
Myndakafli 2. Heimildagildi myndefnis í sagnfræði

Mynd 2.1 Lágmynd frá Ashurbanipal höll í Írak, c.a. 645-640 f. Kr. Deyjandi ljón.

Myndir og aðrir fornir munir búa oft yfir upplýsingum sem geta reynst sagnfræðingum vel þegar ritaðar 
heimildir eru af skornum skammti. Þannig hafa fræðimenn til dæmis getað sett fram tilgátur um veiði-
hætti Forn-Egypta á tímabilum þar sem litlar ritaðar heimildir hafa varðveist.

Myndmál og ritað mál eru eðli málsins samkvæmt aðskildir hlutir og mismundi eiginleikum búnir. Í því felst 
að í fræðigrein líkt og sagnfræði sem byggir á orðræðuhefð, getur á stundum verið vandkvæðum bundið 
að höndla með myndrænar heimildir. Myndefni er þeim eiginleikum bundið að þar stendur sagnfræð-
ingurinn andspænis fortíðinni á allt annan hátt en í rituðum heimildum. Í þessum myndakafla er að finna 
nokkur dæmi af myndrænum heimildum sem bæði gefa til kynna þá margvíslegu möguleika er mynd-
efni gefur sagnfræðingum í rannsóknum sínum, sem og þær hættur sem geta  falist í mismunandi 
túlkunarmöguleikum.



Mynd 2.2 Private Joe Louis says: We´re Going to do Our Part - And We´ll Win Becuse 
We are on God´s Side. Plakat frá Bandaríkjunum, 1941-45.  

Mynd þessi sýnir Joe Louis fyrrum heimsmeistara í hnefaleikum og var af hálfu stjórn-
valda mikið notuð til að draga að nýliða í herinn af þeldökkum kynstofni. Myndefni 
sem þetta, sem var ætlað að stuðla að þjóðernislegri samstöðu, hafði þó einnig þau 
áhrif að gera sýnilegan þann mismun sem  var ríkjandi í garð kynþátta í þjóðfélaginu, 
og reyndar einnig innan hersins. Má í þessu sambandi tala um að áróðursmyndir 
stjórnvalda hafi óbeint og óviljandi ávarpað jafnréttisbaráttu minnihlutahópa. 
Í tilfellum nýlenduveldanna í Evrópu átti þjóðernisboðskapur í þessum anda sömu-
leiðis þátt í að kynda undir sjálfstæðishugmyndum hjá íbúum nýlendnanna. Myndef-
nið sem íbúarnir höfðu fyrir framan sig sýndi að barátta fyrir sjálfstæði var möguleg.



Mynd 2.3 Zapatista Landscape - The Guerilla (Paisaje zapatista - El guerrillero). Olímálverk eftir 
Diego Riviera frá 1915. 

Myndin sem er í kúbískum anda sýnir lifnaðarhætti venjulegra mexíkóskra bænda í jákvæðu ljósi. 
Listamennirnir Diego Riviera, David Alfaro Sigueiros og Jose Clemente Orozco voru í farar-
broddi sjálfstæðishreyfingar Mexíkó á fyrstu áratugum 20. aldar. Þeir kusu að mestu að tjá 
skoðanir sínar í ægistórum veggmyndum, sem áttu greiðari leið að almenningi en málverk í 
einkaeigu. Þeir ætluðu myndum sínum að vera hvetjandi og upplýsandi og áttu þátt í að  skapa 
þjóðernsímynd sem byggði á samkennd, sjálfsvirðingu og sjálfstæði. Myndefni þeirra 
upphafði byltingarmenn sem bráttumenn almennings, en að sama skapi var litið fram hjá þeim 
staðreyndum að hin nýju stjórnvöld voru langt því frá laus við spillingu og að meira en ein milljón 
manna hafði látist í byltingunni.



Mynd 2.4 Guernica. Olíumálverk eftir Pablo Picasso frá 1937. 

Guernica er sennilega frægasta og jafnframt mikilmetnasta pólitíska málverk sögunnar. Helgast þetta ekki síst 
af því að Picasso var á hátindi listheimsins þegar hann tók að sér að gera verk fyrir spænska lýðveldissinna. 
Myndin, sem var innblásin af gereyðlieggingu samnefnds bæjar í  Baskahéraði í spænsku borgarastyrjöldinni, 
hefur því ef að svo má segja öðlast sitt eigið líf fyrir utan þá sögu sem að myndefnið birtir. Margir hafa gert 
tilkall til myndarinnar og Picasso jók enn á frægð verksins er hann bannaði að það kæmi inn fyrir landamæri 
Spánar á meðan Franco væri við völd. Vægi Guernica er ekki sýst fólgið í því að það er viðurkennt listaverk, og 
það kallar fram  skilgreindan greinarmun sem menn gera á „ listaverki “ og „ grafískri hönnun “, á „ sannri list “ og 
„ áróðri “. Á meðan myndin hefur verið endurprentuð í bókum, plakötum og jafnvel póstkortum eykst jafnframt 
vegur og virðing frummyndarinnar og þess sem að Walter Benjamin kallaði áru listaverksins.



Mynd 2.5 The Morning of the Motherland. Olíumálverk eftir Fyodor Shurpin, 1946-8. 

Portrett myndir af þjóðhögðingjum tóku nokkrum breytingum á 20. öld og má segja að formið hafi verið 
útvíkkað. Myndin af Stalin hér fyrir ofan sýnir hann samsvara sig nútímanum. Möstrin og traktorarnir á 
bakgrunni myndarinnar ásamt sólarupprásinni eru táknmyndir fyrir hinn framsýna leiðtoga. Olíumálverkið 
var vissulega hefðbundið form portrettsins, og Stalín er vissulega að tengja sig hefðinni en útfærslan og 
beinn undirliggjandi boðskapurinn er nýmæli. Upp frá þessu hafa tækninýjungar líkt og ljósmyndir og kvik-
myndir sömuleiðis gerbreytt því hvernig við lítum á og nálgumst tegundina (genre).



Mynd 2.6 Death of a Soldier. Ljósmynd tekin af Robert Capa, 1936.

Ljósmyndir eru mikilvægar sagnfræðilegar heimildir og geta búið yfir margvíslegum upplýsingum fyrir 
sagnfræðinga að rannsaka, líkt og greinin eftir Guðjón Friðriksson sem er tekin fyrir í kaflanum hér að 
framan er gott dæmi um. Mikilvægt er þó að hafa í huga að baki myndavélinni er ávallt maður sem að velur 
viðfangsefnin og jafnvel á þátt í að skapa þá senu sem að myndavélin festir á filmu. Myndin eftir Robert 
Capa sem birtist fyrst í frönsku dagblaði 1936, og er ein frægasta myndin úr spænska borgarastríðinu, 
er gott dæmi þau vandkvæði sem geta birst sagnfræðingum við heimildarýni sína. Þannig hefur því verið 
haldið fram að myndin sé sviðsett, og hermaðurinn hafi setið fyrir á mynd Capa af fúsum og frjálsum vilja. 
Dæmi um sviðsetningar sem þessa er víða að finna og oft getur verið erfitt að skera úr um áreiðanleika 
gamalla mynda. 


