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TÃBUAS (capa do álbum com desenho original de Chagai 1)
1. - ANJO COM

2. - A CRIAÇAO DO HOMEM

Chagai 1 começou
ciclo com a criação do homem, introduzindo 

o d ii 1 ogo_do homem com Deus conforme o^^^oTproi bi çio tradi-

gere • divindade n. fo™ ebst • • r“'°r°*do"0 ,

f.^^,”;únBdS;-;3;Síd.,,.íõiide,,n.íb1.,,d.iii..

srsrtjp -Js.graciosamente inerte de Adao em seus braços br;1frente'destaca a
txrdl“e" STnó:."“ “en« » -ele > densa esceridio 
ió “lo circundante, em alga. lugar entre o ceu e
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estende além do tempo e do espaço.
(,) Bernard Dorival, Le Message Biblique de Marc Chagai 1 -

Marc et Valentina Chagall (Paris:Musee du Louvre Galler.a

Mol1ien, 1967)» 3“7 
(2) Schapiro, Chagai 1, 130.
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. cesso que se
Donation

3.- A POMBA DA ARCA
vistas ex-

Partindo da tradição na arte ocifnta'JS^aqaÍ 1 "escol he re- 
dramáticas do dilúvio e sua devastaçao, Chagall escome

presentar o momento de salvação conforme exper,enciado do inter,
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e sua criança recém-nascida. A presença do galo e do filhote de va
ca, animais domésticos familiares é juventude de Chagai 1 emVitebsk, 
também transportam um significado profundo para o artista. 0 galo e 
a vaca são as vítimas inocentes dos abates pelos tradicionais 
"schochets"(açougueiros judeus), tio vividamente lembrados por 
Chagall em "Minha Vida" (2). Além disso, o significado simbólico 
do galo, o.qual por milhares de anos desempenhou um papel impor - 
tante nos ritos religiosos como a corporificação das forças do sol 
e do fogo, frequentemente aparece nos trabalhos de Chagall para 
representar as forças espirituais dos elementos (3). A novilha é 
simbolicamente ligada a Israel pelos versos bíblicos do "Livro de 
Hosea". "Desde que Israel se tornou feroz, feroz como uma novilha" 
(Hosea, IV, 16)(A). Portanto, estes dois animais simbólicos refor
çam o sonho da salvação do povo judeu; tao pungentemente expresso 
nesta ãgua-forte.
(1) Pierre Prevoyeur, Chagall, Biblicas Interpretations (New York- 

London: Alpine Fine Arts Collection, 1983); 117 (de ora em 
diante, citado como "Chagall")

A.- 0 ARCO-ÍRIS
A paisagem nublada e obscurecida, recém emergindo do dilúvio , 

é iluminada pelo arco-íris branco e brilhante, símbolo da aliança 
de Deus com Noé. Sua luz refletida escorre por entre as escuras 
estrias lineares da terra e do céu, e acentua os contornos da Ar
ca que está em terra. Do interior do arco-íris, um anjo preenchi
do de luz acena para o reclinado Noé. A harmonia entre Deus_e o 
homem é expressa por seu olhar e sua mão levantada em direção a 
ele. 0 pequeno arbusto atrás da cabeça de Noe e os três pequenos 
animais desenhados na paisagem lembram-nos que a aliança de Deus 
estende-se não apenas a Noé, mas a toda a criatura viva e ã ter-

i 1 us-de Adão é desajeitado e desproporcional, Chagall parte de uma 
tração estrita do texto, colocando Noé em uma vinha exuberante e_ 
carregada de uvas, a qual ele cultivara e que fornecera o vinho as 
garrafas ao redor dele. Apenas um filho (apesar do texto^citar tam
bém Sem e Jafé) cobre a nudez do_pai, enquanto evita olha-lo; .

As quatro ãguas-fortes de Noé (A pomba da Arca, 0 sacrifício 
de Noé, 0 arco-íris e 0 manto de Noé) refletem a habilidade de

escala de caracterizações para o mesmoChagall em expressar uma 
personagem, cujo tipo corporal e feições faciais alteram-se para 
adequar-se ã cada cena indivÍdua1. Noé é representado, respecti 
vamente nas quatro ilustrações, como monumental, humilde, inspi 
rado, ainda que vulnerável. As representações cumulativas trans 
mi tem a força e a fraqueza da sua humanidade.

6.- A CIRCUNCISÃO
e cireuneisão deAs lembranças de Chagall sobre o nascimento 

irmão menor em Vitebsk podem,tal vez, ter inspirado este atoseu 
de Aliança.

pálida, com um rubor rosa-pálido em suas fa- 
Meu irmão menor recém nasceu... Um velho, mur- 

faca afiada o pequeno pedaço de

"Mamãe, semi-nua, 
ces, está na cama. 
murando sua prece, corta com uma 
pele abaixo da barriga do recém-nascido. Ele abafa o choro e ge
midos do bebê com sua barba" (l).

Cenas anteriores representando a circuncisão aparecem nas pin-
de Chagall, de 1908-1910. Nestes trabalhos,turas e desenhos russos ■ 

referências ambíguas ã iconografia do Novo Testamento foram inter- 
expressão em Chagall do judaismo de Jesus (2).pretadas como a

(1) Chagall, Minha Vida, p. A5-A6.
(2) Amishai-Maisels, "Chagai 1's Jewish In-Jokes", p. 79ra.

5.- 0 MANTO DE NOE 7.- ABRAÃO E OS TRÊS ANJOS
Esta extraordinária visita dos três anjos para anunciar a imi

nente gravidez de Sara foi retratada por Chagall como uma cena do 
gênero gracioso. Os anjos jantam fora da casa, em uma mesa de pi

servidos pelos hospitaleiros Abraao e

0 nobre semblante e o débil corpo do venerável Noé, vistos nas 
ilustrações "A pomba da Arca" e 

* ’ cena em um homem mais jovem e maior, com
‘0 arco-íris" transforma-se nesta 

barba negra e feições 
mais rudes, pela inebriação. Ao contrário da nudez inocente e gra
ciosa de Adão na ilustração "Criação do Homem", o corpo reclinado

quenique, sob uma arvore,
. 0 céu claro e brilhante da Palestina toca a cena esua esposa
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te deste sacrifício. "(Nos braços de sua mãe) ... nenhuma toalha 
transformaria em um carneiro e um velho, e nenhuma fi-

reflete-se na cegante brancura das luxuriantes asas dos anjos. A 
descrição, de Chagai 1 da idosa Sara parece próxima à sua represen
tação de sua avó Batsheva: "tudo que havia naquela pequena e ve
lha mulher era uma mantilha em sua cabeça, uma pequena saia e uma 
face enrugada". (1)

Um precedente para a representação desta cena por Chagai 1 é o 
ícone de Roubliev na Galeria Tretiakov de Moscou, o qual era bem 
conhecido por Chagai 1 e que mostra três anjos na mesa, sem Abraão, 
em uma prefiguração simbólica da trindade (2).

(1) Chagai 1, Minha Vida, p. 5
(2) Provoyeur, Chagai 1, p. 124

8.- LOT E SUAS FILHAS
A iniciativa das filhas de Lot de perpetuar seu povo é retra " 

tada por Chagai 1 de uma forma sensível e natural (l). As feições 
de Lot, contorcidas pela bebida, traduzem sua insensibilidade.
Suas filhas são representadas com faces frescas e inocentes. 0 re
lacionamento de parentesco entre pai e filha é marcado pelas pro - 
porções similares do corpo e sua postura reclinada. Fora da sombra 
de sua cave, a promessa de nova vida é indicada pela pequena árvo
re emergindo do topo do monte e pelo ramo de folhas na margem di - 
reita.

(l) Schapiro, Chagai 1, p. 129

de mae se
gura sepulcral deslizaria através da gélida vidraça" (2).

(1) Schapiro, Chagai 1 , p.,132
(2) Chagai 1, My Life, p.27

10.- REBECA E 0 POÇO
0 impacto da viagem de Chagall a Palestina, Egito e Síria em 

1931 na preparação da "Bíblia", pode ser visto nesta agua-forte. 0 
traje beduíno do servo de Abraão, seu elegante camelo e seucon - 
dutor encapuçado, o pote antigo carregado por Rebeca e a brilhan- 

penetrante luz solar sobre a paisagem desértica foram bem ob-te e
servados e registrados por Chagall durante sua permanência naque 
les países. A beleza e graça inconscientes de Rebeca são cuidado - 
samente estudadas pelo servo. A distância, no horizonte, uma pal - 
meira solitária dá sombra ao poço fora da cidade.

11.- A ESCADA DE JACOB
A identificação de Chagall com este tema, representado fre -

reflete-se no verso de um poema escrito 
Jacó adormecido / Sonhei um sonho /

quentemente em sua obra, 
pelo artista: "Deitado como 
Um anjo segurou-me e fez-me subir uma escada / As almas do morto 
estão cantando." (.1)

A imaginação brincalhona de Chagall anima esta obra -com in
teligência e fantasia. Jacob reclina-se no primeiro plano hori

, sorrindo em seu sono. A linha ondulante de horizonte re
pete os contornos arredondados e relaxados de seu braço curvado 
e pernas dobradas. Embora o sol tenha se posto, o sol partilhado 
de luz está brilhantemente iluminado por um ei_xo triangular ^de 

nome de Deus inscrito em seu ápice. Em meio ã

9.-0 SACRIFÍCIO DE ABRAAO
zontalA expressão em Chagall da fé do homem em Deus alcança um clí - 

max nesta cena dramática. 0 jovem Isaac está amarrado e horizon 
talmente postado sobre o altar, sua cabeça pendendo para baixo, de 
modo a acentuar sua vulnerabilidade. Abraão segura gentilmente a 

de Isaac com uma mão e levanta a faca com a outra. A súbita pura 1uz, com o
esta luz divina, eleva-se uma alta escada com dois anjos subin - 
do e descendo. Introduzindo o sonhador em seu sonho, um Hasid 
acrobático flutua de cabeça para baixo, apontando para baixo em 
direção ao visionário e para cima em direção ã visão._

Existe uma curiosa afinidade entre a representação de Chagail 
do Jacó adormecido e o tratamento de Ribera ao mesmo tema, o qual

vería no Museu do Prado, em Madrid,

perna
descida de um anjo segura seu movimento e os olhos submissos de 
Abraão estão cerrados em direção ao mensageiro de Deus: o pequeno 
carneiro branco que substituirá Isaac como oferenda, emerge do ar
busto cerrado a esquerda. A sutileza da composição de Chagall po
de ser vista na forma com que ele ajustou^o ângulo da faca para o 
material inflamável do altar e repetiu o ângulo criado pelo braço

bipartidas do anjo (l). Na descrição 
de seus pesadelos infantis, Chagall menciona a imagem atemorizan-

Chagall induvitavelmente ja 
durante a sua viagem para a Espanha em 1934. 0 tratamento dede Abraão e faca nas asas
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valor nas gradações sutis entre o traje negro de Faraó e seu 
trono cinza escuro. Apesar dos restritos recursos do preto, bran
co e cinza, Chagai 1 é perfeitamente capaz de expressar seu su - 
premo talento como um pintor a cores.

(1) Meyer, Chagai 1, p.400

16. - A PARTIDA DE JACOB PARA 0 EGITO
Dos setenta membros da casa de Jacó, com suas várias gera

ções, os quais viajaram para o Egito, aproximadamente quarenta 
estão representados nesta cena de caravana. 0 patriarca mais i- 
doso está elevado acima da multidão, sobre um majestoso camelo. 
Chagall ilustra a densa multidão de sua descendência com gran - 
des detalhes em primeiro plano e reduz suas figuras e gado a li
nhas esquemãticas quando perto do horizonte. Chagall inicia o 
tema da procissão de massa nesta aguaforte como um tema impor
tante em sua obra. As procissões aparecem várias vezes na "Bí
blia", mais frequentemente para descrever eventos trágicos.
Elas aparecem de forma mais significativa nas suas composições 
da Crucificação do tempo da guerra e em suas muitas pinturas 
bíblicas monumentais e tapeçarias das décadas de 1950 e 1960.

17. - MOISÉS SALVO DAS AGUAS
Chagall dedica dezessete águas-Tortes na "Bíblia" a Moisés, 

ilustrando sua vida da infância até a morte. Através destas a9u” 
as-fortes, Chagall celebra a liderança, força e sabedoria úni
cas de Moisés. As cenas representadas glorificam o relaciona - 
mento direto de Moisés com Deus, sua habilidade em representar 
os israelitas frente ao Faraó, sua eficácia como um agente da 
ira de Deus sobre o Egito, e sua liderança em tirar seu povo 
do cativeiro e transmitir os mandamentos de Deus. Estas iguas- 
fortes mostram um conjunto de imagens que Chagall levará para 
ciclos de pinturas, cerâmicas, vitrais e tapeçarias através de 
toda sua carreira.

Além da habilidade de Chagall na caracterização e narração 
neste conjunto, Chagall é um adepto em obter texturas múlti 
pias através de suas técnicas variadas de acas-PcATfSi Nesta, 
linhas tracejadas e densamente trançadas formam o tecido escu
ro da túnica da filha do Faraó, a veste de sua serva, a cesta 
de vime coberta de breu e a densa folhagem suspensa na parte

Chagall em relação â escada, nesta obra, como uma estrada para 
o céu, mostra uma imagem positiva de esperança. No final da dé
cada de 30, a escada assume uma conotação negativa nas pinturas 
da Crucificação de Chagall (2).

12.- 0 JOVEM PASTOR JOSÉ

Colocado contra o céu claro e brilhante da Palestina, Jo
sé é representado como um jovem forte, ainda que gentil jovem. 
Sua postura ereta e a mudança abrupta na escala entre sua figu
ra monumental e os distantes irmãos tocando seus rebanhos po - 
dem ser vistos como um símbolo da divergência entre sua reti - 
dão e sua fraqueza.

14.- A MULHER DE PUTIFAR

A representação de Chagall quanto ã mulher de Putifar se
gue uma tradição célebre de nus rec 1 i nr, ndo-se sedutores de GiorgicD 
ne, Ticiano.e Goya. Os detalhes da figura parcialmente cober
tas, os tecidos elaborados que circundam a cama e os chinelos 
em primeiro plano lembram "Danae" de Rembrandt,enquanto o tor
so longilíneo e de seios altos são reminiscências das odaliscas 
de Ingres. Chagall corta ã figura de José para acentuar sua 
pressa em escapar do alcance da esposa de Putifar. A semelhan - 
ça fantastica de José com Chagall adiciona ã cena um toque hu- 
manístico a esta cena frustrada de sedução.

15-- 0 SONHO DO FARAÕ

Durante sua viagem ã Espanha em 1934, Chagall foi profun - 
damente impressionado pelas pinturas de El Greco (1). Existe uma 
forte afinidade entre a figura polida e atenuada do Faraó com 
sua face alongada e de barba, emoldurada por uma gola branca, 
com os retratos da nobreza e clero espanhol por El Greco. In - 
terpretando o sonho do Faraó, o jovem José aponta para uma vi
são de seis (discrepante das sete no texto) vacas gordas, as 
quais estão circundadas por um balão como em histórias de qua
drinhos. Chagall consegue realizar uma manipulação notável em
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duçio errônea de São Jerônimo sobre a palavra "raio" em hebrai-
superior. Linhas curtas verticais descrevem os juncos a margem 
do.rio, enquanto pequenos traços cruzados e paralelas cortadas 

A corrente rápida do Nilo mostra-se pelo movi- 
horizontais através do solo branco. Es

co.

sugerem a grama
mento dos finos traços . .. .
tes detalhes refletem o impacto direto da paisagem egípcia
Chagai 1 durante sua viagem em 1931.

21.- A REFEIÇÃO DE PASCOA
Nesta representação da décima e última praga 

primogênitos- a escuridão da noite atinge uma negra 
de. 0 anjo vingador da morte, flutuando no ceu, segura sua es- 
oada afiada e homens e animais trucidados caem sob esta arma. 
Abrigados pelo telhado estriado, os israelitas participam do 
cordeiro pascal. Sua refeição é uma combinação única de cenas 
de refeições de Shabat e dos dias santos, na Vitebsk de Chagai 1,^ 
com repetições das representações tradicionais de'"A Ultima Ceia.

-a morte dos 
intensida-

em

18.- A SARÇA ARDENTE

A presença de Deus na sarça 
círculos concêntricos de luz inscritos em seu centro com o nome 
de Deus. A luz divina ilumina a face de Moisés, com barba e cor
tada de linhas, e reflete-se nos raios que emanam de sua cabeça 
(prematuramente atribuídas a Moisés por Chagai 1, antes do Sinai;

ardente é descrita pelos três

-•

22.- 0 ÊXODO DO EGITO(D.
Ao contrário da forma vertical preferida na maior parte das 

iguas-fortes na "Bíblia", Chagall trabalha esta obra horizontal - 
mente, para acentuar a qualidade processional da cena. Moisés 
conduz os israelitas para fora do Egito, guiado.por uma nuvem.

de Deus. Chagall individualiza 
experiência humana deste Êxogo: mães 
amamentando seus filhos; homens segu-

(1) Schapiro, Chagall, p.127

19.- MOISÉS E A SERPENTE
0 prodígio de Moisés, da vara 

rece a Chagall a oportunidade de representar 
dão cheio de detalhes curiosos. Enquanto o Faraó observa calma
mente, sua corte expressa surpresa em poses e gestos exagerados. 
0 desdobramento destas pequenas figuras dao uma animaçao 
Breugheliana a cena.

transformada em serpente, ofe- 
outra cena de multi-

ca-e um anjo inscrito com o 
da figura para acentuar a 
carregando, conduzindo ou 
rando varas e conduzindo seu gado. Em meio ao mar de corpos e 
rostos, Chagall representa os portadores dos restos de Jose. 
quanto Chagall representa a viagem de Jacõ parado tgito moven
do-se para a direita, ele agora apresenta este.êxodo do Egito 
movendo-se na direção oposta. A multidão reiativámente pequena 
que acompanhou Jacõ cresceu agora para uma multidão que segue 
Moisés.

nome

En-

20.- A ESCURIDÃO SOBRE 0 EGITO
Das dez pragas lançadas sobre o Egito, Chagall omitiu ilus- 

oito iniciais e escolhai começar pela nona praga, as 
A vara de Moisés, estendida para o ceu, provoca a

céu. Em meio ao ceu
do Êxodo em Chagall é referida em suas memotrar as A evocaçao

rias da primeira Guerra Mundial:
Cada revés para o Exército era #
o Grande Duque Nicholas Nicolaevich, culpar os judeus. Po-

Ou mate-os. Ou

trevas
descida das trevas sobre toda a terra e 
fortemente desenhado e gravado a água . 
tura semelhante 'as pinturas de El Greco, a presença de Deus e 
iluminada pelas letras brancas e brilhantes de seu nome e pelo 
anjo apontando o caos e a devastaçao abaixo. A habilidade su - 
prema de Chagall como pintor em cores e bem representada em seu 
tratamento da escuridão como uma substância pa^pavel nesta 
aguaforte. Chagall curiosamente mostra um Moisés com cornos 
estilo das representações medievais do patriarca baseadas na

pretexto para seu chefe,umorte, enevoado e em tex-

nha-os para fora em vinte e quatro horas, 
faça ambos de uma vez." 0 exército^estava avançando, e 
conforme eles avançavam, a população judaica retrocedia 
"en masse", abandonando cidades e vilas. Eu ansiava por tra
zê-los para minha tenda ou tirá-los da estrada da dor (1).

no
tra- (1) Chagai 1, My Life, p.13^
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pelas tábuas, o que o impede de destruí-las completamente (l), 
Chagai 1 representa-as apenas um pouco lascadas. 0 e.stado de 
desprezo em que as tábuas se encontram é expresso por sua tona
lidade escurecida não mais emitindo luz como_no topo do Sinai; 
(em "Moisés Recebe as Tábuas da Lei") e elas sao agora.gravadas na 

-forte com o detalhe anacrônico da estrela de David.

23.- A TRAVESSIA DO MAR VERMELHO

A representação de Chaga 11 é fiel ao texto: o anjo condu - 
zindo a procissão ordenada dos israelitas sobre a terra seca e 
a coluna de fumaça atrás deles acobertando sua fuga enquanto a 
vara levantada de Moisés faz retornar a água do mar e os solda
dos, carros e cavalos egípcios são engolfados nela.

Chagai 1 é completamente consciente da trilha crescente de 
Nazismo durante a década de 1930, enquanto ele está trabalhan - 
do neste cortejo. Suas próprias pinturas foram destruídas em 
Mannheim em 1933 por ordem de Goebbels. A representação por 
Chagai 1 da destruição de seus opressores na antiguidade assume 
um significado contemporâneo.

Esta ãgua-forte inicia uma imagem importante na obra^de 
Chagai 1, a qual ele transforma em um trabalho de valor tão mo
numental quanto suas pinturas para o Museu de Mensagem Bíbli
ca e seu mural em cerâmica para a Igreja Nosso Senhor de Todas as 

Plateau d'Assy, durante a década de 1950.

agua

(l) Johnson, Vollard, 1867-1939, p-43l
• I 27.- AARAO E 0 CANDELABRO

Neste retrato de Aarao, Chagai 1 mostra os objetos e peças 
de vestuário rituais, cujos desígnios foram especificados por 
Deus, e que foram fabricados pelo primeiro artista judeu,
Bezalel (l) : a "menorah" de ouro e para sete velas (2), a peça 

peito gravada com os nomes das doze tribos (3), 3 veste ce 
Aarão (4) , e o chapéu (5). Aarão segura uma pequena vasilha 
com óleo, com a qual ele provê a "menorah". Representando a ar
te elaborada da peça de Bezalel, Chagai 1 estabelece um preceden
te bíblico para a arte judaica e os artistas judeus, como pres-

no

Graças, em

24. - MOISÉS FAZENDO VERTER AGUA DA ROCHA

Moisés aparece desmaterializado pela luz enquanto fica iso
lado, e talvez alienado, dos israelitas.Ouvidoso, Aarão perma- 

atrás dele como uma sombra. Chagai 1 infunde uma luminosi
dade sobrenatural espalhando-se pelas margens cheias de pessoas 
e gado.

25. - MOISÉS RECEBE AS TABUAS DA LEI

Chagai 1 representa Moisés no Sinai, envolto em nuvens. Ele 
estende os braços diagona1mente para cima, de modo a apanhar 
as tábuas alcançadas pelas duas mãos de Deus que emergem de uma 
nuvem escura.

0 íngreme precipício da montanha acentua a descida das tá
buas de Deus para o homem. A luz de Deus reflete-se nas tábuas, 
as quais brilham como um farol nesta composição sombria.

26. - MOISÉS QUEBRA AS TABUAS DA LEI
A veste escura de Moisés e os braços levantados (repetindo 

a representação dos israelitas idólatras na água-forte"0 bezer
ro de Ouro") expressa sua negra ira. Devido ao grande respeito

cri to por Deus.

(1) Exodus, XXXJ, 1-5 descreve como Deus^escolheu.Bezalel e 
dotou-o de um espírito divino de perícia, habilidade 
nhecimento em qualquer tipo de arte.

(2) Exodus, XXV, 31-40
(3) Exodus, XXVIII, 15“30
(4) Exodus, XXVIII, 31-35
(5) Exodus, XXVIII, 36-38

e co-

nece

28.- TRAVESSIA DO JORDÃO
0 som dos chifres de carneiro anunciam o avanço_da arca con

duzida pelos sacerdotes e seguida pela longa procissão de israe 
1itas.

A representação anacrSnica, por Chaga 11, da Arca é baseada 
nas arcas europeías e na Torah de sua juventude em Vi<_ebsk, 
visitas às sinagogas de Safed durante sua viagem a Palestina em 
1931 e seu contato renovado com as sinagogas^da Europa Orientai 
durante sua viagem a Vilna e Varsóvia, em 1935- Por isso, leões 
de coroa e empinados sobre as patas traseiras aparecem no meio de 
antiguidades bíblicas.

J suaa
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a partir do teto oferece a sensaçlo vi
és tão caindo-

29.- JOSUÉ LÊ AS PALAVRAS DA LEI igua-forte espalhando-se 
suai de movimento das colunas posteriores que

ate entao como um bravo ' 'der militar dos israelitas, 
Chaga oferece agora uma outra faceta do personagem Josué.
Chagai 1 retrata o papel de Josue como líder espiritual e educador 
de seu povo Sua postura e feiçSes ferozes, como até agora retra 
tadas, transformam-se completamente nesta água-forte.Seu corpo 
suaviza-se-e sua face torna-se gentil, pela introspecçio. Como 
em suas representações de Noe, Chagai 1 utiliza uma variedade 
de tipos faciais e de corpo para o mesmo personagem. Suas formas 
e expressão sao adaptadas para melhor transmitir cada cena in
dividual, sem necessidade de restringí 
tipo consistente.

33.- UNÇAO DE SAUL
Saul conforme descrito na "BÍ-

Chagall representa o jovem
blia" - simpático e uma cabeça maior do que qualquer pessoa do 

Deus daria um novo coraçao ao jovem soberano.
-

(1) i Samuel, IX, 2
r sua representação a um

34.- SAUL E DAVID
Chagai 1 retrata o jovem David como descrito na Bíblia: bo- 

chechas coradas, simpático (1) e habilidoso na musica (2). A 
interpretação de Chagai 1 para ser uma visão oposta a da grande 
pintura de Rembrandt sobre a mesma cena (3). A veste simples de 
David é cheia de luz, simbolizando o espirito de Deus presente 
nele. Saul, entretanto, esta coberto de negro, simbolizando 
escuridão dos maus espíritos que o acossam. Chagai 1 embeleza a 
composição com detalhes decorativos das jo.as da^coroa de SauU 
do trono elaboradamente esculpido (com a anacrônica escrel 
David) e as colunas elegantemente entalhadas, da corte de Saul.

0 tratamento afetivo de Chagail_com relaçao a David nesta 
água-fortêevoca seu amor por seu irmão menor, ao qua el<e tam- 
bim retrata como müsico em "David de perfi1” (1914) Sobre o _ 
jovem David, que morreu de tuberculose na Crimeia.Chaga 11 e 
creveu: "Seu nome ê mais doce do que a linha do horizonte e pa
ra mim tem o perfume de minha_terra nativa" ( )•

Chaqall dedica quatorze aguas-fortes na 
o profeta mais próximo ao coração de Chagai 1 porque era um ar 
tista (5). Este ciclo descreve a complexa personalidade de David, 
cheio de virtudes e defeitos. Estas imagens de David tornam-se 
os protótipos para muitos dos trabalhos de Chagai i durante as 
décadas de 1950 e 1960: suas pinturas de Mensagens Bíblicas ,

Catedral de Metz e suas tapeçarias para o

30.- JOSUÉ E A ROCHA DE SHECHEM

0 corpo.de Josue e desmaterializado pela luz, significando 
sua morte iminente. 0 profeta segura o livro no qual ele regis
trou as instruções divinas. No marco de pedra, está esculpida 
uma anacrônica estrela de David, simbolizando o pacto dos israe
litas com Deus. Parecendo uma lápide, este marco lembra as visi 
Las de Chagai 1 aos túmulos de sua mãe e avós, as quais ele des
creve em palavras e representa na ãgua-forte"Junto ao túmulo de 
minha mae", em "My Life".

i -

31.- SANSA0 E DALI LA

vw, ^?Sa° rePresenía fealmente o parágrafo seguinte (Jui 
XVI, 19) quando Sansão adormeceu i 
chos do seu cabelo foram cortados.

zes,
e sete ca-

_ A voluptuosidade de Da 1i1 a 
e o relaxamento sensual de Sansao transmite-se em linhas barro
cas . Os cachos tosados de Sansão

no colo de Da 1 i la

"Bíblia" a David,
^ parecem flamejar no braço le

vantado de Da 1i1 a. Quatro observadores filisteus observam a - 
tras das cortinas a derrota de Sansao, como consequência de
seus excessos físicos.

32.- SANSAO DERRUBA AS COLUNAS

Chagai 1 representa Sansão empurrando e não puxando as duas 
solidas colunas e fazendo-as curvar . Sua energia é mais mágica 
do que força (1). 0 recurso cubístico de raios de linhas

seus vitrais para a
Parlamento israelense. Chagai 1 ocasiona 1 mente combina ° Pe^° “

DaV'd COmm°rar"A0Fonate'da MÜs!cà»°( 1965-66) (6) para o _

Nova York, em sua pintura monumen -

nagem
décadas em seu 
Metropolitan Opera House em

em

12
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tal "0 concerto" (1957) (7) e na Nef Collectíon, em Washington,
D.C.

(1) I Samue1, XVI, 12
(2) I Samuel, XVI, 18
(3) Schapiro, Chagai 1, p. 126
(4) Chagai 1, My Life, p.27
(5) Virginie Haggard, Minha vida 

Fine, 1986), 12J
(6) Lascault, "Monumental Paintings", p.106-7
(7) Compton, Chagai 1, p.227

35.- DAVID VENCEDOR DE GOLIAS

0 personagem David 
pega a espada de Gol ias com 
a outra. Mal pode-se discerni

38.- A ARCA LEVADA PARA JERUSALÉM

Chagai 1 continua a representar a Arca no estilo das sina 
gogas de Vitebsk, Vilna, Safed e Varsovia. Mesmo os músicos 
que acompanham a procissão e tocam os instrumentos bíblicos an
tigos -liras, harpas, saltérios, tambores e.cimbalos- estão mais 
próximos ao espírito dos músicos "Klezmer" itinerantes dos 
"shtetls" da Europa Ocidental. Os dançarinos movem-se com a es- 

intensidade do fervor Hassfdico. Chagall trans- 
juventude russo-judaica para a

com Chagall (New York; Donald I,

pontaneidade e a 
põe a celebração alegre de 
antiguidade bíblica.

sua

uma dimensão heróica quando ele
com

assume
39.- DAVID E BETSABÃuma mao e a cabeça do filis teu

nn colo . , _ , decapitado Gol ias, estendido
no solo ao lado dele. Traços batidos e cruzados, profundamente 
gravados a agua-forte,emprestam uma textura estampada is fiqu - 
rase ao solo. 0 drástico contraste entre as áreas de luz 
curjdao, repetidas no ceu, adicionam 
ta a composição.

retrato cumulativo der o Chagall acrescenta outra dimensão ao 
David -o Rei como amante. 0 Rei, como um marionete, apoia-se ao 
parapeito de seu telhado, mais do que a palmeira que inclina-se

Assim como a árvore curva-se a forçadiagonal ao horizonte.
do vento, Chagall representa David entregando-se^a poderosa 
força da natureza -a atração pela formosa Betsabá.

e es-
uma qualidade expressionis-

em

36.- CÂNTICO DO ARCO
AO.- BETSABÃ AOS PÉS DE DAVID

0 David pastor, musico e guerreiro é agora representado 
como um poeta, lamentando a perda de JÓnatas e Saul com seu 
cântico. Chagall coloca o David coroado, com a lira, contra o 
ceu claro e ensolarado. Aquele jovem anteriormente forte e de 
rosto cheio aparece agora

A última representação que Chagall faz de David em 
aposentos, mostra o outrora vigoroso rei como.mui to velho e can
sado. A ainda jovem e bela Betsabá vem a ele implorar que desig-

filho Salomão como seu sucessor. A água-forte tem ascinti-

seus

ne seu
lações dos benefícios do sucesso de David: a coroa e as roupas 
trabalhadas com pedras, os colares, os tecidos e o assoalho

como um personagem magro e comovente.

37.- 0 REI DAVID
brilhantes. _

Chagall dedica quatorze aguas-forter da "Bíblia” a David, 
musical a Saul na juventude até o final 

de seus quarenta anos de reinado sobre Israel. Em cada 3gua-fop- 
te, Chagall revela outra dimensão da complexa personalidade de 
David: o músico, o pastor, o guerreiro, o poeta, o libertador de 
Jerusalém, o líder, o amante, o pai e o criador de salmos. Como_ 
no tratamento dado a Moisés por Chagall, o.ciclo de David ofere 
ce uma refrieza de imagens que inspirará a obra de Chagall nas

criatividade.

Chagall retrata o jovem rei contemplando as muralhas de 
Jerusalém., o forte de Zion, o qual ele capturou e mudou seu no
me para Cidade de David (l). A majestade da cidade monumental 
e belissimamente captada por Chagall, 
a impressão mais profunda de sua vida.

desde sua consolação

que sentiu em Jerusalém

(1) II Samue1, V,7

próximas cinco décadas de- sua

- 14 -
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4l~- o SONHO DE SALOMÃO
44.- A CRIANÇA RESSUCITADA POR ELIAS

senri„ e a terceira f.gura na "Bíblia" representada como
Jarí p ' V01; DeUS 5m Seus sonhos <as °utras figuras são
Jaco e Samuel). Um grande anjo inclina verticalmente suas plu

magens para.o corpo horizontalmente reclinado de Salomão. 0 
anjo esta circundado pela luz simbólica de Deus. Chagall chama
n°hra para ° pedido d® sabedoria por Salomão, mostrando
o braço do jovem Rei cobrindo sua cabeça desnuda, a qual esti 
temporariamente despojada da coroa, retirada por ser noite 
representação por Chagall do sonho de Salomão estã próxima i 
descrição de seu proprio sonho de infância : "Subitamente, o 
ceu abriu-se e uma^criatura alada desceu com uma luz cintilan- 

enquanto um ruido encheu a sala com movimento 
rutlar de asas batendo-eu pensei: 
meus olhos, a luz é tão brilhante,

A cena em que Elias ressucita uma criança, f.Vho de uma 
vi Ova de Sarepta ( o que efetuou-se através defuma forma card.o 
pulmonar miraculosa, como descrito no texto), e ' u^' 
três discos concêntricos de luz, inscritos com uma estrela de

David e o nome de Deus. .
0 tema da criança ressucitada tem um significado pessoa
Chagall, que lembra: _ . .
"No início, eu nasci morto. Eu nao queria viver. Imagine 

bolha branca que não queria viver. Eles espetaram esta
um balde com agua. __

para

uma
bolha com agulhas, mergu1haram-na .
Enfim, ela emitiu um choramingo fraco. Mas o impor.ante
eu nasci morto". 0)

em
era,

te,
e nuvens. Um 

um^anjoJ Eu não posso abrir 
tão luminosa". (1) (1) Chagai 1, My Life, p.37

(1) G i 1bert Lascaud, "Ali -e no País das Maravilhas", em G. di 
ban Lazzaro, ed. "Homenagem a Març Chagall (New York: 
Tudor, n.d.), 112.

45.- ELIAS NO MONTE CARMEL
Através de traços pesadamente superpostos e.cruzados,_ChagaiJ 

monumental de Elias, cujas formas maciças e
da montanha. 0 

das nuvens de chuva

transmite um retrato
42.- 0 JULGAMENTO DE SALOMÃO próprias característicasarredondadas assumem as

sombreado do céu sugere a primeira sugestão
, ansiosamente esperadas pelo pro.ev.a.Chagall representa o momento decisivo 

mae revela seu em que a verdadeira 
pe,a cr1ança ameaçada. Chagall estabelece 

o contraste entre as feições honradas da mãe suplicante com as
^ Ya'V0S!5 ^ impostora- Centrado na composição, estã o 
.objeto da sua disputa -a inocente criança, balançando e segura 
pelo servo armado com_uma espada. Uma aura de lui ilumina o lo
ca do palacio. Salomao esta elevado em seu trono. Sua postura 
calma expressa sua confiança e sabedoria em executar a justiça

que se aproximamamor

46.- A VISÃO DE ELIAS
Chagall faz a união do mensageiro de Deus e de Elias repe 

tindo suas poses dramáticas como em um espelho. 0 local de 
encontro é composto por planos cubistas, fragmentados e superpos- 

branco e cinza.

seu

tos, em preto,
47.- ELIAS LEVADO AO CÉU . r. , ,

A ascensão de Elias ao céu e um tema que fascinas ^ece 
5 de sua obra. 0 motivo do carro voador de Elias apa.ece 
"A carruagem voadora" (1313) (D, no qual um camponês rus-

, seu carro, e reaparece no desenho por n de A
de São Petersburgo" (1942) , para o ballet Aleko (2). 

Esta aquaforte torna-se um protótipo dominante para Elias 
"Mensagem Bíblica" de Chagall, assim como seus v« - 

Union Church, de Pocantico Hills, N.Y. (1^65 66).

43.- A PRECE DE SALOMÃO

Chagall representa sua devoção no templo de Salomão A

sKS.rs.í ™;“ *
pnmeiro plano, estão as Tábuas da Lei (inscritas 
crônica estrela de David) e a 
Ao fundo, as altas colunas indi 
santuário.

pre-

ouro, em 
com uma ana - 

'menorah" dourada de sete braços, 
cam a escala monumental do

Fan tasÍa

novo
no mosaico 
trais para a
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51. - A PRECE DE ISA1AS
A figura sentada de I saias, encapotada e coberta pelos bra

ços em círculo, parece, uma massa disforme -a argila a ser tra
balhada pelas mios de Deus. A face escondida e a ira de Deus, 
depreciada por Isaias, são sugeridas na inscrição invertida do 
nome de Deus no círculo de luz e no gesto agressivo do anjo. Nes
ta aguaforte, produzida após a segunda Grande Guerra, Chagai 1. 
trata da ausência de Deus na antiguidade e, talvez, em Auschwitz.

52. - VOCAÇÃO DE JEREMIAS
Chagai 1 dedica quatro Iguas-fortes na Bíblia para Jeremias, 

o profeta do trágico destino de Israel. A visão profética de 
Jeremias é de sofrimento, derrota e destruição.

53. - A CAPTURA DE JERUSALÉM
Como Chagai 1 gravou esta água-forte em 1539 (a última da 

série completada antes da guerra) (l), ele estava^expressando 
a situação perigosa do Judaismo europeu contemporâneo, mais do. 
que a captura de Jerusalém na antiguidade. 0 exílio e a destrui
ção do Israel antigo representados nesta obra são imagens profé
ticas do Holocausto. Mais uma vez desamparados por Deus, preva - 
lecem o terror e a violência, e nao ha salvaçao.

(1) Compton, Chagai 1, p.272

54. - SOFRIMENTOS DE JEREMIAS
Iniciada antes da guerra, Chagall retornou a esta obra em 

1951 para completá-1 a.A água-forte texturada de forma pesadamen- 
te trabalhada e elaborada é um exemplo extraordinário dos dons 
de Chagall na impressão. Ao limitar a imagem â face e ao rosto 
do profeta, Chagall consegue concentrar a intensidade da emoção. 
Como consequência da destruição dos judeus europeus, o retrato 
de Jeremias por Chagall expressa a dor das testemunhas sobrevi 
ventes.

(1) Compton, Chagall, p.180-181 
", ", p. 248(2)

48.- DEUS TERA PIEDADE DE JACOB

.Chagall compoe esta ilustração do retorno a Jerusalém com 
múltiplas formas circulares: o monte em forma de cúpula sobre o 
qual repousa Jerusalém, a curva da procissão ao redor dos muros 
que circundam a cidade, o arco-íris sobre Jerusalém (símbolo da 
Aliança de Deus com Noé) e o círculo da luz de Deus. A harmonia 
dinamica alcançada por estes discos e arcos superpostos lembram 
os trabalhos de Chagall de 1911-12 e sua amizade com Delaunay 
na epoca_em que este último estava criando suas abstrações em 
discos cósmicos.

49. - NASCIMENTO DE JERUSALÉM

0 circulo da luz de Deus torna-se uma lente através da qual 
nos observamos o nascimento de Jerusalém. Símbolos judaicos cir
cundam esta visão -o "tefilin", tradicionalmente usado pelos ju
deus enquanto-rezam, adorna a.fronte do anjo; o "shofar", a par
tir do qual as letras hebraicas para "Jerusalém" parecem derra - 
mar-se; e a pequena inscrição da estrela de David. Esta vista 
de Jerusalém é o protótipo para um motivo importante na tapeça - 
ria "Entrada em Jerusalém" (1964-68) de Chagall para o Parlamen
to israelense.

50. - PROMESSA A JERUSALÉM

A aliança de Deus com Israel é reiterada através de três 
representações simbólicas: o anjo desdobrando suas vestes bar
rocas para revelar sua.face; o arco-íris e o anjo que apareceu 
a^Noe; e o disco inscrito com o nome de Deus representa a Cria
ção.^Nesta obra, Chagall escolheu um texto para ilustração que 
nao e conhecido em outros ciclos bíblicos (l). Como uma dastrin- 
ta e nove águasTfortes que foram produzidas de 1952 a 1956 o 
simbolismo do texto assume um significado adicional para Chagall 

renascimento do povo judeu depois do Holocausto e a 
tituição do Estado de Israel em 1948,
com o

cons /"■
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