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Символічні ряди та структурні елементи орнаменту творів 
декоративно-ужиткового мистецтва ритуального призначення 
формують цілісну художньо-образну картину світоглядних мо-
делей. Глибинні символи на перетині різних категорій сприй-
няття відтворюють історію, культуру, соціальний і традиційний 
уклад життя етносу. Шляхом кодування в знакову систему та 
еволюціонування до вищих рівнів символізму навколишній світ 
у сталих формах і образах переходить у твори ритуального та 
повсякденного призначення, упродовж віків змінюючи свою 
первісну сутність, втрачаючи поверховість, моделює чітку 
художньо-образну систему на численних рівнях аналізу та ро-
зуміння, осмислення. Важливою категорією єврейської культу-
ри та мистецтва є поняття світла – Божественного одкровен-
ня, світла знань, світла Тори, світла людської душі. Традиційно 
в східних і європейських культурах одним із символів світла є 
зображення свічників. Менора – семиріжковий храмовий сві-
тильник, ханукія – дев’ятиріжковий світильник для свята Ха-
нуки, нер-тамід – підвісний світильник, що постійно горить 
перед Арон-а-кодешем у синаґозі, а також шабатні, поми-
нальні свічники супроводжують іудеїв упродовж усього життя.
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Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв є темою чис-
ленних наукових праць Б. Хаймовича, Т. Романовської, Ф. 
Петрякової, Х. Бойко та низки інших провідних дослідників 
іудаїки [1]. Водночас надзвичайно мало уваги заакцентовано 
на символізмі декоративного оздоблення ритуально-обрядових 
предметів єврейської громади Галичини. Метою статті є мис-
тецтвознавчий аналіз орнаментальних схем, семантичних мо-
делей ханукальних ламп Галичини XVIII – першої третини 
ХХ ст. Однак обсяги статті унеможливлюють висвітлення 
всіх орнаментальних прийомів, сюжетів декорування ханукій, 
тому умисне обмежуємо дослідження аналізом трьох ключо-
вих композицій: мотиву колон, менори та Дерева Життя. 

До важливих елементів обрядово-ритуального життя євреїв 
усього світу належать ханукальні лампи. Поряд з Маген Да-
видом та менорою ханукальна лампа впродовж століть є од-
ним із символів єврейського народу. У кожній єврейській сім’ї 
традиційно були і є Тора, Талмуд, тарілка для седеру, кубок 
для кідушу, свічники для шабату, а також ханукальна лампа. 
Запалюють лампу на свято Хануки, яке припадає на 25 кісле-
ва (триває вісім днів) – дату відновлення та освячення Єру-
салимського храму після вигнання македонян Маккавеями з 
Єрусалима 167 р. до н.е. На святість Хануки вказує також і 
буквальний переклад самого слова, що з івриту означає “освя-
чення” та “відновлення”. 

Традиція святкування Хануки безпосередньо пов’язана із 
священними текстами Тори та історією єврейського народу 
[2]. У Першій книзі Маккавеїв сказано: “І він (Юда Макка-
вей) вибрав непорочних священиків, що бажали божий закон, 
і вони очистили святощі і повідкидали опоганення, каміння на 
нечисте місце... І взяли цілі каміння за законом, і збудували 
новий жертовник, так як попередній, і збудували святе, і те, 
що всередині храму, і притвори і все. І зробили новий святий 
посуд, і внесли світильник, і жертовник всеспалень, і кадила, 
і трапезу до храму. І приносили жертву на жертовнику, і за-
палили світла, що на свічниках, і світили в храмі. І поставили 
хліби на столі, і повісили завісу. І закінчили всі діла, які роби-
ли, у двадцять п’ятому дні дев’ятого місяця, що є місяцем Кис-
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лев... І була дуже велика радість в народі, і відвернуто погорду 
поган...” (Перша книга Маккавеїв 6, 42 – 58). “Бажаючи 
очищення храму двадцять п’ятого числа місяця Кислева. Ми 
вважали вам за потрібне сповістити, щоб і Ви святкували...” 
(Друга книга Маккавеїв 1, 18). Важливість Хануки, акту очи-
щення Храму, простежується також у молитві, що промовля-
ється в часі свята:” ...а потім увійшли сини Твої в Святилище 
дому Твого, і звільнили палац Твій і чистим зробили Храм 
Твій, і Запалили світильники в Дворах Твоїх, і встановили ці 
вісім днів Хануки, щоб промовляти хвалу Імені Твоєму”. 

У “Вавилонському талмуді” записано легенду, згідно якої 
Маккавеї здійснювали обряди очищення храму, шукали свя-
щенну та неосквернену олію для запалення храмового світиль-
ника – менори, однак знайшли тільки один глечик священної 
олії, запечатаний печаттю первосвященика, цієї олії мало б ви-
старчити тільки на один день, однак вогонь горів вісім днів, час, 
достатній для виготовлення нової олії (Вавилонський талмуд, 
Шаббат 21а). Саме тому свято Хануки прийнято святкувати 
вісім днів. Священні тексти безпосередньо вказують на глибин-
ну значущість очищення храмового жертовника та запалення 
світла в храмі як ідею визволення, відновлення і, що важливо, 
оволодіння землею Ізраїлю та храмом євреями. Фактично свя-
то Хануки є святом світла та єдності землі й народу Ізраїлю, 
святом, що має не тільки релігійне, але й історичне, політичне 
та національне значення. Тут священне світло храмового свіч-
ника, яке запалили Маккавеї після очищення храму, є світлом 
перемоги єврейської душі та її богообраності. Таким чином, 
світло і світильник набувають сакрального значення, з часом 
стають одним з важливих багаторівневих символів. Ханукія 
як знакова система характеризує саме свято Хануки, водно-
час структура її художньо-образного вирішення є символічною 
моделлю певного етапу в історії євреїв, пов’язаного з наскріз-
ною ідеєю єврейської культури – образом храму та храмовою 
символікою. Світло ханукальної лампи — символ божествен-
ного знання Тори, світла мудрості, тому використовувати його 
утилітарно — для освітлення приміщення — строго заборо-
нено. Відповідно до священних текстів і традицій ханукія уві-
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брала винятково символічний контекст єврейської культури.  
Звичай запалювання вогнів на свято Хануки сягає по-

чатку нашої ери. Згідно з традицією ханукальну лампу слід 
було вішати на вхідні двері, а для мешканців верхніх поверхів 
— на вікна. Однак у часи гонінь на іудеїв ханукальну лампу 
дозволялося ставити в інтер’єрі житла, вже в епоху раннього 
Середньовіччя ханукія набуває винятково інтер’єрного при-
значення. Прототипами ранніх ханукальних ламп є античні 
зразки олійних світильників з чашею для олії та вертикальною 
ручкою. Серед ранніх зразків лампа 6 ст. н.е. з чашею для олії 
та ручкою у вигляді менори. Джерелом ранніх творчих інспі-
рацій для створення ханукій також можна вважати і храмовий 
семисвічник – Менору з шістьма симетрично розташованими 
ріжками по боках і одним центральним. У ханукій, створених 
на зразок Менори, є вісім ріжків, симетрично розташованих 
відносно центрального. Розмаїття конструктивних особливос-
тей ханукальних ламп пояснюється відсутністю чітких галахіч-
них настанов і равіністичних трактатів щодо матеріалу, форми, 
процесу створення ханукії. Водночас існує традиція розташо-
вувати ємності для олії на певній відстані одна від одної, щоби 
під час горіння вогонь однієї не змішувався з вогнем інших, 
а запалювання кожної з восьми священних ємностей відбува-
ється за допомогою додаткової дев’ятої ємності – шаммаш. 
Більшість збережених до наших днів артефактів, виготовлених 
у Галичині, датуються XVII – початком ХХ ст. і виконані з 
бронзи, латуні, рідше зі срібла, в окремих випадках світиль-
ники створювали з кераміки, у ХІХ ст. на теренах Галичини 
надзвичайно популярними були фаянсові ханукії з фабрики в с. 
Любичі-Королівські поблизу Жовкви.

Аналізуючи збережені пам’ятки з численних музейних ко-
лекцій світу, зокрема Музею етнографії та художнього промис-
лу НАН України у Львові, Музею релігії у Львові, Єврейсько-
го музею в Нью-Йорку, Єврейського музею в Лос-Анджелесі, 
Єврейського музею в Єрусалимі, приватних колекцій, можна 
виокремити три найпоширеніші типи форм ханукальних ламп. 
Переважна більшість галицьких ханукій належить до так зва-
ного типу лавоподібних світильників (bench-type Hanukkah 
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lamp – термін запропонувала Ненсі М. Берман) [3] з осно-
вою у вигляді горизонтальної пластини, на якій традиційно 
розташовували вісім чаш для олії або ріжків для свічок, і вер-
тикальною пластиною, спинкою до якої кріпили дев’яту чашу 
для службового вогню, адже саме від нього запалювали вісім 
священних вогнів. Щедро декоровані філігранними орнамен-
тами, часто срібні або посріблені ханукії цього типу, поширені 
від кінця XVІІІ ст. серед хасидів Галичини, отримали назву 
Ба’ал-Шем-Тов. Низка пам’яток належить до підвісного та 
канделябрового типів ханукій. Підвісні лампи за конструкцією 
та декоративним оздобленням нагадували торашилди, у нижній 
частині кріпилася горизонтальна пластина з ємностями для олії 
або свічок. Підвісний тип лампи найбільше відповідав раннім 
настановам щодо розташування на вхідних дверях, на відміну 
від лавоподібних і канделябрових ханукій, що мали винятко-
во інтер’єрне призначення. Прототипом канделябрового типу 
ханукії можна вважати храмовий семисвічник менору, в якому 
обабіч центрального, традиційно вищого ріжка, що виконував 
функцію шаммаша, симетрично розташовувалися чотири пів-
кола, що формували вісім ріжків. Поодинокими винятками 
можна вважати свічники складніших форм, правдоподібно за-
позичених від популярних від XІX ст. гасових ламп, у яких над 
кулястою ємністю для гасу розташовували вісім ріжків для ха-
нукального вогню. Таким чином, здійснивши аналіз численних 
ханукій Галичини XVІІІ – першої третини XX ст. можна ви-
ділити три найпоширеніші типи форм: 1) лавоподібні світиль-
ники; 2) підвісні світильники; 3) канделяброві світильники.

Художньо-образна система декоративного оздоблення ха-
нукій Галичини XVIII – першої третини ХХ ст. відображає 
низку символічних концепцій. Домінантним мотивом оздо-
блення ханукій Галичини XVIII – першої третини ХХ ст. ла-
воподібного та підвісного типу є зображення колон. Варто за-
значити, що мотив колон популярний і в оздобленні інших ри-
туальних предметів, зокрема торашилдів, парохетів, мізрахів, 
мезуз, а також мацев. Саме колони здебільшого виступають 
тим декоративним елементом, що пов’язує предмети іудаїки з 
храмовою концепцією. Колони, зображені на предметах риту-
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ального призначення, можливо, є алюзією колон Єрусалим-
ського храму – Яхіна та Боаза. Тут варто акцентувати на тіс-
ному зв’язку елементів декоративного оздоблення єврейських 
ритуальних предметів з філософією та вченням кабали, що 
отримала надзвичайне поширення на теренах Галичини з по-
явою хасидизму. Загальновідомою є теза, згідно з якою кабала 
– це душа іудаїзму, а хасидизм – це душа душі. Таким чином 
проповідники хасидизму глибоко вивчали кабалу та популяри-
зували основні моменти вчення, зокрема символіку. 

Традиційними елементами символіки кабали є колони хра-
му Соломона – Яхін та Боаз, зображені також на титульній 
сторінці першого видання засадничої праці з учення кабали – 
книги Зогар – “Сефер Загар” – “Книги Сіяння”, автором 
якої був раббі Шимон Бар Йохай (відомий також як РаШ-
БІ). Яхін і Боаз – це дві мідні колони, що їх звів Хіером, 
перед входом до храму Соломона. Дві колони храму Соломона 
можна трактувати з позицій дуалізму як протиставлення чо-
ловічого та жіночого начала, сили та краси, добра та зла. Вод-
ночас колони Яхін і Боаз у сприйнятті через призму кабали 
є символами двох сефір Дерева Життя (Адамон Кадмон) – 
четвертої сефіри “Хесед” – божественне милосердя і п’ятої 
сефіри “Гвура” (“Гебура”) – Божого суду та кари, двох сефір, 
що є відправними точками поділу Дерева на дві частини і Хе-
седичну – чоловічу та Гвуротичну – жіночу. Взаємозв’язок 
між сефірами є таємницею внутрішнього життя та зв’язку з 
Богом. Також дуалізм колон можна трактувати як еволютив-
ні та інволютивні потоки свідомості. В європейській культурі 
колони, що обрамляють портал, є алюзією переходу в інший 
вимір свідомості, вчення, розуміння, а також переходу в іншу 
форму існування. Фактично є божественними воротами знань, 
“воротами світла”, потойбічного світу, входу в рай. 

У декоративному оздобленні ханукій Галичини XVIII – 
першої третини ХХ ст. мотив колон традиційно виступає цен-
тральним елементом у поєднанні з рослинною орнаментикою 
або зооморфними зображеннями. Декоративно-ужиткове 
мистецтво єврейської громади Галичини здебільшого перебу-
вало під впливом стилістики мистецтва Західної Європи, що в 
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багатьох випадках визначало особливості форми та елементів 
оздоблення. Виті спіралевидні колони з капітелями, вирішени-
ми у вигляді квітів на тлі барокового орнаменту, займають цен-
тральну частину галицької ханукії підвісного типу кінця XVIII 
ст. (приватна колекція). Особливістю ханукії є нетрадиційне 
вирішення шамаша у вигляді глечика на зразок поширених у 
XVIII ст. срібних кавників з кришкою, прикріпленою лан-
цюжком до ручки. Структурними елементами барокової орна-
ментики ханукії є волюти, рокайль, гірлянди з квітів і фруктів. 
Фактично окремі складові декору є типовим орнаментом для 
всього європейського бароко і використовуються паралельно з 
збереженням ідейної суті ханукального світильника, яку підси-
люють традиційні іудейські символи, у нашому випадку — ко-
лони Яхін і Боаз та менора. Відхід від традиційного трактуван-
ня декоративного оздоблення ханукальних свічників спостері-
гається в надзвичайно відомій пам’ятці з Бродів кінця XVIII 
ст. (Єврейський музей у Нью-Йорку). Ця ханукія вирізня-
ється складнішими формами, насиченістю орнаментальними 
елементами, а також подвоєнням витих колон по обидва боки 
умовного порталу. У декоративному оздобленні присутні зо-
браження маскаронів, грифонів, орлів, мотиву Дерева Життя, 
корони. У вирішенні композиції бродівського світильника про-
стежується спорідненість з трактуванням барокових іконоста-
сів. Мотив Яхіну та Боазу зустрічається в ханукальних лампах 
лавоподібного типу як обрамлення центральної рослинної або 
геральдичної композиції. Аналіз низки світильників дає під-
стави стверджувати, що елемент колон як глибинний символ 
пов’язаний з традиціями кабали, хасидизму, як зв’язок з храмом 
Соломона, а відповідно і землею Ізраїлю, є одним із централь-
них семантичних кодів єврейського декоративно-ужиткового 
мистецтва Галичини XVIII – першої третини ХХ ст. 

Прообразом для численних ханукальних ламп Галичини була 
храмова менора. Водночас підсиленням зв’язку ханукій лаво-
подібного типу та храмового світильника є зображення на низці 
пам’яток, виконаних у Галичині в XVIII – першій третині ХХ 
ст., семисвічника – менори. Традиційно менора трактується як 
домінантний образ у системі декоративного оздоблення, пере-

232



234

Наталія ЛЕВКОВИЧ

важно розташовується в центрі композиції. Менора є багато-
рівневим символом єврейського народу, створена за чіткими 
настановами, які надав Мойсеєві Бог, детально описана в Бі-
блійних текстах, у працях Йосифа Флавія, а також у Вавилон-
ському Талмуді. Це втілення храмової концепції як алюзія бо-
жественного творення, як символ втрати храму та руйнування 
самого семисвічника, символ божественного світла на землі, а 
також елемент знакової системи, пов’язаної з єврейською куль-
турою, соціальним становищем євреїв у суспільстві. Від почат-
ку ІІ – ІІІ ст. н.е. зображення менори зустрічаються на ранніх 
саркофагах, що елементарно вказувало на поховання євреїв. 

Таким чином, упродовж століть зображення менори є гли-
бинним символом, пов’язаним з основними моментами іуда-
їзму, а також знаком, що за допомогою коду передає стислу 
й загальнодоступну інформацію. Характерною особливістю 
менори є її безпосередній зв’язок зі світом навколишньої при-
роди, у давніх текстах, присвячених менорі, часто використо-
вуються терміни, характерні для ботаніки. Фактично опис се-
мисвічника передається за допомогою порівнянь з квітами та 
рослинними стеблами. Можна провести паралель виконання 
менори та виконання скінії для скрижаль заповіту. Два най-
священніші та найтаємніші символи іудаїзму – менора та скі-
нія – виконуються за безпосередньою участю Бога, за чіткими 
настановами священних текстів. Для скінії та менори харак-
терними є елементи нерукотворності, так, для виконання скінії 
з неба було прислано хробака Шаміля, який навчав творити 
майстра Бецалеля, менору ж, за легендою, виконав сам Бог, 
оскільки опис для Мойсея виявився занадто складним. Май-
стри галицьких ханукій у низці випадків намагалися відтворити 
основні божественні приписи щодо створення менори. Яскра-
вим зразком є ханукальна лампа канделябрового типу серед-
ини ХІХ ст. з ріжками, декорованими квітами та пелюстками. 
Отже, ханукія, прообразом якої є менора, постає як символ 
святості божественного світла та божественного творення.  

Центральним елементом рослинної орнаментики в декора-
тивному оздобленні ханукій Галичини XVII – XIX ст. є Дере-
во Життя, один з прадавніх загальнокультурних світових сим-
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волів. Поєднання Дерева Життя, менори, а відповідно і хану-
кії є надзвичайно органічним з огляду на те, що прообразом 
форми семисвічника є рослина. Ідея Дерева Життя як модель 
світу, як зв’язок підземного, земного та божественного від-
творюється в ханукії, яка є символом зв’язку Божественного 
світла та людини, храму на землі Ізраїлю і євреїв усього світу. 
Дерево як символ має виняткове значення в біблійних текстах. 
У книзі Буття зазначено: “І посадив Господь Бог на землі вся-
ке дерево, добре на вигляд і добре для їжі, і дерево життя посе-
ред раю і дерево пізнання добра і зла” (Буття 2,9), “...І вигнав 
Адама. І поставив на сході біля саду Едемського херувима і 
вогняний меч. Щоби охороняти шлях до дерева життя” (Буття 
3,24), і після пізнання добра і зла Адам “... як би не простягав 
руки своєї до дерева життя, не вкусив плід і не став жити ві-
чно” (Буття 3, 22). Втрату Дерева Життя можна трактувати 
як втрату божественного світла, адже Бог — це життя і світло, 
як втрату вищого божественного знання. Саме тому Дерево 
Життя є символом прагнення пізнання світла знань – світла 
Бога, Ец-Хаім як трактування космосу в образі Світового Де-
рева є одним з центральних стержнів кабалістичного вчення, 
пов’язаним з прихованими еманаціями Творця. Уявлення про 
світ як про дерево передбачає зв’язок небесних гілок з підзем-
ним корінням, яке, з іншого боку, також є гілками [4].

Популяризації мотиву Дерева Життя як орнаменту в 
декоративно-ужитковому мистецтві євреїв Галичини сприяла 
також поліетнічність символу. Саме Дерево Життя є одним 
із центральних символів українського мистецтва, традиційно 
зустрічається в оздобленні архітектури, творів декоративно-
ужиткового призначення. Художнє трактування мотиву, вирі-
шення його форм у єврейському та українському мистецтві має 
споріднені домінантні риси. Типово Дерево Життя є централь-
ним композиційним елементом у декоративному вирішенні 
ханукальних свічників. У лавоподібних ханукіях крона дерева 
життя формує задню вертикальну стінку у вигляді ажурного 
орнаменту. Характерним обрамленням Дерева Життя є зо-
браження оленів, роги яких стилізовані під рослинні мотиви 
та переплітаються з кроною дерева. Семантика мотиву Дерева 
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Життя є однією з найскладніших у мистецтві юдеїв, на різних 
рівнях сприйняття пов’язана з релігійними, філософськими, 
містичними, естетичними уявленнями. 

Характерною рисою єврейського мистецтва Галичини є 
його традиційна консервативність, тісний зв’язок зі священни-
ми текстами, культурою етносу і водночас відкритість до сто-
ронніх мистецьких впливів, зокрема запозичення основних рис 
провідних стилів європейського мистецтва, а саме — бароко, 
рококо, класицизму, історизму. При збереженні традиційної 
форми, цілісності змістової концепції, чіткого відбору струк-
турних елементів декору саме вирішення окремих деталей за-
знавало значних впливів традицій українського мистецтва, 
стилістики західноєвропейського мистецтва.
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Annotation
Levkovych Natalia. Symbolism decorative ornament hanukkah Galicia 

XVIII - the first third of the twentieth century. In the article the decorative 
forms of the Jewish ceremonial art object – Hanukkah lamp are analysed. 
The basic types of compositions, dominant subjects of finishing, are selected. 
The analysis of the basic symbolic elements found in many Hanukkiot: rea-
son of columns, menorah, and tree of live.
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Аннотация 
Лэвковыч Наталия. Символика орнамента декора ханукий Галы-

чины XVIII – первой трети XX ст. В статье проанализировано деко-
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рирование ханукий Галычины XVIII – первой трети XX ст. Выделе-
но основные типы композиций, доминантные сюжеты декора. Осу-
ществлено детальный анализ мотива колон, мэноры, Древа Жизни, 
прослежено их происхождение, связь с теоретическими трудами иу-
даизма, а также священными текстами.

Ключевые слова: ханукия, орнамент, мотив колон, мэнора, Древо 
Жизни.


