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Markmið þessarar ritgerðar er að tengja saman þrennskonar fræði sem heilla mig á persónulegu stigi 

sem og listrænu. Í stuttu máli mun ég fjalla um undirmeðvitundina og myndmál sem telst 

sameiginlegt með mannkyni. Þetta myndmál er ekki bara sprottið uppfrá einni vissri menningu eða 

hugarfari heldur er einmitt talið eiga sér rætur í undirmeðvitundinni. Þær fræðigreinar sem ég 

hyggst tengja saman eru rannsóknir svissneska sálfræðingsins Carl Gustav Jung ( 1875 – 1961 ) 

ásamt útskýringum Joseph Campbell ( 1904 – 1987 ) á goðsögulegu myndmáli. Að lokum sýni ég 

fram á hvernig heilög geómetría tengist þessu myndmáli. Í fyrri helming ritgerðar verður skýrt frá 

svokölluðum erkitýpum. þessar erkitýpur eru fyrirbæri sem Carl Jung rannsakaði og þróaði 

aðferðafræði útfrá þeim varðandi sálgreiningu á einstaklingum. Bæði fer ég yfir þessar kenningar 

hans og einnig aðferðafræði og sýni fram á tengingu þeirra við almenna sálfræði. Í seinni hluta fer 

ég nánar í myndmál sem nýtir sér þekkingu okkar á undirmeðvitundinni og þessum erkitýpum, eða í 

stuttu máli hvernig myndmál er notað til að miðla þessari hugmyndafræði. Meginmál skiptist því í  

þrjá kafla; erkitýpur Jung og tenging þeirra við sálfræði. Erkitýpurnar í myndmáli og goðsögulegu 

formi en þar tek ég sérstaklega fyrir kjarnann í algengum goðsögum. Því næst tengi ég heilaga 

geómetríu við ofangreint myndmál. Í niðurlagi fer ég yfir minn eigin skilning á efninu. 

                                  



Efnisyfirlit

Bls. 3..........Erkitýpurnar og Sálfræði

Bls. 7..........Erkitýpur og Goðsögulegt Myndmál

Bls. 12........Heilög Geómetría

Bls. 16........Niðurlag      

Bls. 17........Heimildarskrá



Erkitýpurnar og sálfræði.

Goðsagnakennt myndmál hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda og hefur skilað sér í nánast öllum 

kimum mannlegrar tilvistar, hvort sem er í myndun samfélaga eða í hugarfari íbúa þess. 

Myndmál undirmeðvitundar og goðsagnirnar sem hafa sprottið uppfrá þeim spila veigamikið 

hlutverk í sálfræði nútímans en það var Carl Jung sem beindi sínum rannsóknum sérstaklega að 

þessu fyrirbæri. Annar marktækur sérfræðingur um goðsögur er Joseph Campbell sem skilgreindi 

og rannsakaði form og kjarna goðsagn. Campbell fann mynstur í goðsögum heimsins sem hann 

notaði til að finna sameiginlegan þráð í þeim. Undirmeðvitundin hefur tvennskonar eiginleika 

samkvæmt Jung og er það annarsvegar hin persónulega undirmeðvitund sem er einstök hjá hverjum 

og einum fyrir sig1. Hún myndast útfrá persónulegri reynslu og upplifunum hvers og eins sem spilar 

svo lykilhlutverk í að flokka þessar upplýsingar í minni og tengingu okkar við þessar upplifanir sem 

minningar. Hinsvegar er það önnur sem hann kallaði „collective unconscious“ eða sameiginleg 

meðvitund og nær hún yfir allt sem er sameiginlegt með mannlegri hegðun og hvötum sem hana 

drífa áfram. Innihald hennar er það sem sameinar skynjun okkar og upplifanir þannig að hægt er að 

túlka þær með nákvæmri greiningu sem snýst um það að finna mynstur. Þessi mynstur nefnast 

erkitýpur eða „archetypes“2 og þykja samkvæmt kenningum Jung vera lykillinn að því að skilja 

þessa undirmeðvitund sem slíka og miðla innihaldi hennar. Í sálfræði eru erkitýpur notaðar til að 

skilja betur hegðunarmynstur einstaklinga og hverjar hvatirnar eru bakvið þessi mynstur; einskonar 

leiðarvísar undirmeðvitundarinnar. Í bókmenntum og öðrum listum eru þær notaðar sem fyrirmyndir 

að persónum og þeirra hegðanamynstri.

Erkitýpur eru innihald undirmeðvitundar gerðar skiljanlegar með persónulegum túlkunum og 

meðvitund þess sem miðlar3. Myndmál er oft notað til þess að túlka þessar erkitýpur og þá 

sérstaklega í goðsögum. Þessar erkitýpur  eru grundvöllur allra goðsagna byggja ekki bara á reynslu 

og upplifunum einnar manneskju heldur í raun alls mannkyns sem á undan hefur gengið. 

Heimsspekingurinn Friedrich Nietzsche orðaði það m.a svo um ástand drauma : „In our sleep and in 

our dreams we pass through the whole thought of earlier humanity“4. Jung leit á drauma sem innsýn 

inn í heim erkitýpanna og ákvað að draumar væru góð leið til að sannreyna tilgátu sína um 

sameiginlega vitund5. Hann taldi að þarsem draumar væru bein afsprengi undirmeðvitundar en ekki 

fyrirfram ákveðnir og því ekki mengaðir af visku, gæti hann greint frá mynstrum sem væru sprottin 

1 C.G. Jung, Archetypes and the collective unconscious, Princeton University Press, New York, 1969, bls. 42
2 Sama rit, bls. 42 
3 Sama rit, bls. 4
4 Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Þriðja útgáfa, New World Library, Kalifornía, 2008, 
      bls. 13
5 C.G. Jung, Archetypes and the collective unconscious, bls. 48
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útfrá utanaðkomandi áhrifum; einhverju sem einstaklingurinn sem hann skráði draumana hjá hefði 

enga vitneskju um. Hann skráði hjá sér fjölmörg dæmi þarsem draumar sýndu bein tengsl við 

rannsóknir hans á erkitýpum6. Joseph Campbell vildi meina að goðsögur séu ekki framleiddar 

samkvæmt pöntun og enginn hafi fundið þær upp, heldur séu þetta erkitýpur sprottnar uppúr 

sameiginlegri vitund og allir beri með sér frumkraftinn sem varð til þess að þau mynduðust til að 

byrja með7. 

Menningarheimar okkar eru að mörgu leytinu til knúnir áfram af þessum goðsögum og má rekja 

ótal sögur og persónugervingar hvaðan af úr heiminum sem notast við ímynd „hetjunnar“. 

Joseph Campbell gerði góð skil á þessari erkitýpu og skilgreindi til hins ítrasta í bókinni the Hero  

with a Thousand Faces. Þar rekur hann meðal annars hin ýmsu þrep hetjusagnarinnar8. Hetjan er ein 

algengasta og þekktasta erkitýpan en þessi týpa hefur verið afar vinsæl í bíómyndum allt frá upphafi 

þeirrar listar og enn þann dag í dag. Gott dæmi er Star Wars ( 1977 ), eftir George Lucas sem byggir 

að mestu leyti á ofangreindum þrepum hetjunnar, ásamt aragrúa af öðrum erkitýpum9.  

Verandi fyrirbæri sem ekki er hægt að mæla nema með að sýna fram á áhrif þess er persónuleg 

undirmeðvitund hvers og eins drifkraftur persónuleikaþátta sem lýsa sér með persónuleikaflækjum. 

Hver og einn verður fyrir upplifunum á lífsleiðinni sem hafa áhrif á þessa meðvitund. Einstaklingur 

sem verður fyrir sterkri upplifun mun til að mynda ekki endilega átta sig á áhrifum þessa atburðs 

seinna meir því minnið hefur lítið með þessar tilfinningaflækjur að gera; þarna er persónulega 

undirmeðvitundin að verki10. Þannig hefur hún áhrif á líðan einstaklinga sem þjást eða ekki þjást af 

hinum ýmsu flækjum sem lýsa sér á allnokkra vegu en þessir óþekktu þættir í sálarlífi fólks er bein 

afleiðing undirmeðvitundarinnar og þannig má áætla að hún sé til. Erkitýpurnar eru notaðar sem 

viðmið fyrir hinar og þessar sálarflækjur til að skilja þær betur. Hetjan er því afgerandi viðmið fyrir  

hetju-flækjuna svokölluðu sem lýsir sér þannig að viðkomandi sækist eftir aðdáun annarra á eigin 

„hetjudáðum“ en þessi flækja hefur greinst m.a hjá fólki sem vinnur við hin ýmsu verndarastörf; 

lögreglan, slökkvilið, öryggisverðir og svo framvegis.11. Erkitýpurnar eru ávallt mismunandi í ham 

og myndrænni túlkun eftir því hver gæðir þeim lífi. Túlkanir skipta miklu máli í þessu samhengi og 

eins útfærslur, því þótt hugmyndin eða goðsagan sé ávallt til staðar er útfærslan mismunandi. 

6 Sama rit, bls. 50                                                                                                                                                             
7 Joseph Campbell, The Hero with a thousand faces, bls. 1– 2
8 Sama rit, Part 1 – The adventure of the hero, bls. 41
9 Kristen Brennan, „Star Wars origins“, 2006, sjá http://moongadget.com/origins/myth.html, ( Skoðað 28.12.2011 )
10 C.G. Jung, Archetypes and the collective unconscious, bls. 4
11 Laura Berman Fortgang, „The Hero syndrome“, Winston Brill & Associates, 1999,  sjá 

http://www.winstonbrill.com/bril001/html/article_index/articles/401-450/article401_body.html, ( skoðað 18.12.11 )
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Algengustu erkitýpurnar samkvæmt skilgreiningum Jung eru eftirfarandi : Sjálfið er andleg miðja 

hvers einstaklings og það sem gerir okkur kleyft að aðgreina okkur frá öðrum og mynda 

persónuleikann með ferli sem Jung kallaði individuation sem er sprottið af orðinu individual og 

lýsir ferlinu sem gerir fólki kleyft að mynda sjálfstæða meðvitaða heild12. Í huga Jung er um 

tvennskonar sjálf að ræða : annarsvegar egóið sem er sprottið útfrá sjálfsmeðvitundinni og 

skilgreinir hvernig við hugsum um okkur á samfélagslega vísu; útlit og stöðu okkar innan 

samfélagsins. Hinsvegar er það hið ómeðvitaða sjálf sem sprottið er uppúr undirmeðvitundinni, en 

stýrir egóinu og persónuleikanum á vegu sem einstaklingurinn gerir sér ekki grein fyrir; 

ómeðvitað13. Önnur mikilvæg erkitýpa er Skugginn. Skugginn táknar margt, en meðal annars er 

hann talinn vera allt sem er okkur hulið varðandi okkar eigin persónuleika eða það sem við viljum 

ekki sjá. Hin duldu öfl sem við berum innra með okkur; hver hefur sinn djöful að draga. Á dýpsta 

stigi undirmeðvitundarinnar, hinni sameiginlegu, táknar skugginn persónugervingu hins illa sem 

dvelur í sálinni. Antikristur og aðrar persónugervingar hins illa eru dæmi um þessa erkitýpu í 

goðsögum14. Skugginn er margslunginn hinsvegar og hefur verið túlkaður á marga vegu. Dæmi um 

hegðun sem þessa erkitýpa er talinn lýsa er t.d vilji til að drottna eða komast til valda 15, en 

skuggahliðin hefur bæði sína kosti og galla og er hún almennt talin lýsa slæmum kostum en dæmi 

um jákvæða hlið skuggans felst t.d í mannlegum eiginleikum eins og skyndilegri löngun til að skapa 

eða gera eitthvað óvænt sem einstaklingurinn er ekki vanur16. Jung var einnig á þeirri skoðun að 

skugginn hefði mikilvægu hlutverki að gegna í listssköpun; Þrátt fyrir að skugginn hýsi mikið af 

slæmum hliðum mannkyns er hann einnig ákveðinn drifkraftur, verandi andstæða ljóssins, getur 

hann gefið öðrum hvötum nýtt samhengi og ýtt undir skilning á okkur sjálfum17. Dæmi um notkun á 

þessari erkitýpu í sögusögnum eru óneitanlega margar, allt frá Dr.Jekyll and Mr.Hide frá 1886 eftir 

Robert Louis Stevenson, og Fight Club frá 1996 eftir Chuck Palahniuk. Báðar sögur túlka skuggann 

sem persónu sem söguhetjan býr til innra með sér án þess að gera sér grein fyrir því; þær bæla 

skuggahliðar sínar niður. Í Fight Club er skuggahliðin hinsvegar einnig bjargvættur að því leytinu til 

að söguhetjan losar sig við allar eignir og yfirborðskennt líferni sem hann hafði ánetjast með hjálp 

skuggans, en seinna meir snýst skugginn gegn honum og tekur smátt og smátt yfir hans upphaflega 

persónuleika. Þetta minnir á kenningar Jung um samrýmingu sjálfsins  við skuggahliðina; sjálfið 

þarf að innleiða skuggann í sitt eðli en ekki öfugt, því annars tekur skugginn öll völd sé honum leyft 

að gera slíkt og þarmeð týnist einstaklingurinn í skuggahliðinni18. 

12 C.G. Jung, Archetypes and the collective unconscious, bls. 275
13 Sama rit, bls. 187
14 Richard M. Ryckman, Theories of personality, Thomson Wadsworth, Kalifornía, 2008, bls. 85                           
15 Richard M. Ryckman, Theories of personality, bls.84
16 Sama rit, bls.85
17 Carolyn Kaufman, „Three-dimensional villains : finding your character´s shadow“, Archetype, 1999, sjá 

http://archetypewriting.com/articles/articles_ck/archetypes2_shadow.htm, ( Skoðað 02.01.2012 )
18 C.G. Jung, Archetypes and the Collective Unconscious, bls. 270
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Anima/Animus er heiti yfir erkitýpu sem lýsir kynbundnum eiginleikum19. Í sálfræðilegum skilning 

er Anima tákn yfir kvenkyns hliðar sem karlmenn hafa innra með sér en Animus er tákn fyrir 

karlkyns hvatir kvenna. Báðir eiginleikar tákna skilning á hvorum öðrum. Sameiginleg reynsla 

beggja kynja á hvoru öðru20. Önnur erkitýpa sem skilgreinist útfrá hinu stærra sjálfi, en er einnig 

partur af því, er Persona en samkvæmt skilningi Jung er tilgangur hennar að virka sem sá partur af 

okkur sem við sýnum öðrum, einskonar gríma sem annarsvegar speglar persónuleika okkar útávið, á 

samfélagið í kringum okkur eða við náunga okkar og hinsvegar til að dylja þá eiginleika sem við 

viljum að haldist fjarri öðrum21. 

Persónuleiki okkar myndast frá unga aldri, og er egóið stór þáttur í að hjálpa okkur að mynda slíkt 

fyrirbæri, með því að fylgjast með og vega og meta22. Persónan er gríman sem hin persónulega 

vitund skapar sjálfstætt ( þó með hjálp frá undirmeðvitundinni ) og hjálpar einstaklingum að takast á 

við vandann sem fylgir því að búa í samfélagi með öðrum. Þetta er hinsvegar líka málamiðlun því 

persónan þarf að taka mið af samfélagi síns tíma og átta sig á hvað þykir hentugast að vera og ekki 

vera. Orðið Persona stóð upphaflega fyrir vissar grímur sem leikarar prýddu til forna til að sýna 

framá hluverk sitt í leikritum.23 Í sálfræðilegum skilningi og með aðferðafræði að hætti Carl Jung er 

persónan oft notuð sem leiðarvísir fyrir það sem býr innra með einstaklingnum og allir eiginleikar 

hennar eru raknir niður í djúp undirmeðvitundar þartil hliðar sameiginlegu vitundarinnar kemur í  

ljós, en þá eru erkitýpurnar nauðsynlegar til að skilja betur það sem drífur persónuna áfram. 

Þessi þáttur sálarinnar er einnig þess eðlis að hafa sína eigin skuggahlið, en hún er sú að 

einstaklingar geta orðið háðir þessari grímu; þrælar þess sem þeir halda að þeir eigi að vera en 

ekki það sem þeir í raun eru samkvæmt sínu eðlisfari24. 

                                               

19 C.G. Jung, Archetypes and the collective unconscious, bls. 183
20 Erich Neumann, The Origins and History of Consciousness, Princeton University Press, New York, 1954, bls. 355
21 C. G. Jung, Two Essays on Analytical Psychology, Princeton University, New York, 1972, bls.190 
22 Sama rit, bls. 147
23 Sama rit, bls.157
24 Anthony Stevens, On Jung, Princeton University Press, New York, 1999, bls. 43
                                                                                                                                                                                              6



Erkitýpurnar og goðsögulegt myndmál.

Goðsögulegt myndmál inniheldur myndir, tákn og form sem hafa þann eiginleika líkt og 

erkitýpurnar að þær eru fyrirfram þekktar eða kunnugar áður en persónulega meðvitundin stígur 

fram; þær höfða til allra á frumstigi meðvitundar. „When the soul wants to experience something 

she throws out an image and then steps into it“ sagði Eckhart von Hochheim ( 1260 – 1327 )

þýskur heimspekingur sem var uppi á miðöldum, um gildi myndrænna forma sem þröskuld yfir í 

nýja vídd skynjunar og upplifana25. Í þúsundir ára hefur mannkynið reynt að átta sig á umhverfi sínu 

og stað sínum innan þess. Fundist hafa ótal hellamálverka um allan heim sem sýna bæði tákn, dýr 

og menn, en elstu uppgötvuðu hellamálverkin eru yfir 12.000 ára gömul26. Hellalist sýnir yfirleitt 

túlkanir einstaklinga sem hana gerðu og eru yfirleitt form sem lýsa algengum dýrategundum þess 

tíma. Myndirnar lýsa einnig að mörgu leyti veiðimennsku, sem var mikilvægur partur af lífi þeirra 

sem þá lifðu. Samfélagslegar þarfir eða hugsunargangur íbúa þess skilar sér í myndmáli og 

goðsögum. Það sem gildir um einstaklinga gildir einnig um menningarsamfélög; þau fá á sig heild 

og mynda einskonar samfélagslegt sjálf. 

Goðsögur virka sem túlkanir menningarsamfélaga á erkitýpum og hafa virkað sem leiðarvísar 

samfélaga og íbúa þess í aldanna rásir27. Dæmisögur er annað orð yfir sama fyrirbæri en þær eru 

yfirleitt hnitmiðaðri útgáfur af goðsögulegu innihaldi til að miðla yfirleitt einum ákveðnum 

boðskap. Þá nægir að benda á sögur hins danska Hans Christian Andersen ( 1805 – 1875 ), sem 

skrifaði dæmisögur á borð við Litla ljóta Andarungann ( útlaga-erkitýpan gædd lífi; andarunginn er 

hrakinn úr sínu samfélagi fyrir að vera öðruvísi ) og Nýju föt Keisarans, sem má túlka sem 

persónugervingu hrokans; persóna sem hlýðir einungis duttlungum sem bundnar eru við egóið í 

sjálfinu. Önnur erkitýpa sem er greinileg í þeirri sögu er Spámaðurinn  en það mun vera barnið sem 

hrópar á keisarann að hann sé ekki í neinum fötum þegar allt samfélagið kýs að sjá ekki þann 

augljósa sannleik sem er fyrir framan nefið á þeim. Það sem er  merkilegt við Andersen er að hann 

fann upp sínar dæmisögur eftir eigin höfði og að mörgu leyti til voru þær túlkanir á hans eigin líðan 

og upplifunum28. 

25 Archive for research on archetypal symbolism, The Book of Symbols, Taschen, Kína, 2010,  bls.6
26  Stefán Jónsson, „Hvert er elsta málverk sem vitað er um og er ennþá til í heiminum, og hve gamalt er það?“. 

Vísindavefurinn 28.5.2002, http://visindavefur.is/?id=2433, ( Skoðað 5.1.2012 )
27 Joseph Campbell, Myths to live by : The emergence of Mankind, Penguin Books, Arkana, 1993, bls 21
28 Sarah Crompton, „The ugly duckling of fairytales“, The age, 19.02.2005, sjá 

http://www.theage.com.au/news/Books/Ugly-duckling-of-fairytales/2005/02/18/1108609358641.html, ( Skoðað 5. 
Janúar 2012 )
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Nokkrar af vinsælustu týpunum, þá sérstaklega í bókmenntum, eru eftirfarandi; Bragðarefurinn 

er persónuleiki sem stendur fyrir ýmisskonar ódæðisverk eða brellur ( jákvæðar sem og neikvæðar ) 

á náunga sínum eða samfélagi, hrein mey eða hreinn sveinn sem táknar sakleysi og hreinleika 

sálarinnar. Vitringurinn er sá sem gefur af sér visku og miðlar reynslu, Gyðjan, einnig þekkt sem 

norn eða Móðir Jörð, er kvenkyns hliðin af vitringnum. Útlaginn er persóna sem hefur verið 

hrakinn úr sínu samfélagi, meðal jafningja og svo framvegis, eiginleikar sem einkenna oft goðsögur 

sem innihalda persónur á borð við Jesús; hrakinn en býr yfir yfirburðar réttlætis– eða 

siðferðiskennd. Svona mætti lengi telja, en líklega sú erkitýpa sem er okkur hvað mest huglæginn er 

Hetjan, því hún er staðalímynd flestra ef ekki allra bókmennta og kvikmynda, ásamt því að 

mannlegir eiginleikar hennar eru það sem flestir sækjast eftir í sínu lífi; Komast yfir hindranir og 

finna markmiðið sem veitir af sér verðlaunin. Það sem er merkilegt við allar goðsögur jafnt sem 

trúarbrögð um víða veröld er að myndlíkingarnar og táknfræðin bakvið þessi fyrirbæri hafa margt 

sameiginlegt, meira en virðist við fyrstu sýn. Allt eru þetta menningarlegar túlkanir á erkitýpískum 

mynstrum og goðsögum29. 

Það sem fylgir er að með nánari athugunum er hægt að rýna í kjarna þessara túlkana og finna 

sameiginlegan útgangspunkt. Samanburður sýnir fram á þetta, en ef skoðað er grant tungumál 

myndmálsins og þeirra tákna sem til dæmis kristnitrú notast við má finna svipuð ef ekki 

nákvæmlega eins undirstöðuatriði og í öðrum trúarbrögðum. Jesús var samkvæmt kristinni goðsögn 

eingetinn og fékk eftirnafnið Kristur en það orð er komið úr grísku og þýðir gróflega messías30. 

Hinn eini sanni guð var faðir hans, þó er talað um hinn heilaga anda sem olli því að María mey varð 

ólétt. Í stuttu máli er hér vitnað í hina heilögu þrenningu; faðir, sonur og heilagur andi. Heilög 

þrenning, eða trinity er eitt elst tákn kristninnar 31. Sköpunarsaga biblíunnar segir að Guð hafi 

skapað alheiminn á sex dögum en guð er hér sem utanaðkomandi aðili í upphafi mannkyns en hann 

skapar manninn sérstaklega og konuna útfrá honum til að maðurinn sé ekki einn eins og hann orðaði 

það sjálfur. „Drottinn Guð plantaði aldingarð í Eden langt austur frá og setti þar manninn, sem hann 

hafði myndað. 9Og Drottinn Guð lét upp vaxa af jörðinni alls konar tré, sem voru girnileg á að líta 

og góð að eta af, og lífsins tré í miðjum aldingarðinum og skilningstréð góðs og ills.32“.Eva verður 

Adam loks að falli og tælir hann með epli af hinu forboðna viskutréi, en snákurinn fær á sig 

endanlega sök fyrir að hafa sannfært konuna upphaflega. 

29 Joseph Campbell, The Hero with a thousand faces, bls. 1
30 B.A Robinson, „Background material about Jesus and Horus“, Religious tolerance, 01.04.2009, sjá 

http://www.religioustolerance.org/chr_jcpa5a.htm, ( Skoðað 7.Janúar 2012 )
31 „Borromean Rings in Christian Iconography“, The borromean rings, 2007, sjá 

http://www.liv.ac.uk/~spmr02/rings/trinity.html, ( Skoðað 08.01.2012 )
32 Genesis 2:8, fyrsta bók Móse, Hið ízlenska biblíufélag, 2011, sjá hhttp://www.snerpa.is/net/biblia/biblia.htm 

( Skoðað 18.05.2012 )
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Snákurinn er eitt elsta goðsagnakennda tákn mannkyns33. Í genesis er snákurinn settur í erkitýpiskt 

form ( bragðarefurinn til að mynda ) en hann er ekki viðurkenndur sem guðleg fígúra. Slíkt var oft 

tilfellið aftur á móti í vestur-Asíu og við ríkin austan miðjarðarhafs, nánar tiltekið hjá Súmerum, 

a.m.k 7000 árum fyrir skrif Genesis. Snákurinn var þekktur hjá súmerum sem Lord of the tree of  

Truth34. Það má einnig nefna dæmi úr goðafræði sem vitni um víðtæk áhrif snákarins en eitt af 

þremur börnum Loka er Jörmungandr; risavaxinn snákur sem Óðin ákvað að henda í sjóinn og varð 

að lokum svo risavaxinn að hann náði yfir alla goðheima og beit í halann á sér. Því var svo spáð að 

þegar Jörmungandr myndi sleppa halanum á sér myndi það boða ragnarök35. Þessi goðsaga lýsir 

tákninu sem heitir Ouroboros ( sjá mynd 1 ). Þetta tákn er talið eiga sér rætur í forn Egyptalandi 

ásamt Mesopótamíu nánar tiltekið hjá súmerum til forna. All is one stendur á myndinni36. Carl Jung 

fann allnokkrar tengingar við goðsögulegt myndmál er varðar Jesú bæði á sálfræðilegu stigi og í 

tengingu við Ouroboros. Þrenningin táknar þannig Sjálfið; Heildin, egóið og undirmeðvitund. En 

hann líkir lífi Jesú við táknmyndina af Ouroboros á þann veg að Jesús ( sem er hinn eiginlegi 

Drottinn og heilagi andi samkvæmt þrenningunni ) fæðist af eigin vilja og fórnar sér svo til að snúa 

aftur til hins eiginlega sjálfs síns; „ ...the analogy with Christ, who as the one God begets himself 

and voluntarily offers himself for sacrifice, and then in the rite of the Eucharist, through the words 

of the consecration, performs his own immolation, is very striking. The concept of the Ouroboros 

must be much older, and may ultimately go back to ancient Egyptian theology.37“

                                                                Mynd 1. Ouroboros

33 Joseph Campbell, The Masks of God : Occidental Mythology, Penguin Books, Bandaríkin, 1976, bls. 9 
34 Sama rit, bls. 9
35 „Jormungandr – Norse mythology“, Ancient mythology, 2012, sjá http://www.ancient-

mythology.com/norse/jourmungand.php ( skoðað 20.05.12 )
36 Chris McCoy, „What IS the Ouroboros“, Dragon, 11.01.2009, sjá http://www.dragon.org/chris/ouroboros.html, 

( Skoðað 26.12.2011 )
37 C.G. Jung, Mysterium Coniunctionis, Princeton University Press, New York, 1977, bls. 307    
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Sagan af Adam og Evu er menningarleg túlkun á erkitýpiskri hugmynd mannkyns um upphaf jarðar 

og mannkyns. Sem dæmi um öðruvísi túlkun á sömu hugmynd má nefna fornt indverskt trúarrit sem 

ber nafnið Hadaranayaka Upanishad og er frá tímabili áttundu aldar fyrir krist. Þar segir frá byrjun 

tímans, þegar alheimurinn var ekkert nema eitt stórt sjálf en þó í formi mannveru. Þetta sjálf áttaði 

sig á umhverfi sínu og þar af leiðandi eigin skynjun og með því varð hugtakið ég til. Eftir þessa 

uppljómum varð sjálfið meðvitað um þetta nýja hugtak og þarmeð myndaðist Egó. Sjálfinu leið þó 

ekki vel með einveruna og klauf sig í tvennt ; karl og konu. Karlinn meðtók konuna með opnum 

örmum en konan hugsaði með sér að hann gæti ekki verið með henni þarsem hún væri í raun hann 

sjálfur, svo hún tók að sér form annarrar dýrategundar, og hann breytti sér í karlkyns útgáfu af sömu 

dýrategund og meðtók hana sem fyrr, og svo koll af kolli. Saman áttuðu þau sig svo á því að þau 

væru skaparar alls, þarsem þau hefðu fyrirkallað alla þessa flóru lífs. Þannig varð hugtakið sköpun 

til38. Mannkynið og guð voru í þessari útgáfu sama fyrirbærið. 

                                   

                                           

38 Joseph Campbell, Myths to Live by, bls. 78-79  
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Mynd 2. Caduceus táknið.39 Fornt tákn sem notað var í                 Mynd 3. Alkemískt „viskutré“ þarsem Caduceus táknar mátt 
alkemíu til forna og var einnig kallað „stafur Hermes“                 sameiningar á tveimur andstæðum pólum; Anima og Animus
en Hermes var grískur guð og var talsmaður guðanna.40               hér sýnd sem tunglið og sólin.41

                                                                                

Mynd 4. Adam og Eva eftir Lucas Cranach, 1526                             Mynd 5. Útgáfa forn-súmera af viskutréi.42 

39„Hermetic Art : the Caduceus of Hermes“,  Alchemy Lab, 2012, sjá
      http://www.alchemylab.com/caduceus_of_hermes.htm, ( Skoðað 09.01.2012 )
40 Walter Burkett, Structure and History in Greek Mythology and Ritual : The Persistance of Ritual, University of 

California Press, Kalifornía, 1979, bls. 41
41 Lady Lavona, „2009 : Year of the visionary“, Lady Lavona´s Cabinet of Curiosity, 02.01.2009, sjá : 

http://ladylavona.blogspot.com/2009/01/2009-year-of-visionary.html, (  Skoðað 10.01.2012 )
42 Joseph Campbell, The Masks of God : Occidental Mythology, bls 11
                                                                                                                                                                                            11



Heilög Geómetría

Táknfræði snýst um það að flokka og skipuleggja umhverfi okkar til að miðla skilaboðum á 

auðveldan máta, hvort sem er í náttúrunni eða mannlegu samfélagi. Tákn eru byggð að mestum 

hluta til á efnislegum skilningi okkar á umhverfinu, þ.e.a.s þau er einfölduð form af hlutum í 

kringum okkur. Þegar talað er um erkitýpiskt myndmál er afturámóti flóknara að raða og 

skipuleggja þessi tákn því þau eru breytileg eftir hver það er sem miðlar þeim og byggjast að mestu 

leyti til á skynjun þess sem miðlar og tilfinningum varðandi viðfangsefnið. Hinsvegar er hægt að 

skrá niður mynstur í þessu mikla flóði sem er sameiginlegt myndmál og uppfrá þessum mynstrum er 

hægt að flokka hvaða myndrænu viðfangsefni birtast sem mest. Þannig virka draumar sem 

óhlutdrægir þröskuldar yfir í heim erkitýpanna; „There are types of situations and types of figures  

that repeat themselves frequently and have a corresponding meaning. I therefore employ the word 

„motif“ to designate these repetitions. Thus there are not only typical dreams but typical motifs in  

the dreams.“43 segir Jung um flokkun drauma. Erkitýpur eru ekki einungis persónugervingar yfir 

upphafleg mynstur sálarinnar heldur einnig form og uppbyggingar sem virka á alheimsvísu. 

Þessi form ganga undir nafninu heilög geómetría. 

Rétt eins og í sameiginlegri vitund mannkyns eru sameiginleig form alheims það sem myndar allar  

aðrar samsetningar og mynstur allavega í þeim veruleika sem við skynjun og getum mælt. Þessi 

form sjást hvarvetna ef leitað er að þeim, og má þar nefna til dæmis í málverkum 

endurreisnartímabilsins, líkt og í verkum Leonardo Da Vinci44, formgerð vetrarbrauta, uppbyggingu 

gróðurtegunda, myndun kristalla, uppbyggingu erfðavísa og svo mætti lengi telja. Arkitektúr 

náttúruheimsins. Talan π eða Pi ( 1.618 ) spilar stórt hlutverk í að skilgreina hvaða geómetría er 

heilög en hún er notuð til að mæla ummál hringsins og verandi undirstöðuatriði í heilagri geómetríu 

má finna þessa talnarunu hvar sem er í kringum okkur45. Hringformið  þótti heilagt hjá fornum 

siðmenningum því hringurinn og ummál hans voru grunnurinn að frekari geómetrískum 

byggingum. Þessi form voru nauðsynleg hjá grikkjum til forna í stærðfræði-útreikningum. En orðið 

geometry er upphaflega komið úr grísku og þýðir mælieining jarðarinnar.46“ Geómetría var fyrir 

grikkjunum heilsteyptasta og á sama tíma hlutdrægasta form rökhyggju47. 

43 C.G. Jung, Archetypes of the collective unconscious, bls. 183
44 Stephen Skinner, Sacred Geometry : deciphering the code, Sterling, New York, 1999, bls. 9
45 Robert Berdan, „Fibonacci numbers in nature and the golden ratio“, World Mysteries, 20.01.2004, sjá 

http://www.world-mysteries.com/sci_17.htm ( Skoðað 10.01.2012 )
46 Stephen Skinner, Sacred Geometry : deciphering the code, bls. 6
47 Sama rit, bls. 6
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Þessi geómetría er í senn partur af náttúruheiminum en virka sem erkitýpisk form sem flest okkar 

myndmál byggir á. Í stuttu máli eru þetta erkitýpur okkar fyrir skynjun á ytri heimi og uppbyggingu 

hans.  Hringlaga formið hafði þegar verið notað sem tákn fyrir guðdómlegar táknmyndir en slíkt var 

mjög algengt í keramík list í Vestur-Asíu og eru dæmi um þetta langt aftur í tímann eÞa um 5000 

árum fyrir krist. Um er að ræða svokallaðar „Mandala“ hannanir; hringlaga mynsturgerðir

myndaðar af geómetrískum formum með einu eða fleirum táknum staðsettum í miðjunni. þessar

myndanir eru erkitýpisk form en mandala þýðir upphaflega hringur. Jung lét einstaklinga sem 

leituðu til hans teikna eða mála sínar eigin mandölur og skráði hverja einustu af mikilli nákvæmni 48.

Uppfrá þessum mandölum greindi hann erkitýpisk mynstur sem hann svo notaði til að greina 

einstaklinga. Jung skilgreindi mandölur sem erkitýpisk tákn fyrir heild49. Á næstu síðum sýni ég 

fram á tengingu trúarlegra tákna við heilaga geómetríu. 

Mynd 6. Mandala of a modern man. 1916. Mynd eftir Carl Jung.50

48 C.G. Jung, Archetypes of the collective unconscious, bls. 360
49 C.G. Jung, Psychology and Alchemy,  bls. 27
50 C.G. Jung, Archetypes of the collective unconscious – list of illustrations, bls. xi
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             Mynd 7. Ouroboros             Mynd 8. Jesús fiskurinn                  Mynd 9. Krossinn og             Mynd 10. Stjarna Davíðs
                                                                                                                 þrenningin.

                                                                     
                                                                       Mynd 11. „tri – ni – tas“ Tákn fyrir kristilegu þrenninguna. 51

                                                                                             

                            

                                
                                   Mynd 12. Yin Yang merkið sem á sér uppruna í Kína og táknar  jafnvægi.52

51 „Borromean Rings in Christian Iconography“, The borromean rings, 2007, sjá 
http://www.liv.ac.uk/~spmr02/rings/trinity.html, ( Skoðað 08.01.2012 )

52 Elizabeth Reninger, „What is the meaning of the Yin-Yang symbol“, About Taoism, 2012, sjá 
http://taoism.about.com/od/visualsymbols/p/YinYang.htm, ( Skoðað 15.02.2012 )
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                                    Mynd 13. „Dharma Wheel“ er fornt tákn sem fyrirfinnst í Búddatrú.53

      Mynd 14. „Blóm Lífsins“ er fornt                     Mynd 15 „Tré lífsins“ í Kabbalah                 Mynd 16. Caduceus táknið
      geómetrískt tákn sem finnst víða um                  Trúarkerfinu.54

      heim allann á ýmsum trúarreitum.55

     
   

    Mynd 17. Teikning eftir Leonardo Da Vinci            Mynd 18. Tré lífsins í Kabbalah
     af lífsblóminu.56                                                        útfærslu. 

53 „Bhuddist symbol : The dharma wheel“, Japanese Bhuddism, 2011, sjá http://www.japanese-
buddhism.com/buddhism-symbol-dharma-wheel.html, ( Skoðað 15.02.2012 )

54 „Kabbalah; The Universal Tree of Life“, Gnostic Teachings, 12.04.2011, sjá http://gnosticteachings.org/the-
teachings-of-gnosis/introductory-information/43-kabbalah-the-universal-tree-of-life.html, ( Skoðað 15.02.2012 )

55 Andrew Monkman, „The Flower of Life“, World Mysteries, 2011,  sjá http://www.world-
mysteries.com/sar_sage1.htm, ( Skoðað 02.01.212 ) 

56 Sama vefsíða, sjá http://www.world-mysteries.com/sar_sage1.htm, ( Skoðað 02.01.212 ) 
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Niðurlag 

Það er mér alveg ljóst að myndmál jarðarbúa og goðsögurnar sem móta líf okkar á einn veg eða 

annan eru fyrirbæri sem sprottin eru uppúr skynjun okkar á ytra umhverfi en einnig okkar innri. 

Ég tel að þessi fræði gagnist gríðarlega mikið í listrænni tjáningu og skilningur á þeim veitir innsæi 

í nútíma myndmál og sögu þess. Allt myndmál er hlaðið táknfræði. Þessi tákn hafa mismunandi 

meiningu og fer það jafnframt eftir því hvernig þeim er beitt. Það er ógerningur að beita þeim rétt  

eða á áhrifaríkan hátt nema með því að þekkja táknfræðina. Ég tel jafnframt að okkar helstu 

goðsögur höfði til okkar allra á sviði undirmeðvitundar því þar liggur grundvöllurinn fyrir þeim; 

erkitýpurnar. Undirliggjandi myndmál og formin sem hana knúa hafa ekki endilega andlegt gildi 

utan mannlegs skilnings en eru mannkyninu afar huglæg. Það sýnir sig með endurtekningum vissra 

erkitýpa sem og heilagrar geómetríu bæði í byggingarlist57 og teikningum einstaklinga undir 

leiðsögn Carl Jung. Skynjun okkar hefur ákveðið skipulag sem hægt er að flokka og átta sig á. 

Með það að leiðsögn er hægt að beita fyrir sér myndmáli undirmeðvitundar á hvaða sviði lista sem 

er. Samskipti okkar við undirmðevitundina ýta undir skilning okkar á ytri heiminum á sama tíma. 

Ég tel að myndmál og listssköpun séu hin eiginlegu tungumál undirmeðvitundarinnar og goðsögur 

og erkitýpur eru því leiðarvísar eða kerfi innan þessa tungumáls sem auðveldar okkur jafnframt að 

iðka það í hvaða vettvangi sem er. 

57 Stephen Skinner, Sacred Geometry : deciphering the code, bls. 13
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