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“Letters of Remedy”, the Graphic Work of Fishel Rabinowicz
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Polish-born graphic artist Fishel Rabinowicz (b. 1924), a Holocaust survivor now living in Locarno, Switzerland,
provides us with a personal interpretation of Jewish mysticism using a geometric system of Hebrew letters and
forms in a traditional paper-cut technique.
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אודותיי:
אני ,ניצול של ניסיון האימים של גרמניה הנאצית לדכא עם ולכבות כל זכר של תרבות  -תרבותם של יהודי אירופה .עברתי דרך גדרות התיל של
מחנות הריכוז ,חוויה שצילקה אותי פיזית ורוחנית לתמיד .בסערת המלחמה איבדתי את רוב משפחתי ,כל קשר עם ארץ מולדתי וכן כל קשר ממשי
עם הקהילה הפולנית-יהודית שבה נולדתי .כיום ,נשארו רק עיי חרבות הנשאים ברוח כשריד מעולם זה ,מתרבות זו.
כניצול ,כל מה שנשאר שביכולתי לעשות ,הוא לשאת את העול הכרוך במצבי ולהיות עד לעולם שצלל ,שקע ,שזכרו בסכנת העלמות אל תוך האין.
באילו אמצעים אקספרסיביים ,הבעתיים ,אוכל להשתמש בכדי למלא תפקיד זה? אחרים חשבו לאסוף זיכרונות אוטוביוגרפיים ,סיפורי עם ואת
אגדות יהדות אירופה .אך המדיום ההבעתי השייך לי ,הוא זה של דימויים .באמצעות ייצוג סימבולי אני מנסה להביא לכדי ביטוי והבעה גראפית
את מהות התרבות והמסר הרוחני שנישאו בידי עמי לאורך הדורות.
אחרים לפני השתמשו בטכניקה של מגזרות נייר בכדי להציג מושגי יסוד במסורת היהודית .צורות גיאומטריות ואותיות נגזרו והונחו על דפי נייר
בצבעי שחור או אפור ,בכדי להבליט את העיצוב.
בעבודתי אני מעז לנסות לייצג את המבנה הסימבולי של חוקי המתמטיקה הנסתרים של התורה .על פי תורת הקבלה ,התורה כוללת את העקרונות
הנסתרים של חילופי ה מיקום והשילובים המבטאים את המסר האלוהי .מבנה המציאות ניתן כחלוקה אימננטית המהדהדת בעשרים ושתיים
אותיות האלף-בית ובנתונים המספריים המבטאים את ההרמוניה ואת הקוהרנטיות של העולם.
השלכותיהם של תהליכים ספציפיים מאפשרים לאדם להבין את המסר הנסתר מעבר למשמעות הליטרלית .המתודה אותה אימצתי הנה הניסיון
להביא פן ויזואלי למושגים שונים מתוך המסורת ,לציין אותם במספר מינימאלי של אותיות ותכונות אייקוניות ולהעניק להם ייצוג באופן
גיאומטרי .דבר זה מאפשר לי להתייחס למסורת העתיקה של פירושים נומריים של הטקסט הנסתר (גימטרייה).
בשפה האיקונוגרפית מייצג הריבוע את העולם .החלוקה הפנימית של הריבוע לארבעה משולשים ישרי זווית מתכתבת עם ארבעת האופנים
לפרשנות המקרא 4המשמעות המילולית (פשט) ,המשמעות האלגורית (רמז) ,המשמעות המוסרית (דרש) והמשמעות המיסטית (סוד).
האיקונוגרפיה שלי מנסה להוות ממצא ארכיאולוגי של תרבות ,או שמא שרידיה של שברי ספינה טרופה ,מנותצת מהרס ,לא רק של מלחמה אלא
גם של מודרניזציה שדחתה את הצופים בה ,את הטעם ,התבלין של עולם רוחני שנמצא כעת הרחק מאתנו ,אך את קולו הגווע אני מנסה להדהד
בזיכרונם של הנשארים.
הבעל שם טוב אומר" 4הזיכרון הוא מעשה של חירות".
זיגמונד פרויד אומר" 4העיבוד של זיכרונותינו מביא לכדי ריפוי".
חוויה אומנותית זו נשאה עבורי "אפקט משחרר" בעל ערך תרפויטי.
פישל רבינוביץ'
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About me:
I am a survivor of the horror of the Nazi’s attempt to suppress a people and extinguish the memory of a culture – the culture of European Jews. I passed
through the barbed wires of the Lager which have physically and spiritually wounded me for life. In the storm of the war I lost most of my family,
contact with my native land and concrete ties with the Polish Jewish community into which I was born. Today only debris dispersed by the wind
remain of that world, of all that culture.
As a survivor all I can do is to take upon myself the burden of my condition, becoming the witness of a submerged world, whose memory risks
disappearing into nothingness. What expressive means could I use to undertake this role? Others have thought to collect the patrimony of
autobiographic memories, oral narratives and legends of the European Jews, but the expressive medium which belongs to me is that of images.
Through symbolic representation I seek to give graphic expression to the cultural essence and spiritual message of which my people have been holders
though the centuries.
Others have used the technique of paper-cuts to present the concepts of the Jewish tradition. Geometric figures and letters are cut out on a sheet of
paper, and the superimpositions of this on a background sheet, which is generally black or grey, emphasizes the design.
In my work I endeavor to represent the symbolic structure of the secret mathematical laws that support the structure of the Torah. According to the
Kabbalah’s teaching, the Torah encloses the secret principles of transmutation and combination that constitute the Divine message. The structure of
reality is given by divine emanation whose vibrations are manifested in the 22 letter of the alphabet and in the numeric rapport which express the
harmony and coherence of the world. The application of particular procedures allows one to understand the hidden message beyond the literal
meaning.
The method I have adopted is that of visualizing the different aspects of the tradition, indicating them with a minimum number of letters and iconic
treatises, and representing them in a geometric form. This enables me to refer to the ancient tradition of numerical interpretation of sacred text
(Gematria). In the iconographies, the square represents the word. The sub-division of the square into four right-angled triangles corresponds to the four
traditional forms of biblical interpretation: the literal meaning (Peshat); the allegorical meaning (Remez); the moral meaning (Derash); and the mystical
meaning (Sod).
My iconographies are intended to be the archaeological findings of a culture, or, perhaps, the debris of a shipwreck, torn from destruction, not only
from the war, but also from a modernization that relegates those who observe them, the taste, the flavor of that spiritual world now far away, whose
echo I try to prolong in the memory of those who remain.
Ba’al Shem Tov said: “Remembering is an act of liberation”
Sigmund Freud said: “Working on our memories brings about healing.”
This artistic experience has had a “liberating effect” of therapeutic value on me.
FISHEL RABINOWICZ
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ארון הספרים היהודי
Jewish Tradition
************************************************************************

0331-0330 , לוקרנו, עבודות6  סדרה של,ש"ס
 טהרות, קדשים, נזיקין, נשים, מועד, זרעים4ששה סדרי משנה
562  ישנם. פישל רבינוביץ' בוחר להציג את דף התלמוד באופן חזותי,כיוון שהתלמוד מרחיב את הדיבור על כל אחד מסדרי המשנה
. צורות המציגות את תרי"ג המצוות605  בסה"כ5 כמספר מצוות לא תעשה, משולשים522- ו5 כמספר מצוות עשה,ריבועים בכל סדר
. כאשר המשולשים מיצגים את הפירושים,הריבוע מהווה את הטקסט המרכזי
Shas - Six Orders of the Mishnah, Locarno, 1990-1991
Zera’im (Agriculature and Blessings); Mo’ed (Sabbath and Festivals); Nashim (Women and Family); Nezikin (Code of
Civil Rights and Damages); Kodashin (Sacrifices and the Temple); Tohorot (Ritual Purification)
Each of the orders of the Mishnah is extrapolated upon in the Talmud and so each of the graphic works visualizes the
typical structure of a page of the Talmud. The squares in each order add up to the 365 positive commandments; while the
small triangles follow the form of the commentaries to the Talmud and are equivalent to the 248 negative
commandments. The total number of geometric forms is 613, representing the total precepts or commandments of
Judaism. The square represents a word, while its subdivision into four triangles represents the commentary.
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0332 , לוקרנו,ל"ו צדיקים
, המקבלים פני השכינה בכל דור, "אין בעולם פחות משלושים וששה צדיקים4על פי המסורת היהודית
 ע"ב) יצירה זו סובבת על, צז, מסכת סנהדרין," (תלמוד בבלי.)'אשרי כל ח ֹוכֵי לוֹ' (ישעיה ל' יח
ֵ
4שנאמר
 משולשים בצבעי שחור ואפור מתחלפים במשולשים לבנים522 .ציר כמסלול כדור הארץ ביחס לשמש
.סמויים מהעין כל"ו הצדיקים המוצנעים בעולם בכל דור ודור

Lamed-Vav - The 36 Righteous of the World, Locarno, 1994
Based on the tradition that in every generation there are 36 hidden righteous individuals
who are the Just, the work is turned on its axis at the angle of the earth’s trajectory relative
to the sun. The 288 black and grey triangles alternate with white triangles indicating the
hidden righteous.
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0331 , לוקרנו,לוח השנה העברי
 שנה בו03 לוח ייחודי זה מציב זה לצד זה שנה ירחית ושמשית במגזרת נייר המדגיש את המחזור של
עשר השבטים ואונות השנה- שנים5 חגי ישראל מופיעים לצד הלוח הירחי.נפגשים הלוח הירחי והשמשי
.מופיעים לצד הלוח השמשי
Luach –Lunisolar Calendar, Locarno, 1997
This unique calendar juxtaposes the lunar and solar months in an intricate paper-cut design
that emphasizes the 19 year cycle when the two intersect. The Jewish holidays are arranged
according to the lunar months, the Twelve Tribes of Israel and the seasons of the year
correspond to the solar months.

5112 , לוקרנו,מגן דוד
 כרומז בכך שעל העם, רבינוביץ' משאיר את אחת מזרועותיו של מגן הדוד חסרה,בביטוי אישי משהו
.היהודי להשלים את החסר ולהביא לשלמותה של מדינת ישראל
Star of David, Locarno, 2005
In a personal expression of Zionism, Rabinowicz leaves one point of the star incomplete,
indicating that is incumbent on the people of Israel to bring harmony to the state of Israel.
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השואה
The Holocaust
************************************************************************

0335 , לוקרנו,השואה
 המייצגת את ששת מליון היהודים שנספו,'האות "שין" במרכז היצירה חתוכה ומבודדת את האות ו
 מילות הקדיש מימין מתחילות באות האשורית המתחלפת במשולשים הבאים במקום שאר.בשואה
 אותיות605  בסה"כ. כאותיות שקופות המצביעות על דממה, ומשתקפות משמאל,אותיות התפילה
.ומשולשים המייצגים את תרי"ג המצוות
Shoah (Holocaust), Locarno, 1992
The central Hebrew letter shin is split along the bottom, isolating the inner letter vav, the
sixth letter of the alphabet, representing the six million Jews who perished in the Holocaust.
The text on the right begins the Kaddish prayer for the deceased, continuing with the
triangle forms of the rest of the prayer. This is mirrored on the left in letters that are
transparent, signifying silence. Altogether, there are 613 letters and triangles, forming the
totality of the Jewish commandments.
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0335 , לוקרנו,שמע ישראל – עדות
 כאשר האות האחרונה של המילה,מלות "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" כנשפכות מטה בין מרובעים
 המציגה את," מתחברות לכדי המילה "עד,' והאות האחרונה של המילה אחד – ד,'"שמע" – ע
.רבינוביץ' כעד לשואה
Shema Yisrael (Hear O Israel) - The Witness, Locarno, 1993
The squares surround the tumbling letters of the prayer Shema Yisrael while the opening
verse emphasizes two letters, the final letter of Shema (Hear) – the ayin, and the final
letter of Ehad ([the Lord is] One) – the daleth. Together they form the word ed (witness),
representing for Rabinowicz his position as witness to the Holocaust.
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0332 , לוקרנו,ניצול
 את רבינוביץ' כאיש-  בפינה הימנית למעלה- ' מייצגת האות א, הנושאת מימד אישי,ביצירה זו
 כפי שהוא משתקף כאן באותיות,בודד אשר הוציא עצמו באופן פיזי מן התוהו של תופת השואה
 רגלה האחת של האות אלף נשארת בתוך מסגרת התמונה ופונה, אולם.ההפוכות בתחתית הדף
כלפי מטה כמבקשת לומר שאין רבינוביץ' יכול להינתק בצורה נפשית מעובדת היותו חלק
 האותיות המבולבלות שנפלו מטה נותקו כביכול מן הסדר המופתי לו זכו.ממוראות השואה
 ומייצגות את שפל המדרגה אליה צללה האנושות בימי מלחמת העולם,בראשית הבריאה
.בית מופיעות כולן- אותיות האלף55 , עם זאת.השנייה
Survivor, Locarno, 1994
In this personal work, the aleph in the upper right corner represents Rabinowicz who,
as a single individual, has separated himself physically from the chaos of the tossed
and turned letters of the Holocaust. Yet, one leg of the letter aleph is forever
connected to it. The chaotic group include the three mother letters aleph, mem and
shin; and the final letters of words in grey, turned upside down - bet, gimel, dalet,
kof, peh, tav. Detached from their state of primordial order, the letters represent the
chaotic condition into which humanity succumbed in the Holocaust. Altogether, there
are 22 letters of the alphabet.

9

ספר בראשית
Book of Genesis
************************************************************************

0335 , לוקרנו,ספר בראשית
 כאשר כל משולש וכל סיבוב שלו,ביצירה זו משתמש רבינוביץ' בשיטה של המרת אותיות במשלושים
 רק את האות האחרונה של המילה,0-2 4' כאשר קוראים מימין לשמאל בבראשית א.מיצגים אות
,"הראשונה בפסוק הראשון ואת האותיות שמיקומן חמישים בפסוקים הבאים מתקבלת המילה "תורה
.הנכתבת באות אשורית
Book of Genesis, Locarno, 1992
This work established Rabinowicz’s modus operandi, giving visual form to the words of
Genesis 1:1-5. The right triangle represents the letters. Each turn of the angle connotes a
new word. Reading from right to left from the beginning of the last letter of the first word,
to each 50th letter, spells out Torah, written in square Assyrian script.
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0335 , לקורנו,קמיע
)0-5 4' מובאות מתוך ספר בראשית (א, מימין לשמאל, כאן.כתיבה בריבוע היא דרכה של סגולה בקבלה
 סך כל החללים הפנימיים בין האותיות מסתכמים. ראשי תיבות של הפסוק05- האותיות הפותחות ו22
. שמו הנומרי של האל5 שהם מ"ט,23 -ב
Amulet, Locarno, 1993
The square amulet is a common Kabbalistic pattern, here representing the first 48 letters
and 12 initial words of the opening two verses of the bible (Genesis 1:1-2). Reading from
right to left, the inner dots total 49, one of the numerical names of God.
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5110 , לוקרנו,אלף
 האות אל"ף היתה. ריבועים במגזרת הנייר המורכבת522  מבין,האות אל"ף היא במרכז היצירה
 הפסוק הארמי שנכתב על.05-מוקד להתבוננות מדיטטיבית בחוג העיון בדרום צרפת במאה ה
 לפי." "וכל יחוד לא נעשה אלא באות אל"ף4 ע"ב) ופירושו, ג, מקורו בספר הזוהר (ח"א,האות
 "אני רוצה להיות האות הראשונה4 כל האותיות באו לפני הקב"ה וטענו,המדרש בספר הזוהר
] האות ב' באה...[ ". "בואו אליי ותגידו כל אחד למה דווקא בכם אבחר4 אמר הקב"ה."בתורה
 "ברוך- "בי מתחילים את כל השבחים שלך! שהרי כל ברכה פותחת ב4לפני הקב"ה ואמרה לו
 הסכים הקב"ה והכתיר את האות ב' לפתוח בה." ולכן ראוי שתבחר בי..' ברוך אתה ה..'אתה ה
 אני נותן, "על צניעותך4 מה עם האות א'?! ניגש הקב"ה אל האות א' ואמר לה.. אבל.את התורה
 שתי מילים עם4 ברא, בראשית4 את השם הראשון שלי בכל התורה! שהרי הפסוק אומר4לך זכות
"!' שתי מילים עם האות א4' 'את,' 'אלוקים4 אבל אחר כך.'האות ב

Aleph, Locarno, 2001
In an intricate paper-cut design, the aleph takes up the center of the work, set against a background of 288 square cut-out
elements. The aleph was a focus of meditation for the Provençal Iyyun Group in the 13 th century.
The verse across the letter aleph reads: “My unity will be expressed only through you,” referring to a legend brought in
the Zohar: Each letter of the alphabet competed for its place as the opening letter of the Torah. God chose the letter bet
as the first letter of Bereshit (In the Beginning) since each blessing begins with the letter bet. However, the letter aleph,
out of modesty, did not present itself. In return, God chose to use it to begin God’s name Elohim, the next word in the
same opening verse. The gematriah (numerical equivalent) of aleph is one, the primary number of all calculations, and
represents the unity or oneness of God.
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5112 , לוקרנו,כרומוזום
' ולדעתו של רבינוביץ,)0-2 4 פעם בפסקה הראשונה בספר בראשית (בראשית א55 האות אל"ף מופיעה
והמיקרוקוסמוס – בריאת
ִ  המַ קרוקוסמוס, הווה אומר.מתכתבת עם מספר הזוגות בכרומוזום האנושי
.האדם ובריאת העולם – אחד הם
Chromosone, Locarno, 2004
The aleph appears 23 times in the opening verses of Genesis (1:1-4), corresponding to the
23 pairs of chromosomes of the human gene. Macrocosm and microcosm combine in this
compelling work.

5112 , לוקרנו,""ויהי ערב ויהי בוקר
, מסביבו.פסקה זו – "ויהי ערב ויהי בוקר" – מופיעה בריבוע לבן במרכז היצירה ומייצגת את יום השבת
.ששת ימי הבריאה מתפרשים בדינמיות
“And it was evening, and it was morning,” Locarno, 2005
The white square in the center inscribed with the verse “And it was evening, and it was
morning” represents the culmination of creation and the Sabbath day. Encircling it in bold
and dynamic form is the unfolding of the act of creation in six days.
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מיסטיקה יהודית
Jewish Mysticism
************************************************************************

0335 , לוקרנו,ספר יצירה
רבינוביץ' מעביר את מילות "ספר יצירה" לכדי מצגת מתמטית חזותית בצורות של ריבועים
 "שבע כפולות כיצד אצרפן? שתי אבנים4 כפי שכתוב,)5x4x3x2x1( ומשולשים בגורם של חמש
 חמש בונות מאה. ארבע בונות ארבעה ועשרים בתים. שלש בונות ששה בתים.בונות שני בתים
. אפשרויות051 , בסה"כ.) י"ב, פרק ד," (ספר יצירה...ועשרים בתים

Sefer Yetzirah (Book of Creation), Locarno, 1992
Rabinowicz encapsulates the words of Sefer Yetzirah (Book of Creation) in visual form:
“From two letters or forms He composed two dwellings; from three, six; from four, twenty-four; from five, one hundred
and twenty.” (Sefer Yetzirah, 4:12) The five factorial in mathematics [(5!) = 5x4x3x2x1] is expressed in squares and
triangles, resulting in 120 possible combinations.
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0335 , לוקרנו,פרדס
 בן עזאי ובן4 ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן4 "תנו רבנן.המושג "פרדס" מתייחס לעיון מיסטי בתלמוד
 אך כראשי תיבות.) מסכת חגיגה י"ד ע"ב,זומא אחר [אלישע בן אבויה] ורבי עקיבא" (תלמוד בבלי
, ביצירה זו.) סוד (קבלה, דרוש, רמז,המילה "פרד"ס" מתייחס לדרכים שונות לפרש את תורה – פשט
. אפשרויות לפירוש526  המביאות לכדי,2 רבינוביץ' מקבץ ארבע קבוצות של משולשים בחזקת
Pardes (Kabbalistic Paradise), Locarno, 1992
Pardes is used in the Babylonian Talmud (Hagiga 14b) to metaphorically describe the
experience of four sages who delved into mystical contemplation. The word pardes is also
an abbreviation for the four kinds of commentary –peshat (literal meaning); remez
(allegorical meaning); the derasha (moral meaning); and sod (mystical meaning). In this
work, Rabinowicz uses groups of four triangles raised mathematically to the power of 4, to
result in 256 possibilities of interpretation.
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0335-0335 , לוקרנו,)האר"י (רב יצחק לוריא
 הצורה הגיאומטרית," ב"צמצום. ותיקון, שבירת הכלים, צמצום4 שלש יצירות המתכתבות עם מושגי יסוד בקבלה הלוריאנית,בסד רה זו
 תצורה זו מתייחסת להתאסלמות של נביא השקר שבתאי, התצורה דומה לכוכב באיסלאם," ב"שבירת הכלים5מתפשטת החוצה בחוזקה
 ההתפשטות היא כלפי פ נים וכוונתה היא המרת מושגי יסוד בקבלה הלוריאנית על ידי החסידות לכדי דגש על רגש של," ב"תיקון5צבי
.דבקות באל
Isaac Luria (the Ari), Locarno, 1992-1993
The group of three works focuses on the major doctrines of Lurianic Kabbalah: tzimtzum (contraction of Divine
essence); shevirat ha’kelim (the breaking of the vessels); and tikkun (restoration to perfection).
The first in the series begins with four squares, its form exploding outward. The second takes the shape of the Islamic
square, referring to Shabbetai Tzvi, the false Messiah who converted to Islam. The third representation is imploded,
referencing the Hasidic adaptation of the Lurianic ideas to the emotive force of belief.
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0335 , לוקרנו,אברהם אבולעפיה
. פיתח שיטת התבוננות מצירופי אותיות, נציג זרם הקבלה האקסטטית,)0521-0530( אברהם אבולעפיה
. ארבע אותיות לכל שורה, אפשרויות של מלים52  שלוש שורות של משולשים ובהן,ביצירה הנוכחית
 בשורה. ומחשב5 מכתב5 מבטא4לכל שורה כותרת המתייחסת למושג בתורת הצירופים של אבולעפיה
. רבינוביץ' מוסיף מילה אחרת נוספת אותה יוכל הקורא לגלות בעצמו,התחתונה
Abraham Abulafia, Locarno, 1993
Abraham Abulafia (1240-1291) was a proponent of ecstatic Kabbalah, who excelled at
permutations of Hebrew letters as a meditative tool. The three rows of interlocking
triangles contain 24 possibilities of words of four letters each and are entitled: mivta
(pronounciation); michtav (reasoning based on written texts); machshav (mystical
contemplation). In the final layer, one word is repeated twice to allow the reader to
discover it for him or herself.

0331 , לוקרנו, שערים934
55  מתוך. הנקראים שערים,בית בזוגות של עיצורים- רבינוביץ' מסדר את האלף,בלוח ספיראלי זה
 ניתן לקרוא את הספיראלה. שערים לפי מסורת ספר יצירה550 בית אפשר ליצור בסה"כ-אותיות האלף
.מכל כיוון
231 Gates, Locarno, 1997
This meditative plaque is based on a tradition from Sefer Yetzirah (Book of Creation) and
arranges the Hebrew alphabet is pairs of consonants, totaling 231. The spiral form can be
read in either direction.

17

