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MARCAS CHAGALLAS

CHAGALLO SPALVŲ MAGIJA
Chagall’s Color Magic
Summary
Marc Chagall (1887–1985) is one of the most prominent Belorussian Jewish (Litvak) painters of the
20th century. He appeared successful in paintings, book illustrations, stained glass, stage sets, ceramics,
tapestries and fine art prints. Using the medium of stained glass, he produced windows for the cathedrals
of Reims, Metz, the United Nations, and the Jerusalem Windows in Israel. He also did large-scale paintings,
including the ceiling for the Paris Opera.
His most vital work was made on the eve of World War I, when he traveled between St. Petersburg,
Paris, and Berlin. He spent his wartime years in Russia, becoming one the country’s most distinguished
artists and a member of the modernist avant-garde, founding the Vitebsk Arts College before leaving again
for Paris in 1922.
He was known as a pioneer of modernism, and as a major Jewish artist. He synthesized the art forms
of Cubism, Symbolism, and Fauvism. Yet he remained most emphatically a Belorussian Jewish artist, who
always dreamed of life in his native Vitebsk. Pablo Picasso once remarked that Chagall was the only
painter left who understands what color really is.

L

itvakų dailininkas Marcas Chagallas
(1887–1985), kaip ir Chaimas Souti
ne’as, – vienas iškiliausių XX a. žydų dai
lininkų, kurio gyvenime vis išnyra ir Lie
tuvos vardas. Pirmasis jo mokytojas – Za
rasuose gimęs Jahuda Pennas, vėliau
gilų rėžį dailės studijose paliko Mstisla
vas Dobužinskis, į Vakarus sugrįžti pa
dėjo Lietuvos pasiuntinys Maskvoje

Jurgis Baltrušaitis, pakeliui į Paryžių
buvo surengta pirmoji paroda Kaune.
1935 m. jis lankėsi Vilniuje, o didesnę
gyvenimo dalį praleido Paryžiuje įvairių
Vilniaus dailės mokyklų auklėtinių lit
vakų aplinkoje.
Jam teko patirti, kas yra revoliucija,
karas, dalyvauti įvairiuose kultūriniuose
bei meniniuose sąjūdžiuose. Beveik šimto

Raktažodžiai: Šagalas, žydas, spalvos, menas, modernizmas.
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metų sulaukęs dailininkas pasižymėjo
neįtikėtinu darbštumu. Jis paliko daugiau
nei 3000 drobių, gausybę litografijų, gra
viūrų, teatro kostiumų ir dekoracijų, teks
tilės kūrinių, skulptūrų, mozaikų, pano,
unikalių – didesnių nei 1000 kvadratinių
metrų – vitražo kūrinių. Leidėjai ir pir
kliai, ypač Ambroise Vollardas, užsakinė
jo Chagallui daugybę grafinių darbų ir
iliustracijų ciklų knygoms. Jie dažniausiai
buvo kuriami kaip visiškai autonomiškos
darbų serijos konkrečia tema.
Kūrybinio kelio pradžioje, įkvėptas
mokytojo J. Penno, jis ėjo tautinio žydų
meno kūrimo keliu. Per pirmąją viešnagę
Paryžiuje išryškėjusias nacionalinio sti
liaus paieškas porevoliuciniu laikotarpiu
Rusijoje keitė susižavėjimas kairuoliškos
pakraipos dailininkų siekiais pertvarkyti
pasaulį ir paskleisti naujo meno idėjų kas
dieniame vargšų gyvenime. Atsirado nau
jos plakatinių gestų kupinos drobės. Ta
čiau Chagallas dalyvavo ir žydų įvairių
kultūrinių bei meninių organizacijų vei
kloje. Susižavėjimas proletarinio meno
ideologija išblėso, sugrįžus į kosmopoli
tinį modernistinio meno centrą Paryžių,
kur Chagallas skausmingai pajuto atotrū
kį nuo šaknų, savo ir prancūzų dailininkų
dvasinių siekių neatitikimą, priklausomy
bę kitai, „sėslumo zonoje“ šimtmečius
gyvavusiai litvakų kultūros tradicijai.
Chagallas nuo vaikystės buvo suau
gęs su litvakų kultūros tradicijomis, kal
bėjo jidiš kalbos lietuviškuoju dialektu ir
perėmė chasidizmui būdingą mistinę pa
saulėjautą. 1906 m. Chagallas įstojo į
J. Penno tapybos ir piešimo mokyklą,
kurioje žengė pirmuosius žingsnius į dai
lės pasaulį. Dvejus metus Chagallas mo
kėsi Nikolajaus Rericho vadovaujamoje
Dailininkų rėmimo sąjungos piešimo mo
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kykloje. Šį dailės studijų laikotarpį, nors
nuolat buvo giriamas, jis vėliau pavadino
tuščiai praleistu laiku, nes „tęsti šias stu
dijas nebuvo jokios prasmės“1. Netrukus
Markas perėjo į privačią E. Zvancevos
dailės mokyklą. 1899 m. grįžusi iš Pary
žiaus, dailininkė žavėjosi prancūzų mo
derniąja tapyba, todėl metė iššūkį tuo
metinėje rusų dailėje vyravusiam akade
mizmui ir įkūrė savo modernios pakrai
pos mokyklą. Joje dėstė du garsūs daili
ninkai: lietuvių kilmės Mstislavas Dobu
žinskis ir Paryžiuje jau pelnęs pripažini
mą iš Gardino kilęs litvakas teatro deko
ratorius Leonas Bakstas. Prie Baksto
pedagoginės sistemos temperamentinga
sis Markas nepritapo. Sankt Peterburge
jam daugiau įtakos padarė subtilesnis
M. Dobužinskis, kuris sustiprino būsi
mojo dailininko polinkį į lengvą, sponta
nišką muzikalų piešinį, įskiepijo meilę
litografijai ir skatino melancholiškas, sim
bolines, kupinas paslaptingo mįslingumo
Chagallo kūrybos tendencijas.
1910 m. atvykęs į Paryžių Chagallas
išsinuomojo studiją Impasse du Maine
akligatvyje. „Paryžius! Pats jo vardas, –
egzaltuotai rašė dailininkas Mano gyvenime, – skambėjo man kaip muzika.“2
Kaip ir daugelį į Paryžių patraukusių
neturtingų dailininkų, gyvenimo keliai
Chagallą jau kitą žiemą atvedė į pigesnę
dailininkų koloniją La Ruche, kur jo kai
mynai buvo M. Kikoine’as, P. Krémèg
ne’as, Ch. Soutine’as, L. Indenbaumas,
N. Aronsonas ir kiti litvakai.
Avilio narvelyje Chagallas kūrė „virš
natūralistines“ drobes, kuriose realaus
kasdienio žydų gyvenimo vaizdai susi
pynė su keistais žaliais, geltonais, mėly
nais žmonių veidais, Vitebsko architek
tūriniais motyvais, keistais padangėse
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skrajojančiais gyvūnais, žmonėmis, žuvi
mis su skėčiais, smuikais grojančiomis
karvėmis. Nežabota impulsyvi dailininko
vaizduotė, Paryžiuje perėjusi racionalios
prancūzų kultūros – ypač kubizmo – es
tetikos filtrą, pamažu įgavo vis didesnį
formos, kompozicijos ir spalvos išbaig
tumą. Domėjimasis įvairiomis modernis
tinio meno kryptimis ištobulino dailinin
ko plastines menines išraiškos priemones,
išplėtojo kompozicinę ir koloritinę kul
tūrą, sugebėjimą muzikuoti anksčiau jam
nebūdingomis kontrastingomis ir skais
čiomis žėrinčiomis spalvomis. Taip iš
keisčiausių darinių pradėjo kristalizuotis
vieno įtaigiausių XX a. modernistinio
meno meistrų ir profesionalios žydų dai
lės pradininkų poetiškas įvaizdžių pa
saulis. Nepaisant imlumo aplinkai, Cha
gallas per daug ryški individualybė, kad
ją užslopintų netgi stipriausios išorinės
įtakos, kurios dažniausiai paliesdavo tik
išorinius ar antraeilius jo kūrybos aspek
tus. Tai tikriausiai ir buvo viena pagrin
dinių priežasčių, kodėl šis dailininkas
taip sunkiai pasiduodavo bet kokiai aka
deminio mokymo sistemai.
Kai 1914 m. Chagallas sugrįžo į Vi
tebską, prasidėjo naujas jo gyvenimo ir
kūrybinės evoliucijos laikotarpis, pažy
mėtas svarbiais asmeninio gyvenimo ir
istoriniais įvykiais, kurie paliko gilų rėžį
dailininko kūryboje ir nulėmė balansa
vimą tarp tautinio, proletarinio ir avan
gardinio meno idealų. 1915 m. Chagallas
vedė savo mūzą – turtingo Vitebsko ju
velyro dukterį gražuolę Belą Rozenfeld.
Tuomet jis tapė daug meilę šlovinančių
drobių. Jo kūryboje skleidžiasi ekstaziš
kas pakilimas virš pilkos tuometės kas
dienybės. Klasikiniais šio tarpsnio kūry
bos pavyzdžiais galime laikyti poetiškus

jo paveikslus Mėlyni įsimylėjėliai (1914),
Žali įsimylėjėliai (1914–1915), Gimtadienis
(1915). Bela įkūnijo gamtinį erotinį mo
teriškąjį ir dvasinį gaivališką kūrybinį
pradą, ištirpstantį kosminio universaliz
mo stichijoje.
Nusivylęs gyvenimu sovietinėje Ru
sijoje Chagallas pradėjo rengtis grįžimui
į Vakarus. Draugystė su Lietuvos pasiun
tiniu Maskvoje Jurgiu Baltrušaičiu padė
jo jam ne tik gauti vizą į Lietuvą, bet ir
persiųsti diplomatiniu paštu 65 tapytas
drobes, guašo darbus, piešinius ir įvai
rius rankraščius. 1922 m. atvykęs į Lie
tuvą, dailininkas Kaune surengė pirmą
ją savo darbų retrospektyvinę parodą po
Rusijoje praleistų metų. Kai 1923 m. rug
sėjį Chagallas atvyko į Paryžių, jis jau
buvo garsenybė.
Kai Chagallas grįžo į Paryžių, tauti
nio meno kūrimas jo kūryboje laikinai
prarado aktualumą, tačiau stiprėjančios
antisemitizmo Europoje tendencijos pa
skatino dailininką grįžti prie savo šaknų
ir iš sukauptos gyvenimiškos patirties
aukštumų naujai pažvelgti į jaunystėje jį
jaudinusias problemas. Kuo toliau, tuo
giliau Chagallas suvokė priklausomybę
žydų kultūrai ir siekė tai išreikšti kūri
niais, persmelktais intensyvių dvasinių
išgyvenimų. Kai antrą kartą atsidūrė už
sienyje, dailininkas išgyveno tremtinio
kančias, ilgėjosi Tėvynės, gimtųjų laukų,
namų, aplinkos, kurioje augo.
Dailininkas daug keliavo po šalį, gy
veno ir tapė įvairiuose regionuose: Nor
mandijoje, Bretanėje, Langedoke, Savojo
je, Pietų Prancūzijoje. Skirtingas apšvie
timas ir saulės intensyvumas stipriai
paveikė jo tapybos stilių. Pirmojo pary
žietiško kūrybos laikotarpio (1910–1914)
intensyvių ir ekspresyvių kontrastingų
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spalvų prisodrintus kūrinius po 1923 m.
keičia kiek kitokie: kontrastingumas blės
ta, spalvos ir įvaizdžiai tampa jausmin
gesni, harmoniškesni, poetiškesni, kolo
ritas – prislopintas, kompozicijos labiau
subalansuotos, juose daugiau teatrališku
mo. Ryškėjo anksčiau retas dailėje skai
drių magiškų žydrų, intensyvių raudonų
ir sodrių žalių spalvų pasaulis. Chagallo
drobėse ir vitražuose mėlyna spalva
įgaudavo ne tik ypatingą intensyvumą,
tačiau ir sunkiai nusakomą skaidrumą,
lengvumą. Spalva – tai švarumas. „Mei
lė, – rašė jis, – padeda man surasti spalvą.
Galima netgi pasakyti, kad ji pati suran
da spalvą, o aš tik kloju ją ant drobės. Ji
stipresnė nei aš pats ir plaukia iš
dvasios.“3 Chagallo spalva tapo erdvės
begalybės ir tyrumo simboliu.
Litvakiškas chasidizmas buvo vienas
ryškiausių Chagallo dailės tautiškumą
lėmusių segmentų, fantazija praturtino
dailininko santykius su tikrove, žmonė
mis, gamta, gyvūnija, formavo jo pamėg
tų simbolių, įvaizdžių ir metaforų pasau
lį. Su chasidizmu Chagallo kūrybą sieja
ir džiaugsmingas gyvenimo srauto su
vokimas, pasaulėžiūrinis optimizmas ir
panteizmas, universalaus meilės jausmo,
šventės ir muzikinių formų aukštinimas,
simbolikos mįslingumas ir daugiasluoks
niškumas. „Tai, ką jis vaizduoja, – pažy
mi subtilus menotyrininkas Lionello
Venturi, – neabejotinai skiriasi nuo to, ką
mes regime tikrovėje, tačiau netrukdo
mums pajusti sąsajų tarp vaizdinio ir
tikrovės.“4
Chagallo tautinės pakraipos drobėse
viešpatauja du pagrindiniai sistemiškai
jo vaizdinius styguojantys sluoksniai.
Pirmasis – liaudiškasis, glaudžiai susijęs
su chasidų religija, pasaulėžiūra, jų kas
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dienybėje itin svarbiais gyvenimo įvy
kiais ir chasidų šventėmis. Antrasis –
fantastinis folklorinis, arba pasakojama
sis, stipriai ornamentuotas įvairiais he
brajiškais mitais, pasakojimais, legendo
mis, bibliniais siužetais. Todėl dailininko
drobių herojai atitrūksta nuo žemiškojo
pasaulio ir skrieja padangėmis, muzi
kuoja sėdėdami ant stogų, žmonių, gy
vūnų, paukščių; proporcijos paklūsta
kitos nei reali tikrovė – fantastinės logi
kos – reikalavimams.
Chagallo kūryboje atsispindi žmogų
supančio pasaulio vienybės, didžios sin
tezės idėja. Jos pagrindinė jungiamoji
grandis – sureikšmintas, kosminius mas
tus įgavęs meilės jausmas. Pasaulis, anot
dailininko, yra gražus tuomet, jei jį myli.
Anot Venturi, „džiaugsmas niekada ne
pajėgė išsivaduoti nuo katastrofos baimės,
melancholijos jausmo, kurie lydi jo gyve
nimą ir virsta dramatiniu veiksniu netgi
dangiškiausiuose jo vaizdiniuose.“5
Chagallo vizijų pasaulis neatsiejamas
nuo žmonių vilčių apie skaidrų, šviesų
ateities gyvenimą, kurį pagimdo iš pa
sąmonės išplaukiančios slapčiausių sva
jų simbolinės sublimacijos, siekimas pa
keisti netobulą tikrovę kita, atskleisti
naujas SVAJOS pasaulio erdves, nors
iliuziškai įtvirtinti gėrio, grožio ir teisin
gumo triumfą.
Iš realaus gyvenimo į svajų pasaulį
išstumtų autentiškų vertybių siekis, ke
rinčio fantastinio kūrybos sluoksnio su
aktualinimas, pasinėrimas į vizijų stichi
ją suartina Chagallą su M. K. Čiurlionio
fantastiniais pasakojimais. Tačiau Čiur
lioniui šagališkos chasidinės folklorinės
vaizduotės polėkių impulsyvus gaivališ
kumas svetimas, jis – muzikalesnis ir
subtilesnis. Čiurlionis fantastinėse vizi
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jose yra nuoseklesnis, jo drobėse mažiau
alogizmo, įvairių simbolių, siužetų, mo
tyvų, vaizdinių, kurių nesieja pasakoja
mo siužeto pagrindinė tema. Chagallo ir
Čiurlionio tapybos bendras bruožas –
kosmizmas, platus panoraminis žvilgs
nis, erdvės begalybės nostalgija. Chagal
las mėgo sakyti, kad jis klajojo po mė
nulį ir danguje tada, kai dar nebuvo
kosmonautų. Šie dailininkai skirtingomis
meninės išraiškos priemonėmis atspindi
juos supančio dramatiško pasaulio tra
pumą, disharmoniją, destruktyvių jėgų
stiprėjantį spaudimą, siekia sukurti savo
fantastinių vizijų antipasaulį, priešingą
realiam. Chagallo ir Čiurlionio vaizdinių
sistemoje labai svarbi viršutinė paveiks
lo dalis, joje viešpatauja dvasios ir dan
gaus stichija. Chagallui dangus yra ta
vieta, kur karaliauja neišsipildžiusių sva
jų pasaulis. Ją užpildo meilės, bučinių,
glamonių, pasimatymų, vienišų klajoto
jų vaizdiniai, o Čiurlioniui dangus – kos
moso, būties begalybės, neišsakomumo,
vilties simbolis, primenantis žmogiškos
būties trapumą ir laikinumą.
Chagallo poetinių simbolių pasauly
je svarbūs personažai yra gyvūnai. Juo
se – kaip ir Franzo Marco drobėse – įkū
nytos etinės savybės, kurias žmonės jau
prarado. Tačiau, skirtingai nei Marcas,
Chagallas gyvūnų nesupriešino su žmo
nėmis, o vaizdavo kaip pagarbos bei
meilės vertus Dievo kūrinius (panašus
A. Rousseau ir N. Pirosmanio santykis).
Gyvūnų akys Chagallo drobėse yra
žmogiškos (Aš ir kaimas, 1911). Žvėrys
ir paukščiai Chagallo kūriniuose vaiz
duojami kaip konkrečių žmogiškų savy
bių simboliai. Ištikimybę ir prieraišumą
simbolizuoja arklys bei asilas. Jie nuola
tos lydi jo pirmąją žmoną Belą. Gaidys

simbolizuoja drąsą, o žuvis – būties pil
natvę. Žmonių ir gyvūnų bruožų, savy
bių susipynimas chasidų gyvenimo sce
nas perteikiančiose Chagallo drobėse
išplečia vaizduojamojo pasaulio erdves,
sukuria netikėtumo ir mistinio paslap
tingumo atmosferą, asocijuojasi su ar
chajiškais ir magiškais kultais.
1930 m. Chagallas gavo A. Vollardo
užsakymą iliustruoti Bibliją. Po metų,
pasiryžęs jį įgyvendinti, dailininkas iš
vyko į Šventąją žemę semtis įspūdžių ir
įkvėpimo. Po pirmosios neišdildomą
įspūdį palikusios kelionės į Palestiną,
Siriją ir Egiptą prasidėjo naujas jo kūry
binės evoliucijos laikotarpis, siejamas su
ilgalaikiu pasinėrimu į Biblinės tradicijos
ir senovės žydų kultūros pasaulį. Tai ro
do tuomet tapyti pakylėti, skaidrūs dar
bai Rebeka (1931) ir Piemuo Juozapas
(1931). Vėliau ši patirtis atsiskleis cikle
Biblinis kreipimasis Nicos muziejui.
Kai prasidėjo nacių represijos prieš
žydus Vokietijoje, Chagallas dar labiau
įsigilino į žydų kultūros ir Biblines tra
dicijas. 1935 m. jis su žmona atvyko į
Vilnių ir dalyvavo čia įkurto Žydų moks
linio instituto atidarymo renginiuose. Po
ilgos pertraukos dailininkas atsidūrė vi
sai netoli Tėvynės, nuo jo atskirtos gele
žine ideologinės priešpriešos siena.
Silpstant ryšiams su gimtine, Chagallo
dėmesys krypo į Senojo Testamento kul
tūrinę erdvę. Pasišventimas žydų kultū
rai vėl sugrąžino jį į tautinio meno lauką.
Žydų kultūros instituto Vilniuje atidary
mo proga parašytame programiniame
straipsnyje Ką mes turime nuveikti žydų
menui dailininkas teigė, kad žydų tauta
turi būti ne tik „knygos tauta“.
Nuo šiol Chagallo litvakiškas tapatu
mas patiria esmines metamorfozes, ku
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rios nulėmė gilesnį požiūrį į žydų tautos
istoriją, platesnį žvilgsnį į pasaulį, stiprė
jantį suvokimą, kad jis pirmiausia yra ne
chasidas, litvakas, o universalesnės, po
daugelį žemynų iš Šventosios žemės pa
sklidusios ir svajojančios grįžti į savo
prarastąją Tėvynę žydų tautos atstovas.
Todėl anksčiau viešpatavusius Vitebsko
žydų kasdienio gyvenimo motyvus jo
kūriniuose vis dažniau keičia retrospek
tyvus žvilgsnis į senąją žydų kultūros
istoriją ir Biblijos herojų pasaulį. Daili
ninkas gyvena keistai susipynusioje Se
nojo Testamento ir savo vaikystės gyve
nimo įvaizdžių sistemoje. Ši linija – vie
na pagrindinių jo pasaulėžiūroje ir kū
ryboje net iki 1966 metų.
Po apsilankymo garsiojoje Šartro ka
tedroje, Chagallas susižavėjo vitražais ir
užsidegė nauja aistra. Jis daug laiko pra
leido studijuodamas Prancūzijos gotiki
nių katedrų vitražus, artimai bendravo
su garsiausiais šios srities meistrais.
1957 m. dailininkas sukūrė pirmuosius
vitražus kukliai koplyčiai Assy vietovė
je, Savojoje, vėliau – Metzo katedrai
(1960–1968), ligoninės sinagogai Jeruza
lėje (1960–1962), protestantų Fraumüns
ter bažnyčiai Ciuriche ir Reimso katedrai
(1974). Tai buvo logiška jo tautinio žydų
profesionalaus meno kūrimo projekto
pabaiga, kuri liudijo, kad iš Rytų Euro
pos provincijos į energetinį Paryžiaus

mokyklos lauką patekęs dailininkas,
nuosekliai įveikdamas savąjį lokalų li
tvakišką etnocentrizmą, grįžo prie žydų
civilizacijos ištakų.
Galime reziumuoti Chagallo kūrybos
raidą. Pirmuoju gyvenimo Paryžiuje lai
kotarpiu jis savinosi plastinius prancūzų
moderniosios dailės laimėjimus, žavėjo
si jais ir savitai jungė su J. Penno įdiegta
tautinio žydų meno vizija, litvakiškuoju
chasidistinio misticizmo pasauliu.
Nerami epocha ir negatyvi gyvenimo
patirtis paženklino Chagallo kūrybą di
sonansais. Dvasios polėkio laisve alsuo
jančiose drobėse analitinis kubistų mąs
tymas, orfistinis spalvinių zonų skaidy
mas, ryškios emocionalios ir kartu fovis
tų dekoratyvios spalvos adoracija įgavo
naują prasmę ir tarnavo profesionaliems
žydų meno uždaviniams įgyvendinti.
Drobėse savitai atsiskleidė tradicijos ir
modernumo, išminties ir vaikiško nuo
širdumo jungties kūrybos potencialas.
Principinis Chagallo kūrybos išskirtinu
mas, lyginant su kitais l’école de Paris
meistrais litvakais Ch. Soutine’u, P. Kré
mègne’u, J. Lipchitzu ir kitais, yra tas,
kad jis kūrė ne peržengdamas tautinės
žydų religinės tradicijos ribas, o sąmo
ningai jos viduje, todėl reformuotas ju
daizmas litvakiškojo chasidizmo pavida
lu sudarė jo kūrybos vaizdinių sistemos
esmę.
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