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Леанід Карповіч: Зачараваны Бібліяй. Песьня песьняў Марка Шагала  

 

Анатацыя. Аўтар апісвае прыцягненьне Марка Шагала да Бібліі, якое ён 

перадаваў у сваіх творах. У прыватнасці, мастак, звяртаўся да 

Песьні песьняў, паэмы, якая дыхае каханьнем. «Без любові наш сьвет – крок за 

крокам – будзе набліжацца да канца»”. Дыхаюць каханьнем і карціны Шагала з 

цыклу “Песьня песьняў”. Аўтар падае ў артыкуле паштовыя маркі, выдадзеныя 

паводле карцін М. Шагала і апісвае іх змест. 

 

 

 

У жывапісу ёсьць толькі адзін колер - колер каханьня…  

Марк Шагал  

  

“Ад юнацтва прыцягвала мяне Біблія. Мне заўсёды здавалася і да гэтага часу 

здаецца, што яна самая вялікая крыніца паэзіі ўсіх часоў. Біблія падобная на 

рэзананс прыроды, і гэтую таямніцу я спрабаваў перадаць... але я не чытаў Біблію, 

я яе сьніў”, – казаў Шагал. І працягваў: “Біблія – самы вялікі ў сьвеце твор 

мастацтва. Біблія ўтрымлівае ў сабе высокі ідэал быцьця чалавека на планеце 

Зямля”; “калі б людзі больш уважліва чыталі прарокаў, яны там маглі 

б знайсьці адказы на самыя розныя пытаньні быцьця, аж да атаясамленьня  

сьветабудовы з любоўю: «Без любові наш сьвет – крок за крокам – будзе 

набліжацца да канца»”. Гэта зачараваньне Бібліяй Марк Шагал здолеў перадаць у 

сваіх творах.   

 

Песьня песьняў складаецца з 1250 габрэйскіх слоў, усяго з 1250 

слоў, але духмяных каханьнем. Гэта паэма дыхае каханьнем. Дыхаюць каханьнем і 

карціны Шагала з цыклу “Песьня песьняў”. 

 

Песьня Песьняў І. Вечар. Увечары нявеста шукае сваё каханьне на 

вуліцах Ерусаліма. “Няхай вусны яго мяне пацалуюць! Бо лепшыя за 

віно твае ласкі” (Песьня 1:2).  
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Песьня Песьняў І. Марк Шагал . 

Ніца. Нацыянальны музэй Марка Шагала, Біблейскае пасланьне, (Францыя). 

Марка пошты Грэнады, выдадзеная ў 1986 годзе 

  

Што зашыфраваў Марк Шагал у сваіх палотнах? Напэўна кожны ўбачыць нешта 

сваё. Кажуць, што дзеці бачаць на гэтых карцінах нашмат больш, чым дарослыя…  

 

Вечар. Пачатак новага дня ў габрэйскай традыцыі. Нявеста прынікла да 

жаніха: “Пячаткай мяне пакладзі на сэрца сваё…” (Песьня 8:6).  

 

Нявеста глядзіць у раскрытую кнігу, у руцэ трымае букет. Над жаніхом белая 

галубка – сымбаль Сьвятога Духа, міру і любові. “Яго левая — пад маёй галавою, а 

правай рукою мяне абдымае” (Песьня 2:6). Усё разам – яднаньне народа Ізраіля 

(нявеста) з Богам. Ад жаніха і нявесты па дыяганалі ўверх, у будучыню, стромкія 

лініі вядуць да ўтворанай сям’і, побач зь якой пусты трон для патомкаў Давіда і 

месяц, і белы голуб. У левым верхнім куце ў рошчы жаніх грае на флейце. Да яго 

бяжыць нявеста. Магчыма ўспамін аб страчаным раі з каляровымі жывёламі. 

Справа Дрэва Жыцьця з белай жывёлай у яго кроне. Пад дрэвам пастушок грае на 

флейце і побач пасуцца авечкі.  

 

“Ты скажы, каханьне маёй душы, дзе ты пасьвіш? дзе апоўдні ты адпачываеш? 

навошта бадзяцца мне каля статкаў сяброў тваіх?” (Песьня 1:7).  

 

Горад накіраваны вэртыкальна ў неба да Новага Ерусаліма… У горадзе 

дзяўчына: “Устану, і горад увесь абыду, па вуліцах і па завулках, шукацьму таго, 

каго сэрцам кахаю, я шукала яго, не знайшла” (Песьня 3:2).  
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Песьня Песьняў II. Ноч. “Заклінаю вас, Ерусалімскія дочкі, сарнамі ці палявымі 

ланямі: ня будзеце і ня турбуйце каханай, пакуль не прачнецца сама!” (Песьня 2:7).  

 

 
 

Песьня Песьняў II. Марк Шагал (1887 - 1985). 

Ніца. Нацыянальны музэй Марка Шагала, Біблейскае пасланьне, (Францыя). 

Марка пошты Грэнады, выдадзеная ў 1986 годзе 

  

Каханая спіць так моцна, як у мацярынскай утробе. “Мне мой мілы — як 

ладанка зь мірай; начуе ў мяне на грудзях…” (Песьня 1:13). Але гэта сон прарочы. 

Не аднойчы напісана ў Бібліі, як Бог прыходзіў да сваіх абранцаў у сьне. “Я сплю, а 

сэрца маё чувае; вось, голас каханага, які стукаецца: «Адчыні мне, сястрыца, 

каханая, мая беспахібная, чыстая горлінка, бо галава мая — абрасілася, мае кучары 

— ў начной вільгаці»“ (Песьня 5:2). Выгнутая пакручастая лінія злучае 

два люстрана адбітыя гарады з небам. Верхні горад Сен-Поль-дэ-Ванс, дзе 

Марк Шагал правёў апошнія гады жыцьця, і люстрана адбіты родны Віцебск, дзе 

ён нарадзіўся і які ніколі не забываў. З гарадоў рука (Божая?) паказвае на месяц. 

Справа побач з каханай лазурны жаніх з крыламі і арфай у руках. Тут жа 

Дзерава Жыцьця, карані якога ў небе, а крона з пладамі накірована да зямлі. Пад 

жаніхом пусты трон і гуляюць побач два львяняці…  

  

Песьня Песьняў III. У дзень шлюбу. “Выходзьце, дзяўчаты, на цара 

Саламона зірнеце, дочкі  Сіёнскія, на вянок, якім яго маці ў 

дзень вясельля ўвянчала, у дзень радасьці сэрца ягонага” (Песьня 3:11).  
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Песьня Песьняў IIІ. Марк Шагал (1887 - 1985).  

Ніца. Нацыянальны музэй Марка Шагала, Біблейскае пасланьне, (Францыя).  

Марка пошты Грэнады, выдадзеная ў 1986 годзе 

  

Тры авалы вырысоўваюць мацярынскі жывот і грудзі –

 сымбаль дзьвюх Скрыжалей Завету. Падобна беласьнежнай камеце, імчыць ад 

зямлі ў неба пад вясельным балдахінам нявеста, забіраючы 

з сабою каханага. “Каханы аддадзены мне, я -яму…” (Песьня 2:16).  

Сьплеценасьць фігур закаханых азначае сьвятасьць іх шлюбу як чароўнага 

спрадвечнага стану чалавека, які дае яму паўнату ў саюзе з іншым і 

самім Богам. Дабраславеньне закаханым нясе анёл - слуга Бога і выканаўца Яго 

волі, ён ляціць і трымае ў руцэ Менору. Але рука анёла ў гэтак ненатуральнай позе, 

быццам яна належыць самому Богу.  

 

Крыху ніжэй постаць яшчэ аднаго анёла, які радасна трубіць у рог шчасьця. Над ім 

белы голуб, падобны да выпушчанага Ноем з каўчэга і які прынёс аліўкавую 

галінку Дабравесьця жыцьця і зьяўляецца сымбалям Сьвятога Духа. Цыркавы 

артыст трубіць, апіраючыся рукамі на вялікага пеўня. Ідзе вясельны абрад, які 

суправаджаецца весялосьцю, сьмехам, гульнёй і танцам, і азначае пачатак 

новага жыцьця для закаханых. Сіняе дрэва з белымі водбліскамі на кроне, яшчэ 

ніжэй  зялёнае дрэва з пладамі на ім, а паміж імі  чалавечая постаць з рысамі і 

мужчыны і жанчыны адначасова  вобраз раю з Дрэвам Жыцьця і 

Дрэвам пазнаньня дабра і зла і першароднага чалавека.  
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Два гарады зьмешчаны ў жываце жанчыны. Панарама Сен-Поль-дэ-Ванса з 

званіцай катэдральнага сабора, як вобраз сучаснага, і перавернуты выгляд роднага 

Віцебска з зялёным купалам царквы, як зварот да мінулага свайго роду, зямлі 

запаветнай, якую мастак заўсёды насіў у сабе. Нешта дагары нагамі нясе рабін…  

Чырвоны колер, які запаўняе ўсю прастору палатна, льецца 

патокамі, сымбалічна злучае ў сабе і чалавечую і боскую любоў так, 

што дзьве волі  зямная і нябесная - аказваюцца сугучнымі.  

  

Песьня Песьняў IV. Поўдзень. Чалавечы саюз  знак Боскага Запавету. “Пакуль не 

астыў яшчэ дзень, не паслаліся цені, я ўзыду на пагорак міравы, на 

гару фіміямную” (Песьня 4:6).  

 

 
 

Песьня Песьняў IV. Марк Шагал (1887 - 1985). 

Ніца. Нацыянальны музэй Марка Шагала, Біблейскае пасланьне, (Францыя). 

Марка пошты Грэнады, выдадзеная ў 1986 годзе 

  

На цёмна-чырвоным фоне ружовы сінягрывы конь з рознакаляровымі крыламі і 

букетам кветак у пярэдніх нагах імчыць Давіда і Вірсавію. Адценьні чырвонага і 

ружовага - гэта не толькі сымбаль пачуцьцёвай любові, але і кроў, якая пральецца, 

калі Давід, каб атрымаць Вірсавію, адправіць яе мужа ў бой, дзе 

той памрэ. “Пячаткай мяне пакладзі на сэрца сваё, пакладзі на рукі, як пярсьцёнак: 

бо каханьне, як сьмерць — моцнае; рэўнасьць, як пекла — лютая; стрэлы яго — 

стрэлы вогненныя; яно — полымя непагаснае” (Песьня 8:6).  

 

Беласьнежны вэлюм нявесты шлейфам лунае па небе. “…знайшла, каго сэрцам 

кахаю; прывяла яго ў дом сваёй маці…” (Песьня 3:4). Бог-жаніх на галаве 



       КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №27, красавік-май 2021         ISSN  2562-9506 
 

128 
 

якога карона, сымбаль улады. Нявеста-народ, чыстая душа чалавечая, якая 

імкнецца да саюзу з Богам.  

 

Народ Ерусаліма вітае маладых. У левым куце анёл сваёй музыкай 

падтрымлівае ўрачыстасьць. Справа Дрэва Жыцьця і над ім птушка дагары нагамі 

(ходзіць па небе?). “Вялікія воды ня могуць любоў патушыць, і рэкі яе не затопяць. 

Калі б хто даваў багацьці дома свайго за любоў, іх адхілілі б з 

пагардай. “ (Песьня 8:7).  

.  

 
 

Песьня Песьняў V. Сусьветны і вечны запавет паміж людзьмі 

і Богам. Марк Шагал (1887 - 1985). 

Ніца. Нацыянальны музэй Марка Шагала, Біблейскае пасланьне, (Францыя). 

Марка пошты Грэнады, выдадзеная ў 1986 годзе 

 

Перад нявестай у бялюткім адзеньні жаніх, які грае на ліры. “Каханы мой белы, 

румяны, з тысяч самы найлепшы” (Песьня 5:10). “Ды адна яна, беспахібная, 

чыстая горлінка…” (Песьня 6:9). Над галавой жаніха дзьве птушкі чырвоная і белая 

злучаюцца ў адзінае. Пад нагамі два гарады Сен-Поль-дэ-Ванс і Віцебск зьліліся ў 

адзін. На беразе Ракі Жыцьця Дрэва Жыцьця і Новы Ерусалім, над якім Божая рука 

і лятаюць анёлы. У нізе карціны сіні конь у кароне, трон заняты двума ільвянятамі, 

рука трымае адчыненую Кнігу, якая прачытана і пачута. “…цар мяне ўвёў 

у харомы свае!“ (Песьня 1:4).  

 

Карціны Шагала падобныя на сон, сон казачны, чароўны і непаўторны …  Яны  

заварожваюць ня толькі колеравай гамай, але надзвычайна насычаныя таямнічым 

загадкавым зьместам, які заклікае калі не да філясофскага асэнсаваньня, то да 

звароту ў сваю  сутнасьць. У Ніцы (Францыя) знаходзіцца 
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Нацыянальны музэй Марка Шагала Біблейскае пасланьне, а ў ім 

у аддзельным пакоі пяць карцін, прысьвечаных Песьні песьняў. Той, хто ўбачыў 

карціны Шагала ў музэі Ніццы, выходзіць з музэю іншым чалавекам. Бо 

немагчыма выйсьці тым самым.  

 

На беларускую мову Песьню песьняў пераклаў Васіль Сёмуха. Зьвяртаючыся да 

чытача, ён напісаў:  

“Гэта кніга пра Любоў і Каханьне. Калі ты габрэй, — чытай, бо гэта пра 

любоў Бога да богавыбранага габрэйскага народу і пра любоў народу да 

свайго Бога; калі ты хрысьціянін, — чытай, бо гэта кніга пра духоўны шлюб 

Хрыста з нябеснай нявестай – Царквою, Свьвятога Духа з Дзевай Марыяй, 

чалавечай душы з Богам-Любоўю; калі ты атэіст, альбо, крый Божа, «праваслаўны 

атэіст» – чытай, бо гэта зборнік старжытнагабрэйскай любоўнай лірыкі пра 

зямное каханьне мужчыны і жанчыны. І кожны хай знойдзе сваё! І кожнаму хай 

будзе добра на сэрцы”.  

  

 

Leanid Karpovich: Enchanted by the Bible. Mark Chagall’s Song of Songs (аbstract)   

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 123-129, www.sakavik.net) 

The author describes Mark Chagall’s interest in the Bible which he displayed in his art 

creations. In private the artist turned to the Old Testament book of “Song of Songs,” to its 

poetry that breathes out love. “Without love our world would, step by step, continue to its 

end.” Chagall’s art pieces breathe out love taken from “Song of Songs.” In his article the 

author displays stamps that feature Chagall’s art works and describes their content. 

 

 

Леонид Карпович: Очарованный Библией. Песня песен Марка Шагала  

(резюме)                                                                                                                                          

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 123-129, www.sakavik.net) 

Автор описывает тяготение Марка Шагала к Библии, которое он передал в своих 

произведениях. В частности, артист обратился к «Песне песен» - стихотворению, 

дышащему любовью. «Без любви нашему миру - постепенно - придет конец». 

Картины Шагала из цикла «Песнь песен» тоже дышат любовью. В статье автор 

приводит почтовые марки, выпущенные по картинам М. Шагала, и описывает их 

содержание.                                                                   
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