з найголовніших досягнень програми. Можливість не лише приймати знання, але і ділитись, можливість
вийти за межі музею, в якому працюєш, побачити, як працюють інші, а отже подивитись і на свою роботу з нової точки
зору. Професійний ріст – це не лише теоретичні знання та
практичні навички, це ще захоплення роботою й осмислена
відповідальність за якісне виконання.
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ParTiCiPanT feedBaCK

Tetiana lozova Our depositories and exhibitions are not numerous, but
there are very interesting objects. We would like to share them with a
wide circle of experts and amateurs of Judaica, as well as ourselves, to
understand something new, and the seminar successfully solved this
problem.

olena hrynkevych The Keter programme helped me to understand that the task of a museum worker
is to preserve, research and inform the next generation about the objects in the collections, which
carry in themselves a rich history of the life of a speciﬁc person and a people in general.
Klavdia Kolesnikova What is the Keter Program for me? A brotherhood of people united by one obsession – to preserve memory
about the past. A professional team of organizers – ﬁrst of all,
Felicitas, Michaela and Vita who for 16 days shared their knowledge and passion with us. And we, the program participants, who
learned to swim well in this ocean without limits called ‘Museum
Judaica.’

maksym martyn Museum professionals in Ukraine needed an educational course like that of the Keter Program twenty years ago;
it was necessary ten years ago, and now Keter is simply our only
chance, maybe our last chance.

anna medvedovska The main idea that I took from the seminar, and what will be a driving force for me in
further creating and developing the Museum of the History of the Jews and the Holocaust in Ukraine, is
the fact that the contemporary museum is not just a collection of exhibits, but must create images.
I would like to express my thanks to the founders and organizers of the Keter program, and also to note
the fortunate choice of participants, among whom were many highly-qualiﬁed specialists interested in professional communication.

natalia Korzyuk For me the Keter Program was a great step on
the journey of becoming a museum professional. Thank you for
the opportunity to immerse myself in museum Judaica.

iryna meleshkina The Keter Program promotes the introduction
of Ukrainian Judaica collections in a general European context.
Getting involved with the achievements of contemporary worldwide ‘Jewish museum studies,’ program participants received a
new impetus to study and popularize the Judaica collections in our
country’s museums.

natalia Krokis The box for the Ester scroll was marked in the inventory of the yaroslava
Muzyka collection as a pointer for a Torah. The Keter Program helped me ﬁx this mistake,
and also acquire new knowledge in the ﬁeld of Judaica and make contacts with interesting people.
danylo nikitin The seminar is now over. But unforgettable impressions
remain from meeting and talking with colleagues. I really acquired a
genuine interest in Judaica, and I have a desire to continue what we
started. So I have no doubt – our Keter will continue!
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Victoria mudrytska The Keter Program gave
me, ﬁrst of all, a stimulus for further work on
the Judaica collection, and very good colleagues.

svitlana Palatna The Keter Program widened the sphere of my
knowledge about ritual and everyday Judaica objects. For me this
is really important because the collection of the Museum of Historical Treasures of Ukraine has Jewish ceremonial objects with
costly metal. Vita Susak facilitated the eﬀective progress of the
seminar and solved organizational problems and particular issues
of the participants. Our living conditions were wonderful, the
lunches delicious. Thank you to everyone.

svitlana Piddubna I understood that I didn’t know a lot in the
sphere of Judaica, but the Keter program showed me how much I
didn’t know. Our study has ended, but now I see perspectives for
the development of the Mikhail Marmer collection and I hope that
in the future much interesting scholarship will take place.

oleg Pohorilets The Keter Program forced me and my colleagues at the seminar to change
our views on Judaica objects in museum collections and face them ‘head on.’ It’s never too
late to learn, just like it’s never too late to make friends – I became convinced of this once
again thanks to participation in the program.
natalia shevchenko The Keter Program sets itself apart with its well-conceived systematic
approach in laying out the foundations of museum work in the sphere of Judaica; and also
with its clear and accessible methodology of carrying out practical tasks. All these museum
studies were extremely useful for professional development.
olena shevchuk For me, most interesting were the practical
classes, when individually, in groups, or all together we examined
and studied objects of Jewish art, and shared information about
our own museum collections. Thank you to everyone for his or her
knowledge, and desire to continue to work together.

nadia Uﬁmtseva Making professional contacts and connections,
this is one of the most important achievements of the program.
The possibility not only to acquire knowledge, but also to share
and exchange, to go beyond the limits of the museum you work in
and to see how other people work, and so to look at your own work
from a new point of view. So professional growth is not only theoretical knowledge and practical habits, but also becoming aware
of responsibilities and quality.

svitlana Tymkiv At the Lviv Academy of Arts there was an idea that a student receives most knowledge and skills
not from the teacher, but from the teaching atmosphere created by the teacher. I remembered this during the seminars of the Keter program. Felicitas Heimann-Jelinek, whose professional level caused such interest, always listened
to the thoughts of seminar participants with great attention and was able to create an atmosphere of active learning.
Participation in the seminar gave a push to new research and signiﬁcantly widened possibilities for access to informational resources.
Volodymyr Valkov This program gave me an amazing opportunity to be in a circle of museum professionals from various corners of Ukraine, to establish friendly professional relations, exchange
experiences and to personally consult with leading experts in the ﬁelds of museum studies and
European Jewish cultural heritage.
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саллі беркович – головний виконавчий директор Фундації Ротшильда
(Ганадів) у Європі. Отримала ступінь бакалавра мистецтв, а також
бакалавра з соціальної роботи в Мельбурнському університеті, згодом
здобула ступінь магістра в галузі освіти в Університеті Латроуб. Мешкала в Ізраїлі та США, працювала як незалежна журналістка, в основному для австралійських новинних видань. 1993 року оселилася у
Сполученому Королівстві, де бере активну участь у житті місцевої єврейської спільноти. До Фундації Ротшильда прийшла 2008 року. Перед
тим працювала у Фундації ‘Велика Лотерея,’ урядовому органі, що займається розподілом благодійних коштів, отриманих від продажу лотерейних білетів.

sally Berkovic is the Chief Executive of the Rothschild Foundation (Hanadiv)
Europe. She has a BA and a BSW from Melbourne University and later completed a MEd at Latrobe University. She has lived in Israel and the USA, working as a freelance writer, primarily for Australian news outlets. She settled
in the UK in 1993 and is actively involved in Jewish issues in her local community. Prior to joining the Foundation in 2008, she worked at the Big Lottery Fund, the Government body that distributes charitable funds based on
the sales of lottery tickets.

дана байрамов здобула магістерський ступінь з єврейських студій та
освіти в Touro Graduate School у Нью-йорку. Після завершення навчання була директоркою Центру для Молоді та Неформальної Єврейської Освіти у Берліні. Згодом працювала у Фундації Роналда С.
Лаудера, де керувала Національним Відділом з Питань Молоді та Освіти у Німеччині. У 2009 році почала працювати адміністратором грантових програм у Європейській Фундації Ротшильда (Ганадів). У її
обов’язки входить керівництво програмами розбудови громад, культурними програмами та грантовими програмами з єврейської спадщини.
жюлі-март Коен – кураторка Єврейського Історичного Музею в Амстердамі. Із 2000 року займається історією колекції Музею у роки війни.
За цей час розробила базу даних втрачених і переміщених артефактів
з колекції (www.jhm.nl/looted). Спільно із Фелісітас Гайман-Єлінек, редагувала книгу Занедбані свідки. Доля церемоніальних єврейських
об’єктів під час Другої Світової війни та після неї (Інститут мистецтва
та права, Уельс. У співпраці із Єврейським Історичним Музеєм у Амстердамі, 2011). жюлі-Март – членкиня Робочої групи з юдаїки та культурної власності єврейства при Дорадчій Раді Європейського Інституту
Спадщини Шоа.
софія дяк є директором Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові. Докторський ступінь (Ph.D.) здобула в Інституті філософії
та соціології Польської академії наук (Варшава). Навчалася на магістерській програмі у Центрально-Європейському університеті у Будапешті
та програмі ‘спеціаліста’ історичного факультету Львівського національ-
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dana Bairamov received a MA in Jewish Studies and Education from the
Touro Graduate School, New york. After graduation, Dana directed the Centre for youth and Jewish Informal Education in Berlin, and then worked for
the Ronald S. Lauder Foundation where she developed and managed its National youth and Education Department in Germany. In 2009, Dana joined
Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe as the Grant Programmes Officer
responsible for the Community Development, Culture and Jewish Heritage
Grant Programmes.
Julie-marthe Cohen is a curator at the Jewish Historical Museum in Amsterdam. Focusing on the wartime history of the Museum’s collection since
2000, she has developed a database of missing and misplaced objects from
the collection (www.jhm.nl/looted). Together with Felicitas Heimann-Jelinek,
she edited Neglected Witnesses. The Fate of Jewish Ceremonial Objects During the Second World War and After (Institute of Art and Law, Wales. In cooperation with the Jewish Historical Museum Amserdam, 2011). Julie-Marthe
is a member of the Judaica and Jewish Cultural Property Working Group of
the Advisory Council of the European Shoah Legacy Institute.
sofia dyak is the director of the Center for Urban History of East Central
Europe in Lviv (Ukraine). She holds a PhD from the Institute of Philosophy
and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw). She graduated
from the MA program at Central European University (Budapest) and holds
her BA from Lviv University. Her research interests include post-war history
of border cities, heritage and urban planning, as well as myths and city
branding. Sofia Dyak was a fellow at the Center for Holocaust and Genocide
Studies in Amsterdam and the Institute for Human Sciences in Vienna.

michaela feurstein-Prasser is currently a freelance historian and cultural
manager in Vienna. She received her PhD in History from the University of
Vienna and a Diploma of French studies. From 1993 – 2011, she worked at the
Jewish Museum in Vienna where she was the co-founder of its Education
Department and later worked as a curator. She has published educational
material for teachers about Jewish history and religion and the city guide
Jewish Vienna.
sarah harel hoshen is currently the Curator of Judaica and Changing Exhibitions at the Jewish Museum in London. In 1994, while serving as the Director of Exhibitions at the Jewish Diaspora Museum in Tel Aviv, she
organized the major exhibition Rediscovered Treasures: Judaica Collections
from the Museum of Ethnography and Crafts in Lviv, Ukraine, and edited its
scholarly catalogue (1996).
felicitas heimann-Jelinek is an independent curator, researcher and museums consultant. She received her PhD in Jewish Studies and Art History from
the University of Vienna. Focusing on Jewish cultural history, she has been
working as a curator in Jewish museums in Europe and in the United States
since 1984. From 1993 to 2011, she was the chief curator of the Jewish Museum in Vienna. As a university lecturer, her specialities are Jewish art and
museology.
halyna hlembotska is the former senior researcher of the Department
of 19th and 20th Century European Art at the Lviv National Gallery of Arts
(1988-2004). She co-authored the exhibitions Religion and Everyday Life of
Galician Jews as Seen by the Artists (2000) and Images of a Vanished World
(2003). She is the author of many articles about Lviv’s Jewish artists. Her
prime interests are Jewish history and theory of art, and the fate of Lviv’s
Jewish artists during WW2.
Yaroslav hrytsak is professor at the Ukrainian Catholic University and Director of the Peter Jacyk Program for Studies of Modern Ukrainian History
and Society. He has taught at Columbia University (1994, 2004), Harvard
University (2000-2001), and the Central European University in Budapest
(1996-2009). He is the author of numerous publications in modern history
of Eastern Europe, and has received various Ukrainian and foreign awards
for scholarly achievement and intellectual courage.

ного університету ім. Івана Франка. Дослідницькі зацікавлення охоплюють повоєнну історію міст пограниччя, питання історичної спадщини
та міського планування, творення й відтворення міфів у міській історії,
формування брендів міст. Др. Дяк була стипендіатом у Центрі вивчення
Голокосту та геноцидів в Амстердамі, а також Інституту наук про людину
у Відні.
мікаела Фойрштайн-Прассер – незалежний історик та менеджер культури у Відні. Отримала ступінь доктора історії у Віденському університеті, а також диплом із французьких студій. Від 1993 до 2011 рp.
працювала у Єврейському Музеї у Відні, де стала співзасновницею відділу освіти, а згодом працювала кураторкою. Видала освітні матеріали
для вчителів на теми єврейської історії та релігії, а також міський путівник Єврейський Відень.
сара гарел гошен – кураторка відділу юдаїки та змінних виставок у Єврейському Музеї у Лондоні. У 1994 році на посаді Директора Виставок
у Музеї Єврейської Діаспори у Тель-Авіві, організувала велику виставку
Віднайдені скарби: Колекції юдаїки з Музею етнографії та народного
промислу у Львові, Україна, а також стала редакторкою наукового каталогу виставки (1996).
Фелісітас гайман-Єлінек – незалежна кураторка, дослідниця та консультантка музеїв. Вона здобула докторський ступінь з єврейських студій та історії мистецтва у Віденському університеті. З 1984 року працює
кураторкою єврейських музеїв у Європі та Сполучених Штатах, зосереджуючи свої інтереси на культурній історії єврейства. Викладає історію єврейського мистецтва та музеологію в університеті.
галина глембоцька – колишній старший науковий працівник відділу
європейського мистецтва 19-20 ст. Львівської національної галереї мистецтв (1988-2004); співавтор виставок Мала батьківщина. Релігійне
життя та побут галицьких євреїв очима художників (2000 р.) та
Образи зниклого світу (2003 р.); автор багатьох статей, присвячених
львівським єврейським художникам. Пріоритетними темами в дослідницькій роботі були і залишаються історія та теорія єврейського образотворчого мистецтва та доля львівських художників-євреїв в роки
Другої світової війни.
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ярослав грицак є професором Українського Католицького Університету
і директором Програми вивчення сучасної української історії імені
Петра Яцика. Викладав у Колумбійському (1994, 2004), Гарвардському
(2000-2001) і Центрально-Європейському (1996-2009) університетах.
Автор численних публікацій з новітньої історії Східної Європи і лауреат
багатьох нагород за наукові досягнення й інтелектуальну сміливість.
Євген Котляр – мистецтвознавець, дизайнер, художник, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Харківської
державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ), член Національної
спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, редактор
‘Сходознавчих студій’ (Харків), автор понад 100 публікацій з єврейського мистецтва, учасник реконструкцій синагог, єврейських громадських центрів та музеїв у багатьох містах України.
роман Лозинський – координатор проекту Urban Image Database в Центрі Міської Історії Центрально-Східної Європи. Випускник Львівського
Національного Університету ім. Івана Франка, магістр антропогеографії.
Гостьовий дослідник Університету Турку у Фінляндії, а також Прешовського Університету у Словаччині. До сфери наукових інтересів входять
культурна географія, візуальна антропологія, а також повсякдення у
його стосунку до місць, влади та розвитку.
Кристоф май вивчав управління бізнесом у Берліні та Токіо. Черпаючи
із сімнадцятилітнього досвіду роботи у галузі маркетингової комунікації для бізнесу та культурних організацій у Німеччині та Австрії, Кристоф успішно розробив і керував проектами ‘Приятелі Єврейського
Музею у Відні,’ а також ‘Приятелі Віденської Міської Бібліотеки.’ В останній з цих установ працює генеральним секретарем.
ірина мацевко – історик, кандидат історичних наук. У 2001-2007 рр. викладала на кафедрі історії Центрально-Східної Європи історичного факультету Львівського національного університет імені Івана Франка. На
даний час є академічним координатором Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові. Відповідає за налагодження контактів
та співпрацю з українськими і закордонними науковими та культурними
інституціями, організацію та проведення міжнародних конференцій та
семінарів, стипендіальні програми та серію он-лайн публікацій Центру
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eugeny Kotlyar is Associate Professor at the Department of Art History at
the Kharkiv State Academy of Design and Arts. He is an art historian, designer and artist and has a PhD in Art History. He is a member of the National Union of Artists of Ukraine, the Union of Designers of Ukraine and
editor of the Journal of Eastern Studies (Kharkiv). Kotlyar has authored more
than 100 publications on Jewish art and participated as an artist and a
scientific consultant in the reconstruction of synagogues, of Jewish community centers and museums in many Ukrainian cities.
roman lozynskyi is the coordinator of the Urban Image Database Project
at the Center for Urban History of East Central Europe. He graduated from
the Ivan Franko National University in Lviv with a MA in Human Geography. Lozynskyi was a guest-scholar at the University of Turku, Finland, and
the University of Prešov, Slovakia. His scholarly interests include cultural
geography, visual anthropology, and everyday life in its relation to places,
power, and development.
Christoph mai studied business administration in Berlin and Tokyo. Building
on 17 years of work experience in marketing communications for business
and cultural organizations in Germany and Austria, Christoph has successfully developed and managed the ‘Friends of the Jewish Museum Vienna’
and the ‘Friends of the Vienna City Library,’ where he is currently the Secretary-General.
iryna matsevko has a PhD in History. From 2001 to 2007, she taught at the
Ivan Franko National University of Lviv. Currently she is the Academic Coordinator at the Center for Urban History of East Central Europe in Lviv. Her
responsibilities include establishing liaisons and cooperation with Ukrainian
and international academic and cultural institutions, organizing and administering international conferences and seminars, managing the Center’s
grant program and the online publication, Ece-Urban. She coordinates the
Center’s projects connected with Jewish history and heritage in Galicia, including three summer schools in Jewish history and culture in East-Central
Europe. Since 2012, she has been responsible for the Center’s research seminar, ‘Urban Ukraine.’

efim melamed is a Kyiv-based historian and literary scholar. He is the
Ukrainian coordinator of Project Judaica, a Jewish archival survey, which is
an international research program of the Jewish Theological Seminary of
America and the Russian State University for Humanities. He is the scientific
editor of the Ukrainian series of archival guides, published as part of Project
Judaica. Two of these, dedicated to Jewish documentary sources in Kyiv, have
already been published.
Bernhard Purin has been the Director of the Jewish Museum in Munich since
2003. He studied European Ethnography at Tübingen University. Previously,
he was Director of the Jewish Museum of Franconia - Fuerth & Schnaittach
and worked as a curator of the Jewish Museum Vienna. From 2001 to 2007,
he was as a Board member of the Association of European Jewish Museums.
He is member of the editorial board of the magazine Images. A Journal of
Jewish Art and Visual Culture.
Vita susak has a PhD in History of Art. Since 1992, she has been Chief of the
Department of 19th- and 20th-century European Art at the Lviv National
Gallery of Arts where she has organised more than 20 exhibitions. She is a
member of ICOM, the International Council of Museums. She is the co-author of the exhibition Images of a Vanished World (2003) and has published
more than 60 articles in Ukraine, Russia, Poland, France and Italy. In 2010
she published the monograph Ukrainian Artists in Paris. 1900-1939 (in
Ukrainian and English).
alexander Wießmann has a PhD in Art History. He was trained as a church
muralist and between 1984 and 1988 trained as a conservator for pictures
and sculptures at the Institute of Art and Technology and Conservation in
the German National Museum in Nuremberg. Since 1991, he has been at the
Bavarian State Office for the Preservation of Historical Monuments, developing conservation and storage concepts for museums.

‘Ece-Urban’. Координує проекти Центру, пов’язані з єврейською історією
та спадщиною Галичини, зокрема провела три літні школи з єврейської
історії та культури Центрально-Східної Європи (2010-2012). З 2012 року
організовує науковий семінар Центру ‘Міська Україна’.
юхим меламед – київський історик і літературознавець, український
координатор міжнародного архівного проекту ‘Project Judaica’ – спільної дослідницької програми Єврейської теологічної семінарії США та
Російського державного гуманітарного університету – і науковий редактор-упорядник української серії архівних путівників, які готуються
у рамках цього проекту. Два з них, присвячені єврейським документальним джерелам у київських і деяких місцевих архівах і музеях України, вже вийшли друком.
бернгард Пурін з 2003 року – директор Єврейського Музею у Мюнхені.
Вивчав Європейську етнографію в Університеті Тюбінґена. Раніше працював директором Єврейського Музею Франконі у Фюрті та Шнайтаху,
а також куратором Єврейського Музею у Відні. З 2001 до 2007 року був
членом ради Асоціації Єврейських Музеїв Європи. Член редакційної
ради часопису Images. A Journal of Jewish Art and Visual Culture (Образи.
Часопис єврейського мистецтва та візуальної культури).
віта сусак – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділом європейського мистецтва 19-20 ст. Львівської національної галереї мистецтв (з
1992), член ICOM. Куратор понад 20 виставок у ЛНГМ, співавтор виставки «Образи зниклого світу» (2003). Автор понад 60 публікацій в наукових виданнях України, Росії, Польщі, Франції, Італії. У 2010
опублікувала монографію «Українські мистці Парижа. 1900-1939» (укр.
та анг. мовами).
александер вісман – доктор мистецтвознавства. Здобув освіту церковного художника-монументаліста, а у 1984-1988 роках вчився на реставратора картин і скульптур в Інституті мистецтва, технології та
консервації у Німецькому національному музеї у Нюрнберґу. З 1991
року працював у Баварській Державній Службі Охорони Історичних
Пам’яток, де розробляв концепції консервації та збереження об’єктів
для музеїв.
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вибрана бібЛіограФія з ЄврейсьКої
матеріаЛьної КуЛьтури

Архивная иудаика – Украина: путеводители,
обзоры и аналитические статьи
http://www.archives.gov.ua/Eng/Judaica.php

евреи Левобережной Украины. история и
культура. Материалы I-го международного
научного семинара, Чернигов, 2001

Культура галицьких євреїв зі збірок Музею
етнографії та художнього промислу у Львові,
Стальова Воля, 2006

Архівні установи України: Довідник (у 2 кн.), Київ,
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Обери собі наставника, знайди друга і суди кожного прихильно.
Мішна, Піркей Авот (Повчання Батьків) 1, 6

Find a teacher for yourself, acquire a friend, judge everyone favourably.
Mishna, Pirke Avot 1,6

