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MOKĖSI VILNIUJE,
IŠGARSĖJO PARYŽIUJE
Žydų dailininkai – Vilniaus piešimo mokyklos auklėtiniai
Kultūros istorikas, buvęs Vilniaus Gaono žydų muziejaus
darbuotojas Genrichas AGRANOVSKIS, rašo apie žydų kilmės
dailininkus, kurie XX a. pradžioje mokėsi Vilniuje, o vėliau išgarsėjo
Paryžiuje. Tai Levas Bernšteinas-Sinajevas (1867–1944),
Naumas Aronsonas (1872–1943), Žakas Lipšicas (1891–1973),
Michailas Kikoinas (1892–1968), Pinchus Kremenis (1890–1981),
Chaimas Sutinas (1893–1943) ir Faibich-Šraga Carfinas (1899–1975).

1866 metais į Vilnių atvyko dailininkas Ivanas Trutnevas
(1821–1912). Nepasiekęs ypatingų aukštumų kūryboje, jis
išgarsėjo tais pačiais metais savo įsteigta ir tapusia plačiai
žinoma piešimo mokykla. Per nepilną mokyklos gyvavimo
penkiasdešimtmetį joje mokėsi apie keturis tūkstančius mokinių, įskaitant ir tuos, kurie viso – trejų (kitais duomenimis – ketverių) metų kurso ir nebaigė. Daugiausia mokinių
buvo iš trijų lietuviškųjų ir trijų baltarusiškųjų gubernijų, kurios buvo pavaldžios Vilniaus mokymo apygardos globėjui.
Į mokyklą buvo priimami asmenys nuo dvylikos metų. Taigi
mokinių kontingentas buvo labai įvairus: ir vaikai, ir suaugusieji. Priimant į mokyklą nebuvo kreipiama dėmesio nei
į tautinę, nei į religinę priklausomybę – tarp mokinių buvo
labai daug žydų.
Nemaža Vilniaus piešimo mokyklos auklėtinių vykdavo tęsti mokslo į Paryžių, kur, beje, ne vienas tapo žymiu
tapytoju ar skulptoriumi. Vienas pirmųjų ten išvažiavo keturiolikmetis Levas Bernšteinas-Sinajevas (1867–1944). Jo
tėvai, matyt, buvo gana turtingi žmonės, nes jaunuolis galėLev BERNŠTEIN-SINAJEV. Skulptūros namo
Plotnikovo skersgatvyje fasade. Maskva
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Genrich AGRANOVSKI, a cultural historian and former researcher
at the Vilna Gaon Jewish State Museum, writes about artists of Jewish
origin who studied in Vilnius and later became famous in Paris:
Lev Bernstain-Sinaev (1867–1944), Naoum Aronson (1872–1943),
Jacques Lipchitz (1891–1973), Michele Kikoine (1892–1968),
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jo mokytis pas garsius prancūzų to meto skulptorius Jules’į
Dalu ir Auguste’ą Rodiną. Nuo 1890 metų Sinajevas pats
pradėjo savo darbus eksponuoti Prancūzijos dailės parodose. Jo sukurta nemaža Europos garsenybių biustų. Dailininką
domino ir biblinės temos. Jo skulptūrą „Verkiantis Ezras“
įsigijo Prancūzijos vyriausybė ir padovanojo ją Sanso miesto
muziejui. 1901 metais dailininkas buvo apdovanotas Garbės legiono ordinu. Sinajevas dirbo ir Rusijoje. Dvidešimto
amžiaus pradžioje jis sukūrė pusšimčio mąstytojų, rašytojų
bei dailininkų skulptūrinių portretų ciklą statomo Maskvos
menų muziejaus frizui. Deja, darbai nepatiko užsakovui, ir
kai kuriejų papuošė Plotnikovo skersgatvyje esančio statinio
Nr. 4 fasadą. Kone visai laiko sugadintų skulptūrų liekanose
dar šiandien įžiūrimi žinomi rusų rašytojų veidai.
Didžiąją savo gyvenimo dalį dailininkas praleido Prancūzijoje. 1944 metų vasarį Sinajevą areštavo fašistai, ir jis žuvo
koncentracijos stovykloje Dransi (Drancy).
1888 metais į Trutnevo mokyklą įstojo šešiolikmetis
Naumas Aronsonas (1872, Kreslavka Vitebsko gubernijoje,
dabar Kraslava Latvijoje – 1943). Piešimo mokykloje pasimokęs vos vienerius metus, jis išvyko į Paryžių ir praleido
ten visą savo gyvenimą. M. Glanc, Aronsono kūrybos tyrėja, jo autobiografinių pastabų įvade rašo: „Tarp kitų Naumą
Aronsoną išgarsinusių kūrinių aukščiausio pripažinimo sulaukė Beethoveno biustas (1905), tebestovintis kompozitoriaus namų sode Bonoje, ir Louis Pasteuro skulptūra, kurią
dailininkas baigė 1922 metais, kai buvo minimos šimtosios
mokslininko gimimo metinės. Po ilgų ir sudėtingų peripetijų
ji buvo pastatyta Pasteuro institute Paryžiuje, o jos kopijas
užsisakė dar ne vienas pasaulio miestas. Aronsono rankai priklauso nemažas skaičius žinomų didžių bei autoriaus širdžiai
artimų žmonių statulų, kompozicijų bei portretų. Dirbta jo
ir monumentaliosios skulptūros srityje. Niekados Aronsono
kūrybos neapleido žydų tema: kūriniai „Berniukas su tfilinu“
(tfilinas – dvi odinės dėžutės, kurių viduje yra pergamento
juostelės su ant jų užrašytomis keturiomis ištraukomis iš
Toros; tfilinas rišamas odiniais dirželiais kiekvieną dieną, išskyrus šabą rytinės maldos metu, ant kairiosios rankos ir ant
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Naumo ARONSONO portretas ir Beethoveno biustas (1905)
Bonoje. Fotografijos autorius nežinomas

kaktos – red.), „Mozė“, „Senatvė“, „Bar-Micva“ vaizduoja
stiprius, kupinus meilės ir savigarbos žmones. Po 1903 metų
Kišiniovo pogromo buvo sukurti tokie darbai kaip „Pogromas“ bei „Kiduš-Hašem“. Per visą savo gyvenimą dailininkas yra gavęs daugybę prizų bei apdovanojimų. Už darbus,
eksponuotus 1937 metų Pasaulinėje parodoje Paryžiuje, jam
suteiktas aukščiausio Prancūzijos apdovanojimas – Garbės
legiono ordinas“.
1905 metais į Vilnių atvyko keturiolikmetis Jakovas Lipšicas (Jacques Lipchitz, 1881 Druskininkuose, Gardino gubernijoje – 1973). Remdamiesi enciklopedinėmis žiniomis, galime teigti, kad jis po ketverių metų mokslo Vilniuje, realinėje
gimnazijoje, „suartėjęs su vietos meno sluoksnių atstovais,
pirmenybę atidavė skulptūrai“. O baigęs ne tik gimnaziją, bet
ir piešimo mokyklą, išvažiavo į Paryžių. Pradėjęs kūrybą nuo
klasikinės skulptūros, po keleto metų beveik visiškai pasuko
į abstrakčiąją kompoziciją, tapdamas vienu šios meno šakos
pionierių. „Aukščiausią tragikos laipsnį Lipšico kūryba pasiekė Antrojo pasaulinio karo metais (būdamas JAV, kur 1941
metais atvyko iš nacių okupuotos Prancūzijos), sužinojęs apie
Europos žydų likimą, sukrėstas skulptorius nerte pasineria į
pagrindinę savo kūrybos temą – motinos ir vaiko dominantę...
1941–1943 metų skulptūrinė versija – kūdikis mėšlungiškai
kabinasi bekojei motinai už kaklo, o ji beviltiškai kelia į dangų savo nukirstų rankų galus – buvo priimta kaip requiem tai
nesuskaičiuojamai daugybei žydžių motinų, pasmerktų prieš
žūtį pamatyti savo kūdikių sunaikinimą.“
Vienas šios temos variantų yra Jad Vašem komplekse Izraelyje.
Jacques LIPCHITZ. Motina ir vaikas. 1941–1943

1910–1912 (o gal 1913) metais iš Vilniaus į Paryžių iškeliauja trejetas Baltarusijos gyventojų: Michailas Kikoinas
(Michel Kikoïne, 1892, Gomelis – 1968), Pinchus Kremenis (Pinchus Krémègne, 1890, Želudokas, Lydos apskritis,
Gardino gubernija – 1981, Céret) ir vėliausiai iš viso trejeto išvykęs Chaimas Sutinas (Chaim Soutine, 1893, Smilovičiai, Minsko gubernija – 1943). Pirmiausia Prancūzijoje
ėmė sektis Kikoinui ir Kremeniui. Tolimas Michailo giminaitis Konstantinas Kikoinas pasakojo apie Kikoinų šeimą
ir pirmuosius dailininko žingsnius: „Devyniolikto amžiaus
pabaigoje buvo dvi Kikoinų giminės atšakos. Lietuviškajai
atšakai atstovavo mano senelio Kušelio Kikoino šeima. Senelis mokytojavo Žagarėje, Šiaurės Lietuvoje prie pat Latvijos sienos... Jis suspėjo duoti savo vaikams tradicinį žydišką išsilavinimą. Abu sūnūs tapo fizikais. (Vyresnysis brolis
Isaakas Kikoinas – netgi žymiu fiziku – dusyk Socialistinio
darbo didvyriu. – G.A.)... Sėkmingesnės Baltarusijos Kikoinų šeimos atšakos atstovai, tapę verslininkais, amatininkais
ir finansininkais, gyveno Gomelyje. Michailas su savo tėvais
persikėlė į Minską. Tėvo noru jis įstojo į komercinę mokyklą, deja, nieko doro iš to sumanymo neišėjo. Berniuko sąsiu-

Michail KIKOIN. Annay-sur-Serein. 1928

vinių paraštės mirgėte mirgėjo piešiniais, netrukus jis buvo
„įtaisytas“ į Kriugerio „akademiją“, kur sutiko draugą visam
gyvenimui – Chaimą Sutiną. 1908 metais jiedu prieš tėvų valią persikėlė į Vilnių, kur įstojo į dailės mokyklą. Ten prie
jų prisidėjo ir Pinchus Kremenis... Vilniaus dailės gyvenime
vyravo akademinės tradicijos. Ir trys jaunuoliai nusprendė
vykti į Paryžių...“
Paryžiuje dailininkas įsikūrė „Avilyje“ – taip buvo vadinamas rotondos formos statinys Monparnaso priemiestyje.
Statinį sudarė 84 nedidukai, nebrangiai nuomojami kambariai – dirbtuvės. Pirmame aukšte veikė kavinė „Rotonda“,
kurioje dar nepripažinti jauni dailininkai bei poetai (tarp jų
buvo ir Ilja Erenburgas, smulkiai aprašęs „Rotondos“ gyvenimą savo garsiuosiuose memuaruose „Žmonės. Metai. Gyvenimas“) praleisdavo nemaža laiko, besiginčydami menų
temomis. Sąskaitos dažnai būdavo apmokamos vienu kitu
piešiniu, o juos kavinės savininkas Libionas neretai pasiųsdavo į krosnį. „Avilyje“ Kikoinas pragyveno penkiolika metų.
Krantai 165

22

Genrich AGRANOVSKIJ

Čia gyvendamas išgarsėjo, praturtėjo... 1919 metais įvyko
pirmoji personalinė jo paroda. Pirmąją sekė kitos... 1926 metais Anne-Cepen kaime dailininkas įsigyja namus, kuriuose
vasaromis dirba. Didžiulį pasisekimą turi jo peizažai, natiurmortai, gėlės... 1928 metais Kikoino paveikslai eksponuojami Maskvoje šiuolaikinio prancūzų meno parodoje. Vokiečių
okupaciją dailininkui pavyko išgyventi slapstantis pietvakarių Prancūzijoje. Po karo jis triskart aplanko Izraelį. 1953
metais išleidžia albumą „Izraelio vaikai“. Kikoino dukra Kler
įkuria Kikoino vardo paramos fondą žydų dailininkams.
„Avilyje“ apsigyveno ir Paryžiun atvykęs Pinchus Kremenis. Visi trys bičiuliai studijas pradėjo pas dailininką Fernand’ą Cormoną. Vėliau prie jų prisijungė ir Chaimas Sutinas. Cormonas laikėsi akademinės krypties, bet kaip tik pas jį
mokėsi garsieji Van Goghas ir Gauguinas. Mokslas studijoje
daug laiko nereikalavo, tad likusios valandos pralėkdavo geriant kavą ir besiginčijant „Rotondoje“. Pokalbiuose karštai
nuomonę reikšdavo ir tokie jau pripažinti meistrai kaip Pablas Picassas, Amedeo Modigliani, Georges’as Braque’as,
André Derainas, Léger, Maxas Jacobas ir kiti, suvažiavę iš
įvairių kraštų ir jau tapę „paryžiečiais“ (tarp jų buvo netgi
žydų). Prasidėjęs Pasaulinis karas išblaškė „Avilio“ gyventojus kur kurį: kas buvo mobilizuotas, kas išėjo į savanorius.
Kremenis, kaip Kikoinas ir Sutinas, fronto išvengė – jie buvo
svetimšaliai ir karo tarnybai netiko dėl sveikatos.
Jau 1916 metais Kremeniui pavyko parduoti pirmąjį paveikslą, o 1919 – surengti pirmą personalinę parodą. Atsirado
paveikslų pirkėjų. Atsirado galimybė vasarom dirbti Sere –
pietų pajūryje, peizažistų sostinėje. Paroda keitė parodą. Kremenis tapo garsiu Prancūzijos dailininku. Okupacijos metus
jam pavyko prasislapstyti provincijoje. Grįžęs į Paryžių, jis
daug dirba, dalyvauja Prancūzijos bei kitų šalių parodose.
Mirė Pinchus Kremenis Sere (Céret), palaidotas Monparnaso
kapinėse Paryžiuje.
Žinomiausias iš visų Vilniuje besimokiusių dailininkų
buvo Chaimas Sutinas. Jis buvo dešimtas iš vienuolikos vaikų būrio. Šeima gyveno vargingai. Visai atsitiktinai Chaimas
pateko į Minsko Kriugerio piešimo mokyklą, kur pradėjo
mokytis retušuotoju. O iš Minsko 1910 metais jis persikėlė į
Pinchus KREMEN. Céret panorama

Chaim SUTIN. Vėjuota diena. 1939

Vilnių ir įstojo į Trutnevo piešimo mokyklą, čia ir susibičiuliavo su Kikoinu bei Kremeniu.
Laikinai iškrikęs draugų trejetas vėl susiėjo Paryžiaus
„Avilyje“. Norėčiau pateikti ištrauką iš Valentino Domilio
teksto: „Paryžiuje Chaimui Sutinui nesisekė. Nesisekė užsidirbti – trukdė charakteris, ir kartais jis tiesiog badaudavo.
Kaimynai po daugelio metų prisimindavo, kad naktimis, nebegalėdamas kęsti alkio, jis belsdavosi į bet kurias duris, prašydamas riekelės duonos...
Bene pirmasis, atkreipęs dėmesį į neeilinius Sutino gabumus, buvo Modigliani. Kai kolekcininkas ir poetas Leopoldas Zborovskis maldavo ir taip pasiligojusį Modigliani
liautis žudžius save alkoholiu ir narkotikais, Modigliani pasakė: „Neliūdėk, kai manęs nebebus, aš paliksiu tau genialų
dailininką Sutiną...“
Ilja Erenburgas, aprašydamas nuolatinius „Rotondos“
lankytojus, pastebėjo:
Tamsiausiame kampe visada sėdėjo Kremenis ir Sutinas. Sutino akys atrodė lyg užvaryto žvėries – gal nuo alkio... Kažin
ar tuo metu buvo galima patikėti, kad apie to vargano paauglio darbus svajos viso pasaulio muziejai...
1923 metais į Paryžių atvyko to meto dailės mėgėjas Albertas Barnesas. Sutino paveikslai jį tiesiog pritrenkė. Jis nusipirko 75 dailininko darbus (kitais duomenimis – 52 – G.A.),
užmokėdamas už juos didžiulę tais laikais sumą – 20 tūkstančių frankų. Sekdami Barneso pavyzdžiu, į Sutino kūrinius
atkreipė dėmesį meno parodų kuratoriai bei kolekcininkai.
Darbai paplito po viso pasaulio parodas, tapo parduodami
nuolatos kylančiomis kainomis...
Kaip ir kiekvienas garsus dailininkas, Sutinas, pradėdamas
savo kūrybos kelią, visąlaik iš ko nors mokėsi, kuo nors rėmėsi, ką nors – kad ir netyčia – sekė... Tačiau visų krypčių
keliai jam buvo per ankšti. Sutinas galų gale liko dailininkas
vienišius. Visiškai savitas ir nepriklausomas. Genijus.

Kai vokiečiai okupavo Paryžių, dailininkas kurį laiką
slapstėsi provincijoje, bet 1941 metais grįžo į Paryžių ir
gyveno turėdamas svetimą pasą. 1943 metais jam paaštrėjo
opaligė. Operacija buvo nesėkminga. 1943 metų rugsėjo 9
dieną Sutinas mirė. Į Monmartro kapines (Erenburgo liudijimu) karstą telydėjo dviese: Pablas Picassas ir Maxas Jacobas.
1913 metais (kitais duomenimis – 1912) į Trutnevo mokyklą iš Baltarusijos, Smilovičių, atvyksta Šraga Carfinas
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Mokėsi Vilniuje, išgarsėjo paryžiuje

(Faïbich-Schraga Zarfin, 1899–1975). Neilgai pasimokęs,
persikelia į Erec-Israelį. Čia Carfinas gyveno net dešimt
metų – mokėsi Becalelio dailės akademijoje (kurią, beje,
įsteigė taip pat Trutnevo mokyklos auklėtinis Bornekas Šacas), užsiėmė daile, o Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo
Anglijos armijoje. 1923-aisiais gyveno Vokietijoje. Čia artimiau susipažino su vokiečių daile – ekspresionistais, turėjusiais Carfinui didžiulę įtaką. 1924 metais Carfinas išvyksta
į Paryžių. Paryžiuje jis dekoruoja audinius, vėliau – Sutino
patartas – grįžta prie tapybos. Jo peizažais susidomi kolekcininkai, parodų rengėjai. Nepertraukė dailininko kūrybos
nė karas. Slapstydamasis tai vienoje, tai kitoje Prancūzijos
provincijos vietovėje, jis dalyvauja vietos parodose. Pokario
metais dailininko kūryba ima sparčiai garsėti. 1954 metais
vieną Carfino kūrinį įsigyja Šiuolaikinio meno muziejus
Paryžiuje, užmokėdamas už jį solidžią sumą – 25 tūkstančius frankų. Ženevoje 1963 metais apie dailininką išleidžiama monografija, jo darbų parodos rengiamos Europoje ir
Amerikoje. 2011 metais Baltarusijos „Belgazprom“ bankas
įsigyja net 13 Carfino darbų, o po metų dailininko vaikaitis
šią kolekciją papildo dar dviem paveikslais. Šis rinkinys, be
abejonės, yra didžiausia dailininko darbų kolekcija buvusios
Sovietų Sąjungos erdvėje, kur šio menininko kūryba kol kas
mažai tepažinta.
Vilniuje mokėsi, o vėliau kūrė Paryžiuje ir Levas Indenbaumas, ir Robertas Geninas, ir, ko gero, ne vienas kitas dailininkas, tačiau jų darbai mažiau išpopuliarėję (o gal to nežino šių eilučių autorius). Čia suminėti kūrėjai priklauso įvairioms dailės kryptims – ir realistams, ir postimpresionistams,
ir kubistams, ir ekspresionistams. Juos jungia viena: visi jie
gimė buvusios Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte, kurio
administracinis ir kultūrinis centras buvo Vilnius, visi jame
mokėsi, visi – kaip „Paryžiaus mokyklos“ meistrai – išgarsėjo Prancūzijoje. Dviem jų – Lipšicui ir Sutinui Paryžiuje
pastatyti paminklai (autorius – lietuvių-prancūzų skulptorius
Arbit Blatas). Vilniuje, beje, kur prasidėjo šių dailininkų kūrybos kelias, daugumos jų vardus tebedengia užmarštis.
Genrich AGRANOVSKIJ

Šraga CARFIN. Alpės. Apie 1950. „Belgazprombank“ kolekcija
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Spalio 5–lapkričio 26 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje veikė paroda „Académie de Vilna – Vilniaus piešimo
mokykla“, skirta Vilniaus piešimo mokyklai, kurią 1866 m.
pabaigoje įkūrė carinės Rusijos valdininkai. Piešimo mokyk
lai Vilniuje organizuoti buvo pasirinktas Peterburgo dailės
akademiją baigęs dailininkas Ivanas Trutnevas (1827–1912).
Jis parengė piešimo mokyklos programą, kurią vėliau ne sykį
tobulino.
Iš pradžių piešimo mokykla vadinosi Vilniaus amatų mokykla ir tapybos klasės. Jose galėjo mokytis visi norintys –
nesvarbu, kokios tautybės, tikėjimo, socialinės padėties ir
lyties. Mokykla ne sykį keitė pavadinimą, dėstymo programas
ir jų trukmę, bet pagrindinis dėmesys joje buvo skiriamas
būsimiesiems dailininkams rengti. Atsiradus galimybei, 1892
metais Amatų-piešimo skyrius buvo atskirtas į savarankiškas
Techninio piešimo ir Braižybos klases, o Tapybos klasės tapo
išgryninta Vilniaus piešimo mokykla.
Parodos kuratorė dr. Jolanta Širkaitė parengė išsamų katalogą, kuriame sukaupta naujausia medžiaga apie Vilniaus
piešimo mokyklą ir joje studijavusius dailininkus. Katalogą
išleido Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
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