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Ágrip 

Íkonar bárust til Rússa með kristnitöku þeirra í Kænugarði undir lok 10. aldar. Hér er 

gerð grein fyrir  uppruna íkona, sögu og þróun allt frá tímum Forn-Egypta til upphafs 

20. aldar. Til að varpa ljósi á gerð þeirra og hlutverk er athygli beint að fyrstu öldum 

Austrómverska keisaradæmisins og þá einkum mynddeilunum harkalegu sem þar urðu á 

8. og 9. öld. Skoðað verður hvernig hugmyndir og hefðir mótast á þessum tíma – og 

hafa alla tíð síðan sett mark sitt á bæði gerð íkona og margslungið hlutverk í Rússlandi, 

fyrst og fremst trúarlegt, en einnig þjóðlegt og listrænt. Gerð er grein fyrir nokkrum 

helstu skólum sem fram komu í íkonalist Rússa og meðal annars skoðuð notkun lita, 

tákna og fyrirmynda. Til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið verða tilgreindir og 

ræddir tveir sögufrægir íkonar frá ólíkum tímum.  
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INNGANGUR 

Utan Rússlands eru rússneskir íkonar ef til vill best þekktir sem hver önnur trúarleg list, 

minjagripir eða munir sem víða má sjá á ljósmyndum, í kvikmyndum og annari 

myndlist frá Rússlandi. Þó er eitt og annað sem virðist gefa tilefni til að ætla að íkonar 

séu Rússum á einhvern hátt mikilvægari og hjartfólgnari en sú trúarlist sem við 

Íslendingar eigum að venjast. Nærtækt virðist að líta svo á að þessar trúarlegu myndir, 

íkonarnir, gegni þýðingameira hlutverki en þær helgimyndir sem prýða okkar 

evangelísk-lúthersku kirkjur og einstaka heimili. Í þessari ritgerð, sem er lokaverkefni 

til B.A. prófs, verður leitast við að svara því hvað það sé sem gefi íkonum það gildi og 

mikilvægi sem þeir virðast hafa í hugum Rússa. Til að leita svara við því verður gerð 

grein fyrir uppruna rússneskra íkona, sögu þeirra og þróun frá tímum Forn-Egypta til 

tuttugustu aldar, allt þar til þess er síðasti keisari Rússlands vakti athygli þegna sinna á 

gildi íkona sem listaverka. Samhliða verður reynt að gera grein fyrir gerð íkona gegnum 

aldirnar og mismunandi skólum í þessari listgrein. Enn fremur verður leitast við að gera 

sem besta grein fyrir því margþætta hlutverki sem íkonar gegna í lífi Rússa, hlutverki 

sem virðist á ýmsan hátt töfrum gætt og framandlegt. Til að varpa skýrara ljósi á 

viðfangsefnið verða tilgreindir tveir sögufrægir íkonar frá ólíkum tímum, íkonar sem 

endurspegla tvo mismunandi skóla innan þeirrar aldagömlu hefðar sem íkonalistin 

byggir á. 
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UPPHAF OG HLUTVERK  

 

Íkon er trúarleg mynd af Maríu Guðsmóður, Jésú eða dýrlingum sem yfirleitt er máluð 

með límlitum (e. tempera) á viðarplötu (Schultze 2000, 125). Orðið Íkon á rætur sínar 

að rekja til gríska orðsins „εἰκών; eikōn“ (Россия. Большой лингвострановедческий 

словарь 2007, 221) sem merkir „eftirmynd“. Íkonagerð festi rætur meðal Rússa eftir að 

þeir tóku upp kristna trú undir lok tíundu aldar, en hugmyndin um að mála íkona barst 

til Rússlands frá býsanska ríkinu ásamt sjálfum rétttrúnaðinum og hefur síðan þá verið 

mikilvægur hluti af lífi Rússa (Schultze 2000, 125). Ekki var aðeins beðið fyrir framan 

íkonana heldur sór fólk einnig eiða frammi fyrir þeim. Þeir voru hafðir með í 

heimsóknum til þeirra veiku enda taldir geta gert kraftaverk (Schultze 2000, 126). 

Ákveðnar reglur varðandi íkona komust á í Austurkirkjunni og hafa þær varðveist að 

mestu leyti til dagsins í dag (Cavarnos 1980, 15). Mikil virðing er borin fyrir íkonum, 

sem meðal annars gera rétttrúuðum kleift að líta á dýrlingana sem samtímamenn sína og 

persónulega vini fremur en fjarlægar þjóðsagnakenndar persónur fortíðarinnar. Íkona er 

ekki aðeins að finna í kirkjum rétttrúaðra heldur einnig á heimilum þeirra og jafnvel í 

bifreiðum (Ware 1981, 261). Rétttrúaðir sýna íkonum mikla virðingu, ekki frábrugðið 

þeirri virðingu sem menn sýna gömlum ættingjum (Sande 1996, 9), og þegar farið er í 

kirkju gengur fólk á milli þeirra eins og það „sé að heilsa upp á gamla vini og 

kunningja“ (Árni Bergmann 2004, 53). Íkonamyndir af Kristi, Maríu mey, postulunum, 

helgum mönnum og englum prýða því jafnt kirkjur sem heimili og eru trúuðum þar 

„jafn sjálfsagðar og mikilvægar í tilbeiðslunni og sjálft orðið, opinberun Guðs, hið 

ritaða orð Biblíunnar, innblásið af anda Guðs“ (Pétur Pétursson 2006, 98). 

 Deilur um íkona og jafnvel sjálfa trúna hafa sett mark sitt á sögu íkona. Ef til vill 

segir það meira en mörg orð um mikilvægi trúarinnar í hugum Rússa að í stað þjóðernis, 

stéttar og stöðu virðast þeir gegnum aldirnar hafa sótt mjög sjálfsmynd sína í hina 

kristnu trú. Í því sambandi er til að mynda athyglisvert að bændur sem um langan aldur 

voru yfirgnæfandi meirihluti landsmanna, eru ekki kenndir við búskap. Bóndinn er 

kallaður krestjanin (rús. крестьянин) sem þýðir að vera krossi (rús. крест; krest) 

merktur, þ.e. kristinn maður, og rússneskur alþýðumaður sagði sig vera rétttrúaðan, eða 

pravoslavnyj (rús. православный ) þegar hann var spurður hver hann væri, í stað þess 

að segjast vera Rússi (Árni Bergmann 2004, 52). Þá er ekki síður athyglisvert að tveim 

áratugum eftir byltingu bolshévíka, þegar guðleysi var opinber stjórnarstefna og 

ógnarstjórn Stalíns í hámarki, hikaði meirihluti íbúa (57%) ekki við að skilgreina sig 

sem trúaða í manntali sem þá var tekið (Overy 2005, 276). Rúmum þúsund árum fyrr, í 
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kjölfar útbreiðslu og áhrifa íslam á 8. og 9. öld, var svo harkalega tekist á um tilverurétt 

íkona að um skeið var tvísýnt um hvort þeir yrðu bannaðir fyrir fullt og allt meðal 

kristinna manna. Mikilvægi þessara hörðu deilna, sem síðar verður gerð grein fyrir, fólst 

ekki síst í því að í þeim fór fram nokkuð varanleg skilgreining á því hvað íkonar væru, 

hvert hlutverk þeirra væri og hvernig bæri að umgangast þá, allt þýðingarmikil atriði 

sem lágu fyrir við upphaf kristni Rússa og haldist hafa í meginatriðum óbreytt allt til 

þessa dags. Fylgjendur íkona, mynddýrkendur (e. iconodule), höfðu betur í átökunum 

við andstæðinga sína, myndbrjótana (e. iconoclast), og urðu þar með ráðandi í 

skilgreiningu á trúarlegum tilgangi íkona og hlutverki.  

 Það þurfti harðvítug átök til að sú afstaða biði lægri hlut að íkonar væru 

skurðgoð sem bæri að hafna, fjarlægja og brjóta. Í stað skurðgoða væru þeir tákn (Ware 

1981, 40) og nauðsynlegir til að trúaðir skildu og skynjuðu þýðingu þess að Guð varð 

maður. En fyrst svo gat orðið er litið svo á að allt efni getið tekið við anda Guðs, 

ummyndast og orðið heilagt (Árni Bergmann 2004, 55). Auk sjálfra íkonana skiptir 

kirkjan miklu máli í rétttrúnaðinum og fer það varla framhjá neinum sem heimsækir 

slíka kirkju hve mikið rétttrúaðir leggja uppúr fegurð hennar (Cavarnos 1980, 30), enda 

kirkjan þeim í raun íkon himnaríkis (Árni Bergmann 2004, 55). En fegurðin sem slík er 

ekki markmið í sjálfu sér hjá rétttrúuðum og tilgangur íkona mun margþættari en svo að 

eingöngu beri að líta á þá sem listræn verk sem njóta beri vegna fegurðar sinnar. Á hinn 

bóginn eru þeir staðfesting á andlegum mætti mannsins til að endurleysa sköpunina með 

fegurð og list (Cavarnos 1980, 32; Ware 1981, 41-42). 

 Meðal mikilvægustu hlutverka íkona er að fræða um kristna trú og minna á 

sannleika, markmið og gildi lífsins (Cavarnos 1980, 32). Þetta hlutverk fræðslu og 

leiðbeiningar um kristna trú með myndrænum hætti var talið skipta enn meira máli fyrr 

á tíð þegar allur almenningur var ólæs eins og Jóhannes frá Damaskus (675-749) benti 

á. En af þeim sökum þótti rétt að á íkonum kæmu fram helstu meginatriði trúarinnar, 

svo sem holdgun Drottins, sambands hans við fólk og kraftaverk, krossfesting hans og 

upprisa, svo dæmi séu nefnd. Patríarkinn í Konstantínópel, heilagur Photíus (820-893), 

var sömu skoðunar og Jóhannes og benti á að rétt eins og hið talaða mál miðlaðist með 

heyrninni þá greyptist myndverkið í sálina fyrir tilverknað sjónarinnar. Burtséð frá læsi 

hefðu íkonar það fram yfir hið talaða orð að geta á augabragði miðlað boðskap á meira 

ljóslifandi hátt og væru fyrir bragðið fullkomnari leið til kennslu (Cavarnos 1980, 31). 

En gagnvart hinum ólæsu þótti mikilvægt að íkonar veittu innblástur á einfaldan hátt um 

mikilvæg skilaboð Biblíunnar, efni hennar, líf Krists og dýrlingana (Thompson 2009, 

52). Undir lok 6. aldar hafði Gregoríus páfi minnt andstæðinga íkona á uppfræðslugildi 
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myndlistar, enda væru málverk hinum ólæsu það sem ritningin væri hinum læsu 

(Gombrich 1997, 135). Og síðar, þegar íkonadeilurnar risu sem hæst, var vísað til 

uppfræðslugildis þeirra, þ.e. hve mikilvægt hjálpargagn þeir væru við miðlun kristins 

trúarlærdóms. Ef menn skorti þekkingu þyrftu þeir aðeins að koma inn í kirkju til að 

upp lykist fyrir þeim leyndardómar kristinnar trúar og þar væru íkonarnir þeim sem 

opnar bækur (Ware 1981, 40-41). 

 Notkun íkona sem víðast, svo sem á heimilum, hefur meðal annars þann tilgang 

að forða fólki frá því að gleyma trú sinni og kristnum gildum í dagsins önn. Í erli 

dagsins, þegar fólk er niðursokkið í hversdagsleg málefni, er mikilvægt talið að geta 

haft íkona í sjónmáli til að minna sig á kristin gildi og fordæmi þeirra fyrirmynda sem á 

íkonunum eru. En þarna komum við líka að enn öðru hlutverki íkonanna sem er að örva 

okkur til að taka okkur hinar helgu dýrlinga til fyrirmyndar og eftirdæmis, þ.e. leitast 

við að fylgja dyggðum þeirra í breytni okkar. Þegar leitað var sátta í íkonadeilunum var 

það ein af niðurstöðum kirkjunnar að því meira sem við virtum fyrir okkur íkona þeim 

mun snortnari yrðum við og fylltumst um leið þrá til að nálgast dyggðir fyrirmyndanna 

og hefja okkur upp til þeirra. Þegar við sæjum íkonana minntumst við æðra eðlis þeirra 

og verka og upplifðum æðri tilfinningar jafnframt því sem hugsanir okkar yrðu hreinni 

og himneskari. Í framhaldi af þessu og í samræmi við sjálfa holdgervinguna geta 

íkonarnir því hjálpað okkur að umbreytast í tilbeiðslu, leiða okkur frá hinu efnislega til 

hins andlega og sálir okkar frá því sýnilega til hins ósýnilega, frá táknum 

frummyndanna til uppruna þeirra og hefja okkur þannig upp til hins guðdómlega 

(Cavarnos 1980, 30-33). 

 

 

GERÐ OG HEFÐIR 

 

Listunnendur nútímans myndu líklega seint sætta sig við að málað yrði yfir gamlan 

íkon, en gagnvart rétttrúuðum er mikilvægt að fyrirmyndirnar á íkonum þekkist, og þar 

sem íkonar eru fyrst og fremst ætlaðir til notkunar verða þeir að sjálfsögðu bæði máðir 

og lúnir. Til að fyrirmyndirnar glötuðust ekki var gripið til þess ráðs að mála ofan í 

myndirnar (Sande 1996, 10), og því voru elstu íkonarnir þaktir mörgum lögum af 

málningu þegar komið var fram á 19. öld. Snemma á 20. öld er farið að fjarlægja margra 

laga málningu af hinu fornu íkonum og gátu menn þá loksins séð hina upprunalegu 

íkona í sinni réttri mynd. Með þessum hreinsunum var algjörlega nýjum kafla bætt við 

sögu rússneskrar íkonalistar og gerði það mönnum kleift að varpa ljósi á þróun íkona í 
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Rússlandi. En fyrir tíma byltingarinnar höfðu fræðimenn miðað upphaf íkonagerðar í 

Rússlandi við 14. og 15. öld (Lazarev 1997, 11, 31).   

 Frá Býsans til Rússlands komu fyrstu meistararnir, sem kallaðir voru 

íkonamálarar. Íkonar eru yfirleitt ekki merktir höfundi, en upphaflega voru þeir málaðir 

af munkum sem unnu í vinnustofum klaustranna. Þeir settu ekki nafn sitt á íkona því 

þeir töldu sig ekki vera listamenn heldur aðeins verkfæri í höndum Guðs (Россия... 

2007, 223). Íkon er ekki hugsaður sem fagurfræðilegur gripur þar sem listamanninum er 

ætlað að tjá sínar eigin hugmyndir og sýna fram á hæfileika sína í málaralist (Gombrich 

1997, 138). Nýjungar eru ekki mikils metnaðar vegna þess að með sköpun íkona er 

listamaðurinn að skapa farveg til að segja frá Guði og anda kirkjunnar, komandi 

kynslóðum til handa (Schultze 2000, 126).  

 Listamaðurinn fer eftir fastmótuðum reglum og leitast við að hverfa sem minnst 

frá þeim fyrirmyndum sem unnið hafa sér helgi á löngum tíma (Árni Bergmann 2004, 

55). Gildir þetta bæði um sjálft myndefnið og þær aðferðir sem beitt er við handverkið. 

Hvorugt hefur breyst að marki í þrettánhundruð ár. Meðal ástæðna fyrir þessari 

fastheldni var að íkonarnir voru taldir búa yfir kraftaverkamætti (Ólafur H. Torfason 

1998 [2]). Innan þessarar hefðar, þessara reglna, þróast engu að síður kirkjulist með svo 

stórbrotnum skeytingum og hátíðarbrag, sem fólki finnst svo fullkomið tákn heilags 

sannleika, að engin ástæða þykir að breyta út af hefðinni (Gombrich 1997, 138). Ýmsir 

kynnu að undrast að nútímalistamenn skuli halda svo mikilli tryggð við gamla hefð, 

bæði í vinnubrögðum og vali á myndefni. Slíkum viðhorfum hefur meðal annars verið 

svarað með því að benda á langar hefðir á sviði bókmennta þar sem höfundar leggja sig 

fram um að tileinka sér það sem best hefur verið gert hvað varðar efni, form, orðfæri, 

stíl, líkingar og myndmál (Ólafur H. Torfason 1998 [2]). 

 Fyrsta íkonalist í kirkjum voru mósaíkmyndir. Elstu myndir af slíkri gerð sem 

vitað er um og fyrirfinnast enn í dag eru frá Grikklandi á 5. öld (Cavarnos 1989, 15). 

Íkonar úr mósaík hafa verið álitnir fegurri og æðri útgáfa íkona en kostnaðarminni 

íkonalist á borð við freskumálun (Cavarnos 1989, 16). Freska (e. fresco) er „veggmynd 

máluð með vatnslitum á vott kalk“ (Sörenson 1984, 397). Stundum má sjá notkun 

beggja aðferða í sömu kirkjunni (Cavarnos 1989, 16). Elsta freskumálverk í kirkju sem 

vitað er um er í Dura Europos í Sýrlandi og talið er að það hafi verið gert stuttu fyrir 

250. Eftirteknaverðustu dæmin um freskumálun í Rússlandi eru í dómkirkjunni í St. 

Demetrios í Vladimir (1198) og í Kirkju ummyndunar frelsarans í Novgorod (1378) 

(Cavarnos 1989, 17). Freskumálun kom í staðinn fyrir mósaíkmyndir á fyrstu áratugum 

12.aldarinnar (Lazarev 1997, 32).  
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 Víðátta stórra skóga í Rússlandi gerði Rússum auðvelt fyrir að framleiða sína 

hefðbundnu viðar-íkona því þar var að finna nægan trjávið til að búa til stórbrotnar 

myndir (Lazarev 1997, 32). Til að búa til íkon þarf listamaðurinn að komast í það sem 

kallað er „rétt andlegt ástand.“ Til að gera það þarf hann að fasta og biðja. Þegar hann 

hefur náð viðeigandi hugarástandi getur hann síðan hafist handa. Íkoninn er málaður á 

staka viðarplötu, masónítplötu (e. panel). Viðurinn er síðan sniðinn til og slípaður með 

öxi eða hefli (Schultze 2000, 125). Blöndu af krít og lími er smurt á viðinn með 

mörgum lögum og þarf hvert lag að þorna vel. Viðurinn er síðan þurrkaður og slípaður 

áður en byrjað er að mála. Límlitir eru búnir til úr eggjarauðu og jurtalitum. Eftir að 

málningin hefur þornað er íkoninn lakkaður og pússaður. Stundum voru íkonar skreyttir 

með perlum eða dýrmætum gimsteinum (Schultze 2000, 126). 

 

 Algengt er að leggja íkona blaðgulli, ekki síst bakgrunninn og mikilvæga hluti 

 eins og geislabauga. Gulllagningin þarf að gerast við hátt rakastig og er gullið 

 oft núið eða fægt með agatsteini eða vígtönn úr t.d. villisvíni eða úlfi. 

 Málmhlífar telja sumir eiga að undirstrika tímalaust eðli íkonanna og að hið 

 heilaga sé aðskilið frá raunveruleika hversdagsins (Ólafur H. Torfason 1998 [10-

 11]). 

 

Áður en íkon hlýtur blessun er hann bara mynd. Það var uppúr aldamótunum 1000 sem 

sá siður komst á að blessa íkon þegar hann var tilbúinn, en fyrir þann tíma varð hann 

ósjálfrátt heilagur af því að fyrirmyndin var heilög. En eftir að hugmyndin um sjálfkrafa 

samsvörun milli fyrirmyndarinnar og eftirmyndarinnar féll í gleymskunnar dá virðist 

fólki hafa fundist að íkonarnir þyrftu að fá aukinn mátt með blessun (Sande 1996, 11). 

Vegna þess hve nákvæmt hið listræna tungumál íkonalistar er, er stundum sagt að 

íkonar séu „skrifaðir“ frekar en málaðir. Íkonagerðamaðurinn Marek Czarencki, fæddur 

1959, segir að það að skapa íkon sé ekki eins og að mála. Sér finnist það frekar einsog 

ritun heilags texta og þess vegna gangi íkonar ekkert frekar gegn heilagri ritningu en 

skrifaður texti. „Við getum á vissan hátt borið íkon saman við vandlega uppbyggt ljóð“, 

segir Czarencki. „Það sé ástæðan fyrir því að hægt sé að tala um „íkonaskrift“ í staðin 

fyrir „íkonamálun.“ Hvert „orð“ eða þáttur verksins tekur með hnitmiðuðum og 

nákvæmum hætti þátt í að miðla heildarþýðingu og samkvæmni heildarinnar“ (Medland 

2003, 28).  
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PERSÓNUR, TÁKN OG LITIR 

 

Þegar íkon er málaður þarf að velja viðfangsefnið og hönnunina af kostgæfni. Eins og 

fram hefur komið eru nýjungar ekki metnar mikils við gerð þeirra og því er vænlegast 

að halda sig við hefðbundin viðfangsefni og stíl. Íkonamálarar velja þemu sín úr 

Biblíunni eða Apokrýfu ritunum og þurfa söguefni íkonanna að hljóta samþykki 

kirkjunnar (Россия... 2007, 222). Listamaðurinn á hvorki að reyna að mála fyrirmyndir 

sínar í anatómískum líkamshlutföllum né með jarðnesku útliti, heldur eiga þær að birtast 

flatar á myndinni, þ.e. í tvívídd (Schultze 2000, 126; Россия... 2007, 222).  

 Á íkonum mega fyrirmyndirnar birtast hvort heldur í heild eða sem 

andlitsmyndir. Á þeim geta verið fleiri en ein persóna og jafnvel heilt sögusvið með 

nokkrum persónum og t.d. náttúrumyndum, byggingum og dýrum. Sérstaða rússneskra 

íkona í samanburði við íkona frá öðrum svæðum er meðal annars samfléttun þeirra á 

þáttum náttúrunnar og viðleitni til að segja samfellda sögu, en stundum birtist okkur líka 

fleira en eitt sögusvið á íkona. Gott dæmi um slíka íkona er íkoninn af „Boris og Gleb 

með sviðsmyndum úr lífi þeirra.“ Þessi íkon er einn þeirra elstu sem enn eru til frá 

vinnustofum hins svokallaða Moskvu-skóla og er frá fyrri hluta 14. aldar (The Icon 

Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 14; Schultze 2000, 126). 

 Rögnvaldur Finnbogason bendir á að margt sé líkt með íkonamyndum og 

egypskum grafarmyndum þar sem hinir látnu voru málaðir í blóma lífsins, ungir og 

fagrir, geislandi af lífsorku (Rögnvaldur Finnbogason 1974, 206). En allt frá upphafi 

íkona hefur tíðkast að hinn látni væri þar málaður með opin möndlulaga augu (Ólafur H. 

Torfason 1998 [3]). Íkonar elstu dýrlinga Austurkirkjunnar voru byggðir á þessari 

egypsku hefð, með augnarráði sem Rögnvaldur hefur sagt líkjast því sem þeir horfist í 

augu við áhorfanda sinn „eins og þeir vilji taka hann tali, eigi við hann brýnt erindi og 

alla sínu kristnu bræður“ (Rögnvaldur Finnbogason 1974, 206). 

 Augliti til auglitis við áhorfandann eru persónurnar sýndar með þennan alvarlega 

og íhugla svip. Til að undirstrika athygli þeirra gagnvart orðum og umhverfi eru augu 

og eyru fremur stór, en nefið hins vegar mjótt og langt til að undirstrika freistingar þær 

sem lykt getur vakið (Ólafur H. Torfason 1998 [7]). Reynt er að forðast allt sem bent 

gæti til munúðar eða nautnar og munnurinn því hafður sem minnstur og fjarri því að 

verkja hugrenningatengsl um losta. En eins og að framan er sagt er eitt af hlutverkum 

íkona að fólk finni til samkenndar og samsömunar með þeim heilögu fyrirmyndum sem 

á þeim eru ásamt löngum til að breyta samkvæmt þeirra fordæmi (Rögnvaldur 

Finnbogason 1974, 206-207). Mikilvægt er að í augum hinna trúuðu eru íkonar ekki 
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aðeins myndlist heldur lifandi staðfesting á andlegum mætti okkar mannanna til að 

endurleysa sjálft sköpunarverkið með tilstyrk fegurðar og heilagrar listar (Ware 1981, 

42). Gildi íkons sem eingöngu er notaður til skreytingar minnkar – hann er aðeins 

áhrifavaldur innan þeirrar trúar og tignunar sem honum er ætlað vekja og styðja (Ólafur 

H. Torfason 1998 [7]). 

 Í listum og trú gegna tákn mikilvægu hlutverki. Bent hefur verið á að þau hafi 

löngum verið eins og annað tungumál kirkjunnar, það tungumál sem allir hafa getað 

lesið, burtséð frá því hvort þeir voru læsir á bókina eða ekki. Notkun tákna sé leið til að 

skírskota til veruleika sem erfitt er að nálgast á annan hátt og þar hafi allt sína merkingu, 

hvort heldur það eru litir, jurtir, dýr eða hlutir (Gunnar Kristjánsson 1989, 9). Íkonar eru 

táknræn grundvallarlist frá fyrstu öldum kristins tímatals. Í fyrstu trúarverkum kristinna 

manna er hægt að sjá að þeir nota ýmis tákn (Cavarnos 1980, 13), eins og dúfu, fisk, 

páfugl og fjárhirði. Dúfa er tákn fyrir frið og páfugl er tákn fyrir upprisuna (Cavarnos 

1980, 13). Fiskur er tákn leyndardómsfullrar nálægðar Guðs og kemur víða fram í 

katakombum kristinna manna. Talið er að hann hafi verið algengur vegna þess að gríska 

orðið fyrir fisk „ICHÞYS“ felur í sér upphafstafi orðanna „Jesous Christos Þeou Yios 

Soter“ eða „Jésús Kristur Guðs sonur frelsari“ (Gunnar Kristjánsson 1989, 10). Einnig 

kemur hirðstáknið víða fyrir í katakombum kristinna manna og þá sem tákn fyrir 

umhyggju Jésú (Gunnar Kristjánsson 1989, 9). Sú venja var síðar tekin upp að bæta 

nafni viðkomandi persónu inná myndina til frekari skýringar en nafnið vék fyrir 

táknmyndum (Rögnvaldur Finnbogason 1985, 61). Þegar orð eru skrifuð á íkona er það 

gert í viðurkenndri skammstöfun (Schultze 2000, 126). Skammstafanir á nafni Jésú er 

víða að finna í katakombunum og eru þá upphafsstafirnir notaðir samkvæmt grískunni 

t.d. X (=K) og P (=R) fyrir „Kristur“ eða I fyrir Jésús (Gunnar Kristjánsson 1989, 9). Á 

rússnesku íkonana er letrað með fornri kirkjuslavnesku (Schultze 2000, 126).  

 Vegna þess að rita þarf á íkoninn nafn viðfangsefnisins, er skriftin ómissandi 

hluti af myndverkinu. Þessi venja kemur frá býsanska ríkinu þar sem læsi var mun 

algengara en í Vestur-Evrópu og breiddist út til annar rétttrúnaðarlanda jafnvel þótt þar 

væri ólæsi nokkuð algengt. „Myndin verður að sjálfsögðu auðskiljanlegri læsu fólki, en 

ólæsir urðu að geta sér til um hvaða fyrirmynd var að ræða út frá klæðaburði, 

einkennum og andlitssvip. Fyrir þá var það stuðningur að íkonamálarar fylgdu 

ákveðnum mynstrum og fyrirmyndum“ (Sande 1996, 10-11). 

 Auðvelt er að greina rússneska íkona frá öðrum, því þeir eru oft stærri og 

málaðir í skærari litum en tíðkast annars staðar (Schultze 2000, 126). Meðferð lita 

hjálpaði rússneskum íkonagerðamönnum að innleiða fögur og tilfinningarík blæbrigði í 



	   13	  

myndir sínar. Fyrir tilverknað lita var þeim kleift að hafa tjáninguna ýmist kraftmikla 

eða blíðlega. Litanotkunin réði því einnig að hægt var að koma kristnum gildum til skila 

með ljóðrænum blæ. Að lokum varð list þeirra svo falleg að erfitt þótti að standast 

töframátt hennar (Lazarev 1997, 26). 

 Á rússneskum íkonum táknar rauði liturinn eilífðina. Dökkrauður og blár tákna 

uppsprettu hins mannlega og þess himneska (Россия... 2007, 222). Í Hólmgarði leikur 

rauði liturinn stórt hlutverk, en þar er hann oft notaður í bakgrunni mynda í stað 

gyllingar. Ástæðan fyrir því gæti verið fjárhagsleg, en að nota rauðan lit var ódýrari 

kostur en að nota gyllingu. Önnur ástæða gæti verið að rauður er talinn ágengur litur og 

litur lífsins fremur en aðrir litir. Einnig getur verið að fólki hafi einfaldlega geðjast rauði 

liturinn betur en aðrir litir. Sjálfsagt er það enginn tilviljun að hið forna rússneska orð 

„krasnyj“ (rússn. красный) eða „fagur“, fær merkinguna „rauður“ frá og með 16. öld 

(Abel 1996, 15). Í híbýlum fólks voru íkonar oftast staðsettir í austurhorninu, sem kallað 

var „fallega hornið“ eða þá „rauða hornið“ (rússn. красный угол). Þar var hægt að 

biðjast fyrir í ró og næði, því þetta var friðhelgi staðurinn á heimilinu (Schultze 2000, 

126). 

 

 

Í KIRKJUNNI  

 

Kirkja rétttrúaðra, þakin íkonum, er álitin sá staður þar sem himnaríki og jörð koma 

saman, í senn samkomustaður meðlima kirkjunnar og þeirra sem eru á himnum (Ware 

1981, 277, 261). Það fyrsta sem rétttrúaður gerir þegar hann fer inn í kirkju er að kaupa 

sér kerti, ganga upp að íkona, krossa sig, kyssa íkoninn og kveikja á kertinu fyrir framan 

hann (Ware 1981, 277). Með því að tendra kertaljós fyrir framan íkoninn og kyssa hann 

eru kirkjugestir að votta íkonum virðingu sína (Schultze 2000, 126) í Guðs húsi þar sem 

einungis sjálf eilífðin er handan veggja, þar sem helgisiðir á jörðu og í himni eru hinir 

einu og sömu, þar sem fjölbreytileiki íkona tjáir sýnileika tilfinningarinnar um 

himnaríki á jörðu (Ware 1981, 278).  

 Í skreytingum kirkna er mismunandi íkonagerðarsenum og fígúrum raðað 

samkvæmt ákveðnum guðfræðilegum hugmyndum (Россия... 2007, 227). Íkonaveggur 

(rússn. иконостас) er veggur þakinn íkonum sem aðskilur altarið frá aðalhluta 

rétttrúnaðarkirkjunnar (Соловьев 2007, 84). Veggir sem þessir komu fyrst fram á 14.-

15. öld í Rússlandi (Россия... 2007, 225). Fyrir þann tíma var settur upp skilveggur úr 

marmara eða við og á þá voru íkonarnir hengdir (Lazarev 1997, 32). Íkonaveggir eru 
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yfirleitt samsettir úr fimm röðum sem komið er fyrir einni yfir annari. Raðirnar skiptast 

í eftirfarandi hluta: Ættfeðraröðin (rús. праотеческий ряд), spámannaröðin (rús. 

пророческий ряд), hátíðadagaröðin (rús. праздничный ряд), fyrirbænaröðin (rús. 

деисусный ряд) og staðarröðin (rús. местный ряд). Fyrir ofan íkonavegginn er svo 

komið fyrir krossi með Kristi á (Россия... 2007, 225-226). 

 Efsta röðin er ættfeðraröðin og þar birtast helgisögur úr Gamla testamentinu. Þar 

fyrir miðju er yfirleitt íkon af heilagri þrenningu þar sem dregin er upp mynd af 

englunum þrem sem birtast Abraham og Söru. Í spámannaröðinni eru spámannsíkonar 

sýndir og þar fyrir miðju er síðan íkon af Guðsmóðurinni. Íkonarnir í hátíðadagaröðinni 

sýna atvik úr lífi Jésúm og Guðsmóðurinnar (Россия... 2007, 225). Hinir kirkjulegu 

hátíðadagar hefjast á fæðingu Maríu og lýkur með ævilokum hennar (Aaserud 1996, 

55). Næst kemur fyrirbænaröðin, þar sem fyrir miðju er íkon af frelsara kirkjunnar, en 

þar er dregin upp mynd af Jésú Kristi í valdastóli – umvöfðum englum. Guðsmóðirin er 

Kristi á vinstri hönd og Jóhannes skírari til hægri handar (Соловьев 2007, 84). Að 

lokum er það keisarahliðið. Það er staðsett fyrir miðju í neðstu röðinni. Á því er 

tvívængjahurð þar sem yfirleitt er dregin upp mynd af guðspjallamönnunum fjórum. 

Keisarahliðið (rús. царские врата) er stundum kallað himneskt, því þar þjónar altarið 

sem aðalinngangur í paradís. Hægra meginn við keisarahliðið er íkoninn sem tileiknaður 

er kirkjunni. Sú röð er því kölluð staðarröðin (Россия... 2007, 225). 

 

 

UPPRUNI OG FYRSTU ALDIR 

 

Fyrstu íkonarnir eru taldir eiga sér beinar fyrirmyndir í grafarmyndum Forn-Egypta líkt 

og fyrr var nefnt. Þessir fyrirrennarar íkonanna, voru í reynd andlitsmyndir sem málaðar 

voru á viðarplötur eða múmíumyndir sem Egyptar gerðu í grafhýsum sínum. Þó að 

sextán aldir skilji að íkonana rússnesku og egypsku grafarmyndirnar, og þeir fyrrnefndu 

séu málaðir norður í Hólmgarði en hinar suður í Nílardalnum, er svipmótið hið sama og 

tilgangur myndanna svipaður. Í grafarmyndum Egypta átti minning hinna látnu að lifa í 

myndunum og átti að vera „brú á milli vina og veraldar lifenda og dauðra“ (Rögnvaldur 

Finnbogason 1974, 206) á meðan rússnesku íkonarnir eru hlutlægir tengiliðir manns og 

Guðs (Ólafur H. Torfason 1998 [6]). Að baki myndunum býr sú vissa að í listinni hafi 

maðurinn öðlast leið sem hefur hann yfir sínar mannlegu takmarkanir, jafnvel sjálfan 

dauðann (Rögnvaldur Finnbogason 1974, 206). Rögnvaldur bendir á að ekki sé hægt að 

fullyrða að íkonalist eigi rætur sínar að rekja til þessara egypsku mynda – þó að þær 
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sýni að líklega hefur verið náið samband á milli Egyptalands og nágrannalanda 

(Rögnvaldur Finnbogason 1985, 61) 

 Í sögu kristninnar á táknræn list rætur að rekja allt aftur til fyrstu alda eftir krist 

og kristnir menn prýddu katakombur sínar á fyrstu og annari öld með myndum af 

viðburðum úr helgiritum (Cavarnos 1980, 13). Á svipuðum tíma var einnig byrjað að 

nota orðið íkon um allar helgimyndir (Ólafur H. Torfason 1998 [3]). Grikkir til forna 

notuðu orðið eftirmynd, eða „eikon“ yfir andlitsmyndir þar sem þeir áttu ekkert sérstakt 

orð fyrir þær. Hjá þeim var merkingarlega um algjöra samsvörun að ræða milli 

fyrirmyndar og andlitsmyndar. Meðal þeirra átti myndin tilkall til sömu meðhöndlunar 

og fyrirmyndin. Myndin er því heiðruð á sama hátt og ef um fyrirmyndina sjálfa væri að 

ræða og hún viðstödd. Meðlimum grísku fornkirkjunnar „sem neituðu að færa mynd 

keisarans fórnir var refsað eins og þeir hefðu brotið af sér gagnvart ríkinu“ því að færa 

mynd keisarans ekki fórn jafngilti því að móðga æðsta mann ríkisins. Enn þann dag í 

dag eru íkonar af helgum mönnum heiðraðir með logandi kertum eða olíulömpum. Hinir 

rétttrúuðu eru þó ekki að tilbiðja íkonana heldur votta þeim virðingu (Schultze 2000, 

125; Cavarnos 1980, 13; Sande 1996, 9). 

 

 

KONSTANTÍNÓPEL OG BÝSÖNSK ÁHRIF 

 

Árið 313 veitti Konstantínus keisari mikli kristnum mönnum trúfrelsi, en þeir höfðu 

mátt sæta ofsóknum í rómverska heimsveldinu. Árið 330 gerði hann grísku 

nýlenduborgina Býsans að höfuðborg Rómaveldis í þeim tilgangi að sameina austur- og 

vesturhluta ríkisins. Hann gaf borginni nafnið Konstantínópel og vísaði til hennar sem 

hinnar nýju Rómar (Heimssöguatlas Iðunnar 1996, 74; Íslenska Alfræðiorðabókin 

„Konstantín(us) 1. mikli“). Í Konstantínópel þróaðist og þroskaðist grísk menning og 

hin gríska rétttrúnaðarkirkja (Þórhallur Heimisson 2005, 42). Borgin Konstantínópel var 

um aldir „sú móðir kristinnar myndlistar er frjóvgaði menningu Evrópu“ (Rögnvaldur 

Finnbogason 1974, 209). Með Konstantínusi komst á stigskipt kirkjuvald og hann leit á 

sjálfan sig sem höfuð kirkjunnar eftir að hann aðhylltist og tók upp kristna trú 

(Heimssöguatlas Iðunnar 1996, 68). Eftir að Rómaveldi klofnaði í tvennt árið 395 

myndaðist Austrómverska ríkið og hélt velli til ársins 1453 eða í meira en þúsund ár 

(Íslenska alfræðiorðabókin „Býsanska ríkið “). Þar þróaðist sú skipan að keisarinn var í 

senn keisari og páfi og í hans höndum var allt guðlegt vald á jörðu. Hann var í raun 

staðgengill Guðs, bæði andlegur og veraldlegur höfðingi og leit á sig sem hinn eina rétta 
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handhafa keisaravaldsins og hinn eina rétta verndara kirkjunnar (Þórhallur Heimisson 

2005, 42). 

 Eftir að Konstantínus mikli tryggði hinni kristnu kirkju áhrifavald í Rómaveldi 

glímdi hún við mikinn vanda. Á tímum ofsóknanna höfðu kristnir menn hvorki þörf né 

tök á að reisa almenn bænahús. Kirkjur og samkomuhús þessa tíma voru látlaus og lítið 

fór fyrir þeim. Eftir að kirkjan var orðin nánast að ríki í ríkinu varð að taka afstöðu til 

þess hvernig líta bæri á list. Eftir að farið var að reisa basilíkur sem kirkjur urður 

skreytingar þeirra tilefni í nýrra deilumála (Gombrich 1997, 133). Í kjölfarið brutust út 

harðar deilur um helgimyndir og notkun þeirra innan kirkjunnar. Strax í frumkristni 

höfðu menn orðið sammála um að líkneski skyldu ekki vera í guðshúsum, enda talin 

minna á skurðgoðin sem forboðin eru samkvæmt Biblíunni. Að auki gæti orðið erfitt að 

gera greinarmun á hinni nýju trú og eldri trúarbrögðum ef líkneski væru höfð í kirkjum 

(Gombrich 1997 134). Kristnir menn voru andvígir styttum en ekki endilega andvígir 

veggskreytingum. Sumir álitu þær gagnlegar til upprifjunar og glöggvunar. Eins og fram 

hefur komið myndi söfnuðurinn eiga auðveldara með að festa í minni sér atburði úr 

Biblíunni ef hann sæi þá ljóslifandi á veggjum kirkjunnar (Gombrich 1997, 135). 

Málningarstílinn á íkonum sem kenndur er við Býsantín er frá 6. öld og þróaðist vegna 

áhrifa úr ýmsum áttum. Mikilvægust voru áhrif frá Forn-Grikklandi, Austurlöndum, 

aðallega Sýrlandi og frá kristni. Samruni þessara þriggja þátta var upphafið að býsanska 

stílnum sem breiddist út frá Konstantínópel til Balkanskaga, Rússlands, Ítalíu, Asíu og 

annarra fjarlægra landa (Cavarnos 1980, 14). 

 

 To Greece this art owes its idealism, its clarity, elegance and balance. From 

 Syria it received a vigorous expressionism, achieved through the use of frontal 

 poses, the markedly disproportionate enlargement of the eyes and head, and a 

 similar enlargement of the principal personages in relation to those about them. 

 These elements of idealism and vigorous expression were fused together, the 

 one sometimes predominating over the other, by the Christian faith. The 

 doctrines of the Christian Church set the limits within which iconography should 

 operate, while the inner living faith of the icon painter, expressing itself through 

 the material media, utilized these and other elements to convey the facts, truths 

 and values of the Christian religion. It is this third factor more than anything 

 else, that has given Byzantine iconography its distinctive character as an art of 

 the highest spirituality (Cavarnos 1980, 14). 
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DEILT UM ÍKONA 

 

Á 8. og 9 öld stóð yfir bann á helgimyndum sem truflaði stórlega þróun íkonagerðar í 

býsanska stórveldinu. Þetta bann hafði ekki bara áhrif á þróun íkona heldur hafði bannið 

einnig í för með sér víðtæka eyðileggingu á íkonum og var stórtækt tjón fyrir kirkjur 

(Cavarnos 1980, 15). Þessar deilur risu vegna áhrifa frá íslam og sigurs íslamstrúar á 7. 

og 8. öld (Broomé 1995, 166). Þetta var ekki aðeins ágreiningur á milli ólíkra skoðana á 

trúarlegri list heldur var þetta mun dýpra og flóknara vandamál (Ware 1981, 38). 

Myndbrjótar voru tortryggnir gagnvart allri trúarlegri list. Þeir vildu útrýma 

persónudýrkun og kröfðust tortímingar á íkonum og allri trúarlist sem táknaði 

manneskjur eða guðdómlegar persónur (Ware 1981, 38; Schultze 2000, 125). Eins og 

áður er sagt þykir líklegt að myndbrjótar hafi fengið innblástur að utan frá hugmyndum 

íslam. En hinn íslamski Kalífa Jesids fór fram á að í ríki hans yrðu helgimyndir 

fjarlægðar úr kirkjum (Rögnvaldur Finnbogason 1974, 203). Svo fór að myndbrjótar 

náðu undirtökum árið 745 og í kjölfarið var öll trúarlist bönnuð í kirkjum grísk-

kaþólskra (Gombrich 1997, 136). Andstæðingar myndbrjótanna voru mynddýrkendur, 

sem réttlættu stöðu íkona innan kirkjunnar af miklum þrótti (Ware 1981, 38). 

Mynddýrkendur telja sig ekki vera að tilbiðja myndirnar sjálfar, heldur séu þeir að 

tilbiðja Guð í gengum myndirnar (Gombrich 1997, 137). Kirkjan snerist hart til varnar 

íkonum og sótti þar rök í nýplatóníska heimsspeki og biblíulega lífssýn sem hvort 

tveggja var talið réttlæta myndirnar og dýrkun manna á þeim (Rögnvaldur Finnbogason 

1985, 58). Deilurnar stóðu í raun um skilning kristinna manna á holdtekju Guðs, hvert 

eðli hans hefði verið er hann birtist hér á jörð sem maðurinn frá Nazaret. Deilt var um 

viðhorf kristinnar kirkju til efnisins og hins áþreifanlega veruleika (Rögnvaldur 

Finnbogason 1985, 56). Meðal kristinna manna höfðu hins vegar alltaf verið menn með 

strangtrúarleg viðhorf og það eru þeir sem fordæmda íkona, því þeir sjá í myndunum 

leynda persónudýrkun og það gerði myndbrjótunum auðvelt fyrir (Ware 1981, 38). 

Þegar þarna var komið, á 8. öld, voru íkonar orðnir það útbreiddir og vinsælir innan 

kristinnar kirkju að mörgum strangtrúarmönnum þótti jaðra við skurðgoðadýrkun.  

 

 Mynddýrkun hafi verið komin á villigötur, myndin sjálf hafi verið orðin að 

 skurðgoði sem tilbeiðslan beindist öll að en ekki þeim guðdómi sem hún átti 

 upphaflega að minna á og leiða fyrir jarðneskar sjónir hins ólæsa og 

 menntunarsnauða lýðs, er kirkjan hafi tekið í sinn náðarfaðm (Rögnvaldur 

 Finnbogason 1985, 57).  
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En það sem menn töldu réttlæta að gengið væri gegn myndbanni Gamla testamentisins 

var fyrst og fremst sjálf holdgervingin, þ.e. birting sonar Guðs í mannsmynd, sú 

grunnhugsun sem býr að baki íkonalistinni (Pétur Pétursson 2006, 98), en rök sín höfðu 

myndbrjótarnir einkum sótt Aðra Mósebók þar sem segir meðal annars:  

 

 Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því, sem er á himnum 

 uppi, eður því, sem er á jörðu niðri, eður því, sem er í vötnunum undir jörðinni. 

 Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær... “ (Önnur Mósebók: 20:4-5).  

 

Einn áhrifamesti talsmaður íkona, guðræðingurinn Jóhannes frá Damaskus (676-749), 

færði þessi trúarlegu rök fyrir afstöðu mynddýrkenda:  

 

 Til forna varð hinn óholdtekni og ólýsanlegi Guð alls ekki uppteiknaður. En nú 

 er Guð hefur birst í holdinu og lifað meðal manna þá gjörum vér mynd af þeim 

 Guði sem séður verður. Ég tilbið ekki efnið heldur skapara þess, sem mín vegna 

 íklæddist holdi og þóknaðist að dvelja í efninu og gegnum efnið endurleysti mig. 

 Ég mun ekki láta af að tilbiðja það efni sem ég hefi verið endurleystur með 

 (Rögnvaldur Finnbogason 1985, 59-60).  

 

Guð klæddist með öðrum orðum efnislegum líkama og sannaði með því að hægt er að 

endurleysa efnið. Hann gerði efnið guðlegt með því að gera það að farvegi fyrir andann, 

og ef hold var farvegur fyrir andann þá gat viður einnig verið það (Rögnvaldur 

Finnbogason 1985, 60). Hin fornu rök fyrir mynddýrkun eru í grundvallaratriðum þau 

sem guðfræðingar kirkjunnar styðjast við enn í dag (Rögnvaldur Finnbogason 1974, 

207). Mynddýrkendur héldu því fram að kenningalega væri holdgervingin full réttlæting 

fyrir íkonum. Því mætti gera efnislegar myndir af honum sem tók efnislegan líkama 

(Ware 1981, 41). Með því að afneita öllum myndum af Guði hafi myndbrjótunum 

yfirsést að meta til fulls áhrif holdtekjunnar. Efnið hafi í augum þeirra verið af hinu illa 

og því hafi trúin þurft að vera ósnortin af öllu efnislegu, enda hlyti hið andlega að vera 

með öllu óefnislegt. Af þessum sökum voru fylgismenn myndbrjótanna taldir hafa 

misskilið sjálfa holdtekju Guðs, mennsku Krists og líkama (Rögnvaldur Finnbogason 

1985, 60).  

 Mynddeilurnar stóðu í um það bil 120 ár og skiptust í tvö tímabil (Ware 1981, 

39). Fyrra tímabilið hófst árið 726 þegar Leó III, ísárískur keisari, sem kenndur er við 
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Ísauriu, hérað í Litu-Asíu, og ætt hans komst til valda. Þau létu banna allar myndir af 

Kristi og dýrlingunum og kölluðu notkun þeirra hjáguðadýrkun. Það var látið mála yfir 

myndir og styttur voru brotnar. Allar helgimyndir voru fjarlægðar úr kirkjum – sem fór 

mikið fyrir brjóstið á kirkjunnar mönnum og alþýðunni (Broomé 1995, 166; Rögnvaldur 

Finnbogason 1985, 56; Rögnvaldur Finnbogason 1974, 203). Þessari fyrri deilu lauk 

ekki fyrr en árið 780 þegar Irene keisaraynja batt enda á ofsóknirnar. Það var síðan árið 

787 sem sjöunda heimskirkjuþingi skilgreindi hvað lofsvert væri við að virða 

helgimyndir (Broomé 1995, 166; Ware 1981, 39). Þingið lýsti því yfir að íkonar ættu að 

vera varðveittir í kirkjum og heiðraðir þar af fullri virðingu. Þessar deilur hófust svo að 

nýju árið 815 með Leó V frá Armeníu í broddi fylkingar og lauk ekki fyrr en árið 843 

þegar Theodóra keisaraynja kemur íkonum varanlega til varnar og mælir fyrir um 

áframhaldandi notkun þeirra. Lokasigurs heilagra eða „sigurs rétttrúnaðarins“ er minnst 

hátíðlega á hverju ári á fyrsta sunndegi í föstu. Þá eru verjendur rétttrúnaðarins heiðraðir 

og andúð lýst yfir gagnvart þeim sem réðust á íkonana (Ware 1981, 39).  

 Myndbrjótatímabilið hafði í för með sér víðtæka eyðileggingu á íkonum, ekki 

síst í Konstantínópel þar sem banninu var stranglega framfylgt. Panelmyndir voru þá 

algjörlega bannaðar en mósaík- og veggmyndir takmarkaðar við skreytingar og tákn 

eins og krossinn. Um miðja 9. öld, með endalokum myndbrjótatímabilsins, tók 

íkonagerð að blómgast af krafti á nýjan leik (Cavarnos 1980, 15).  

 

 

TIL RÚSSLANDS 

 

Einn mikilvægasti viðburður í sögu Rússa varð þegar Rússar tóku kristni í Kænugarði 

árið 988, en það átti eftir að breyta siðmenningu Rússlands til frambúðar og hafa þar 

varanleg áhrif á lög, menntun, bókmenntir, listir, viðhorf og jafnvel stjórnkerfið 

(Thompson 2009, 18). Þegar Vladimir fursti (rússn. князь) hafði látið skírast skipaði 

hann öllum í borginni að koma niður að Dnépr fljóti og láta skírast. Lét hann fylgja að 

hann myndi líta svo á að hver sá sem ekki kæmi væri óvinur sinn (Árni Bergmann 2009, 

133). Sagt er að áður hafi hann grennslast fyrir um hvaða trú hentaði Rússum best með 

því að gera út af örkinni sendinefnd sem kynnti sér ólíka trúarsiði manna. Gyðingdómi 

hafnaði hann vegna þess að varla hefði Guð sjálfur hafnað Gyðingum og tvístrað ef 

hann elskaði þá og lögmál þeirra svona mikið. Trúarsiðir múslima hugnuðust honum 

hins vegar ekki, einkum fyrir þá sök að gleði Rússa væri sú að drekka og án þess gætu 

þeir ekki verið (Árni Bergmann 2009, 115, 116) og auk þess væri „enga kæti hjá þeim 
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að finna aðeins harmatölur og fnyk“ (Árni Bergmann 2009, 121). Ekki er ljóst hvers 

vegna Vladimir hafnaði rómversk-kaþólskri trú, en getum hefur verið að því leitt að það 

kunni að hafa verið fyrir einhvern misskiling á því hve frábrugðin hún var talinn hinum 

gríska rétttrúnaði. En þegar sendimenn Vladimirs gengu inn í kirkju gríska 

rétttrúnaðarins, sjálfa Ægisif, sögðust þeir ekki hafa vitað hvort þeir væru heldur á 

himni eða jörðu, slík hafi fegurðin verið. Þeir hafi það eitt vitað að þarna hafi Guð búið 

með mönnum og helgihaldið tekið fram guðsþjónustu í öllum öðrum löndum (Árni 

Bergmann 2009, 121, 122). Það er hin stórfenglega fegurð ásamt glæsileika í helgihaldi 

sem virðist ráða hvað mestu um valið, fegurð sem verður þess valdandi að menn vita 

ekki hvort þeir eru heldur á himni eða jörðu, en á það hefur verið bent að einmitt að 

slíku sálarástandi stefni hinn gríski rétttrúnaður og Rússum lengi þótt gott að fegurðin í 

söng og helgileik guðsþjónustunnar hafi ráðið úrslitum um trú þeirra (Árni Bergmann 

2009, 123-124). Ásamt þessu er talið að með upptöku hins gríska rétttrúnaðar hafi 

Vladimir viljað styrkja ríki sitt, en jafnhliða kristnitökunni gekk hann að eiga systur 

keisarans í Konstantínópel og kvæntist þannig inn í voldugustu fjölskyldu heims á 

þessum tíma (Árni Bergmann 2009, 130-131). Kristni Rússa varð síðan traustasti 

grundvöllur baráttunnar fyrir pólitískri einingu þeirra og leituðu þeir oft ásjár kirkjunnar 

er á móti blés (Heimssöguatlas Iðunnar 1996, 97). Þegar Rússar tóku kristni var 

helgidómur kaþólsku kirkjunnar óklofinn en klofnaði stuttu síðar í rómversk-kaþólsku 

kirkjuna og Rétttrúnaðarkirkjuna. 

 Að Krímskaganum frátöldum var Rússland aldrei hluti af býsanska stórveldinu, 

(Cavarnos 1980, 17) en ef til vill hafa áhrif hinnar býsönsku myndlistar þó hvergi orðið 

meiri né varanlegri en í Rússlandi. Stuttu eftir að Rússar tóku kristni varð Kænugarður 

miðstöð bæði mynd- og byggingarlistar (Rögnvaldur Finnbogason 1985, 62). Hinn 

fágaði stíll sem þróaðist við hirðina í Kænugarði átti rætur að rekja til keisaralegu 

vinnustofanna í Konstantínópel (Abel 1996, 13) og var sá býsanski stíll á þessum tíma 

sá eini sem einkenndi rússneska íkona (Россия... 2007, 224). Býsönsku meisturunum 

sem kenndu Rússum upphaflega að mála íkona var boðið að skreyta rússneskar kirkjur 

(The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 11). Hinir nýkristnu slavar gæddu 

listina síðan nýju og fersku lífi. Áður en langt var um liðið voru þeir komnir langt fram 

úr býsönsku meisturunum í íkonagerð (Rögnvaldur Finnbogason 62; Thompson 2009, 

21). Rússneskir íkonar urðu mjög líkir býsönskum íkonum þar sem þeir erfðu öll sín 

grundvallaratriði frá þeim. Af þessum sökum geta rússneskir íkonar virst mjög líkir 

býsönskum í augum áhorfenda sem eru ekki sérfræðingar í list (Lazarev 1997, 22). 

Rússneskir íkonar frá 11. og 13. öld eru þó taldir sérstakir fyrir það hve fábrotnir þeir 
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eru og hátíðlegir. Persónur á myndum eru þar sýndar í kyrrlátum, hreyfingalausum 

stellingum, með alvörubúin andlit, með gylltum eða sifruðum bakgrunni. Íkonar frá 

þessum tíma voru yfirleitt málaðir að beiðni fursta eða háklerka (Lazarev 1997, 32) og 

allir í mjög svipuðum stíl. Vegna þess hve líkir þeir eru býsönsku íkonunum er erfitt að 

flokka íkona frá þessum tíma eftir skólum, en tímasetning stofnunar kirkna og klaustra 

hjálpa oft til við að aldursgreina íkonana og komast að því hvaða skóla þeir tilheyra 

(Lazarev 1997, 31). Frá upphafinu, þ.e. þeim skóla sem við lýði var í Kænugarðsríkinu, 

hefur aðeins einn býsanskur íkon varðveist. Er það hinn frægi íkon af Mærinni frá 

Vladimir (rús. Богоматерь Владимирская) sem varðveittur er í Tretjakov Galleríinu í 

Moskvu (Lazarev 1997, 31). 

 

 

„MÆRIN FRÁ VLADIMIR“ 

 

Mærin frá Vladimir er sá íkon sem nýtur hvað mestrar virðingar í Rússlandi (The Icon 

Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 11). Á íkoninum er María mey sýnd með 

Jésúbarninu. Sagan segir að guðspjallamaðurinn Lúkas hafi málað myndina á 

borðplanka og María sjálf setið fyrir (Россия... 2007, 221). Á meðan hún sat þar fyrir 

hafi hún síðan sagt Lúkasi sögurnar af Jésú sem síðar rötuðu í Lúkasarguðspjall (Ólafur 

H. Torfason 1998 [3]). Ótal eftirlíkingar eru til af þessum íkon af Guðsmóðurinni (The 

Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 11). Guðfræðingurinn og rússneski 

íkonarannsakandinn Leonid Úspenskí segir að höfundarverk guðspjallamannsins 

Lúkasar beri að túlka þannig að þeir íkonar sem gerðir hafa verið af Mærinni frá 

Vladimir séu eftirlíkingar af íkon þeim sem eitt sinn var málaður af 

guðspjallamanninum eða eftirlíkingar af eftirlíkingum (The Icon Collection in the 

Tretyakov Gallery 2008, 12).  

 Í Priscillu-katakombunni í Róm er einnig að finna veggmynd af Maríu mey frá 

því um 230. Á myndinni heldur hún á Jésúbarninu í kjöltu sér eins og tíðkast hefur æ 

síðan á íkonum af henni. Er þetta elsta Maríumyndin sem aldursgreind hefur verið með 

fullri vissu (Ólafur H. Torfason 1998 [3]). Guðsmóðirin hefur afar sérstaka stöðu í 

rússneskum rétttrúnaði. Þó er ekki litið svo á að hún sé guðleg vera, heldur jarðnesk og 

dauðleg kona. En það var engu að síður gegnum hana sem Guð holdgaðist fyrir okkur 

mennina og hún er Móðirin sem varð að þola þá skelfingu sem kvalarfullur dauðdagi 

Sonarins var. Fyrir bragðið er álitið að enginn geti verið betur til þess fallinn að skilja 

mannlegar raunir og leggja okkur lið í bænum frammi fyrir Guði (Майорова og Скоков 
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2008, 35). Þegar á 2.-3. öld hafði skapast hefð fyrir tilbeiðslu Mærinnar Maríu, Móður 

Jésú Krists. Á 5. öld hafði þessi hefð fest traustar rætur í Austrómverska 

keisaradæminu. Smám saman varð til fastmótuð regla í íkonagerð í tengslum við 

Guðsmóðurina - en henni tilheyra nokkrar gerðir mynda; Одигитрия (af gríska orðinu 

„Ὁδηγήτρια“, sem þýðir „sú sem vísar veginn“) eða „Богоматерь путеводительница“ 

– „guðsmóðir sem vísar veginn“; Умиление – „blíða“; Оранта (af latneska orðinu 

„orans“) – „sú sem biður.“ En íkoninn sem hér verður fjallað um, Mærin frá 

Vladimir,tilheyrir gerðinni Умиление  þ.e. „ sú blíða.“ Á þessari gerð íkona skiptir 

mestu máli hjartnæmt og blíðlegt samband móður og sonar sem sýnd eru í mikilli 

líkamlegri nánd, gagnkvæm ást og hlýja móður og sonar, sjálfs frelsara mannkyns, sem 

á eftir að þjást á krossinum fyrir syndir mannanna (Майорова og Скоков 2008, 35, 41). 

Rússneska hefðin býður að kalla þessa mynd af Guðsmóðurinni „Theotokos“ eða 

„Blíða“ (rús. умиление; элеуса). Eleúsa er dregið af gríska orðinu „eleusa“ (The Icon 

Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 24). 

 Íkoninn af Guðsmóðurinni frá Vladimir er álitinn verndari alls Rússlands og 

rússneska rétttrúnaðarins og búa yfir undursamlegum lækningamætti. Guðsmóðirin frá 

Vladimir er einnig talin hafa varpað af Rússum oki Mongólanna (Орехов 2000, 20). 

Íkoninn var málaður í Miklagarði og komið með hann þaðan til Kænugarðs í kringum 

árið 1130 (Schultze 2000, 127; The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 22). 

Fljótlega eftir komu hans til Rússlands fóru af stað sögur um kraftaverkamátt hans sem 

náðu eyrum prinsins Andrejs Bogoljúbskí sem ákvað að flytja hana til landa sinna í 

norðri árið 1155. Sagan segir að þegar verið var að flytja íkoninn þangað hafi hestarnir 

sem báru íkoninn numið staðar þegar farið í gegnum Vladimir og ekki fengist til að 

hreyfa sig úr stað þrátt fyrir svipuhögg og eftirrekstur. Túlkaði prinsinn það sem vilja 

Guðsmóðurinnar til að vera í Vladimir. Í kjölfarið var dómkirkja úr hvítum steini, 

Úspenskí sobor, reist yfir íkoninn og hann síðan kenndur við Vladimir vegna þess hve 

lengi hann var þar eða allt til ársins 1395 (Орехов 2000, 20-21; Витхамар 2012, 14).

 Á íkoninum leggur Jésúbarnið vinstri hendi um háls móður sinnar og hreiðrar 

um sig á brjósti hennar. Móðirin heldur á barninu með hægri hendi og beygir höfuðið til 

barnsins þannig að vangar þeirra snertast. Staðan á vinstri fæti barnsins er eitt af aðal 

einkennum íkonagerðarinnar (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 22, 

24). Á myndinni er María sorgmædd á svip en um leið er svipurinn hlýr og 

umhyggjusamur (Schultze 2000, 127). Það sem talið er gera þennan íkon svo 

áhrifamikinn er hvernig listamaðurinn nær einmitt að fanga réttan andblæ til að sýna 
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fram á sálarkvöl en um leið hlýja umhyggju móðurinnar sem sér fyrir hörmulegu örlög 

sonar síns (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 24). 

 Augu Maríu eru full af sorg. Það eru þessi augu sem einkum fanga athygli 

áhorfandans og snerta og hreyfa við sálinni – kalla fram djúpa samkennd með sársauka 

móðurinnar. Listamaðurinn leggur faglega áherslu á „mælsk“ augu með því að láta alla 

þætti andlits hennar bera vingjarnlegan og ljúfan blæ – mjótt og örlítið bogið nef, 

fíngerðar varir og nettar augabrúnir (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 

24).  

 Íkoninn er talinn hafa bjargað Rússum frá árásum Mongóla við lok 14. aldar. 

Þjóðsagan segir að 26. ágúst árið 1395 hafi íkoninn verið fluttur til Moskvu í von um að 

vernda borgina fyrir árásarher Tímúrs (Tamerlane). Á þá sjálf mærin að hafa birst Tímúr 

í hjúpi sólargeisla með miklum fjölda bardagamanna. Tímúr hörfaði frá Moskvu og er 

þessi viðburður talinn mikilvægur fyrir sögu Rússlands og einnig Rétttrúnaðarkirkjuna, 

enda hér um að ræða andleg en ekki efnisleg öfl. Hann var aftur fluttur til Moskvu árið 

1480 þegar kraftaverkaöfl myndarinnar vernduðu borgina frá árásum Khan Akhmat 

(The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 22). Einnig er sagt að í fyrri 

heimstyrjöldinni hafi Nikulás II keisari látið flytja íkoninn til höfuðstöðva 

hershöfðingjana sinna við víglínu stríðsins (Shevzov 2000, 621-622). 

 Íkoninn hafði gríðarleg áhrif á mótun stílrænna eiginleika rússneskra íkona (The 

Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 12). Mærin frá Vladimir veitti ekki 

aðeins andlegan stuðning heldur varð hún fagurfræðileg fyrirmynd og viðmið sem 

rússneskir íkonamálar kepptust í margar aldir við að tileinka sér (The Icon Collection in 

the Tretyakov Gallery 2008, 11). Þeir sem höfðu aðeins efni á einum íkon völdu sér 

yfirleitt mynd af Guðsmóðurinni með Jésúbarninu (Sande 1996, 9). 
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Mynd 1: Mærin frá Vladimir 
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Í SKUGGA MONGÓLA 

 

Yfirráð Mongóla í Rússlandi stóð frá 1237-1480. Eftir árás þeirra lögðust mörg svæði í 

suður-furstadæmunum algjörlega í rúst og þar með lauk um leið stórkostlegu tímabili í 

sögu rússneskrar menningar. Hólmgarður naut þess láns að komast undan þessari 

eyðileggingu og varð aðalmiðstöð lista á þessum tíma (The Icon Collection in the 

Tretyakov Gallery 2008, 12). Mongólsk yfirráð veiktust heilmikið eftir orrustuna miklu 

við Kulikovo árið 1380, en þá mættu Rússar kúgurum sínum í opnum bardaga og 

sigruðu þá (Ware 1981, 91). Á yfirráðatíma Mongólana á 13. og 14. öld var það kirkjan 

fremur en allt annað sem hélt rússneskri þjóðarvitund lifandi. Kænugarður náði sér þó 

aldrei eftir árásina 1237 og vék staða hans sem höfuðborgar þegar Moskva tók að rísa 

sem furstadæmi á 14. öld (Ware 1981, 91). Heilagur Sergius frá Radonezh (1314-1392) 

er afar mikilvægur í sögu rússnesku kirkjunnar á tímum Mongólana. Hann er talinn einn 

stærsti þjóðardýrlingur Rússa og tengist það endurreisn landsins á 14. öld (Ware 1981, 

93). Af fleiri en einni ástæðu hefur Sergius frá Radonezh verið kallaður 

byggingameistari Rússlands. Pólitískt er honum þakkað að hafa hvatt til uppbyggingar 

Moskvu og andspyrnu gegn Mongólum. Landfræðilega fyrir að hafa öðrum fremur haft 

forgöngu um sókn kristinna munka inn í áður ónumið skóglendi þar sem klaustur þeirra 

lögðu grunn að menningarlegri rótfestu. Trúarlega er honum síðan þakkað að hafa með 

sinni mystísku bænagjörð dýpkað innra líf rússnesku kirkjunnar (Ware 1981, 94-95). 

 Fyrir áhrif Sergius frá Radonezh og fylgismanna hans hafa næstu tvær aldirnar í 

Rússlandi, tímabilið frá 1350 til 1550, verið kallaðar gullaldir í trúarlífi Rússa (Ware 

1981, 95). Þessar aldir eru einnig kallaðar gullaldir í rússneskri trúarlist. Rússneskir 

listamenn fullkomnuðu hefð íkonagerðar á þessum tíma og íkonamálun blómstraði 

framar öllu meðal „trúarbarna“ heilags Sergiusar. Það er því engin tilviljun að frá 

listrænu sjónarhorni skuli einn fegursti íkon sem málaður hefur verið hafa verið málaður 

til heiðurs Sergious og varðveittur í klaustri hans í Radonezh, en það er „Heilaga 

þrenningin“ (rússn. Троица) eftir Andrej Rúbljov (Ware 1981, 95), sem síðar verður 

gerð grein fyrir. 

 

 

HÓLMGARÐUR OG PSKOV 

 

Kænugarð má telja vöggu rússneskrar íkonalistar en Hólmgarður fylgir þar fast á eftir. 

Þessi borg í Vestur-Rússlandi þróaðist nokkuð samtíða Kænugarði og varð snemma 
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mikilvæg miðstöð verslunar og menningar (Abel 1996, 13). Staðsetningar sinnar vegna 

tókst borginni að varðveita og viðhalda bæði sjálfstæði sínu og menningu, sem að hluta 

kom fram í gerð og þróun íkona. Hér virðist tvennt hafa skipt mestu máli. Annars vegar 

var borgin afar langt frá Konstantínópel og því ekki undir eins miklum áhrifum þaðan 

og þeir íkonaskólar sem þróuðust í borgum og bæjum Suður-Slava. Um leið átti hún líka 

því láni að fagna að vera nógu langt frá höfuðstöðvum Mongóla til að sleppa undan 

árásum og yfirgangi þeirra (Lazarev 1997, 21-22). Það er því enginn tilviljun að 

langflestir íkonar sem lifðu af tíma Mongólanna skyldu koma frá þeirri listrænu miðstöð 

sem Hólmgarður var. Þar þróaðist mikilvæg íkonalist sem grundvallaðist á tærum og 

hreinum litum ásamt heilum flötum sem ekki renna mjúklega saman – málaralist sem 

sögð er einkennast af sterkri tjáningarþörf (Abel 1996, 14). Á 14. og 15. öld er í 

Hólmgarði tekin upp nokkuð annars konar líkamsmálning, sem var svipmeiri, með 

áberandi skuggum og hvítum hreyfisveipum (The Icon Collection in the Tretyakov 

Gallery 2008, 13). Það er ekki hvað síst vegna hlutverks borgarinnar sem 

verslunarmiðstöðvar að skólinn í Hólmgarði tekur að hafa áhrif á íkonamálun annars 

staðar í Rússlandi, einkum í norðurhluta landsins þar sem íkonagerð tekur að þróast sem 

alþýðleg útgáfa af Hólmgarðsstílnum.  

 Þótt Hólmgarðs-stíllinn hafi haft mikil áhrif, einkum í norðurhluta Rússlands, 

gilti það ekki um borgina Pskov sem þrátt fyrir nálægð sína við Hólmgarð hélt tryggð 

við sinn eiginn sérstæða stíl sem þekkja má af annars konar litavali og sálrænu 

tjáningarformi (Abel 1996, 15). Pskov átti það sameiginlegt með Hólmgarði að sleppa 

undan eyðileggingu Mongóla. Um miðja 14. öld hafði Pskov hlotið fullt pólitískt 

sjálfstæði frá Hólmgarði og þróaðist upp frá því sem sjálfstæð menningarmiðstöð með 

sinn eigin skóla í íkonagerð og öðrum listum, svo sem byggingarlist. En eins og í 

byggingarlistinni þykir Pskov-skólinn í íkonagerð eftirtektarverður fyrir nákvæmni sína 

og einfaldleika, þætti sem höfðu mikil áhrif á þann stíl sem þróaðist í Pskov frá 14. til 

16. aldar (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 13). 

 

 

MOSKVA – NÝ MIÐSTÖÐ 

 

Á sama tíma og hinir nýju skólar voru að þróast í Hólmgarði og Pskov á 14. öld tók 

Moskva að eflast sem miðstöð rússnesku furstadæmana í kring og einnig sem miðstöð 

alls landsins á flestum sviðum, ekki síst menningu og listum. Með innlimun Ívans III á 

Hólmgarði ári 1478 jókst vegur Moskvu svo að segja má að hún hafi orðið ráðandi jafnt 
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á vettvangi málaralistar sem og á öðrum sviðum. Í Moskvu átti tilkoma og þróun 

íkonalistar sér stað í hugblæ þjóðarstjórnmála og andlegrar endurreisnar eftir 

langvarandi ok Mongóla. Moskva gegndi ekki aðeins ráðandi hlutverki á þeim tíma sem 

í hönd fór heldur var uppi sú hugmynd að hún væri hin „þriðja Róm“ eftir fall 

Konstantínópel og Býsanska ríkisins árið 1453. Á þessum uppgangstíma Moskvu koma 

fram listamenn á borð við Grikkjann Theofanes, Andrej Rúbljov og Dionisij, sem hver á 

sinn hátt setja sitt mark á þróun íkonalistarinnar (Abel 1996, 16; The Icon Collection in 

the Tretyakov Gallery 2008, 14-16). Á þessu blómaskeiði er íkonalistin talin rísa hæst 

og henni lýst sem glaðlegri og geislandi list. Dýrlingar eru þar sýndir óefnislegir og 

huldir lauslegum klæðnaði, líkamlögun ávöl og andlit máluð hringlaga. Frá 15. öld eru 

litir sagðir hin ósvikna sál rússneskrar íkonagerðar (Lazarev 1997, 25 -26). 

 

 

„HEILAGA ÞRENNINGIN“ 

 

Frægastur allra rússnesku íkonamálara sem myndir hafa með vissu varðveist eftir, er 

Andrej Rúbljov (1360-1430), en á hans tíma er rússnesk íkonalist talin hafa risið hæst 

(Rögnvaldur Finnbogason 1974). Verk Rúbljovs eru fræg fyrir sína sérstöku hlýju og 

mýkt (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 15). Á 600 ára 

fæðingarafmæli hans árið 1960 var hans framar öðru minnst sem höfuðsnillings 

rússneskrar listasögu sem verður til þegar rússnesk menning tekur að eflast og Rússland 

verður stórveldi. Hans er minnst fyrir að hafa skapað listrænan og þjóðlegan stíl 

rússneskra helgimynda sem síðan hafi tekið að úrkynjast á 16. öld vegna áhrifa frá 

Vesturlöndum (Pétur Pétursson 2006, 95-96). 

 Andreji lifði og starfaði í Moskvu og Vladimir í kringum aldamótin 1400 og 

málaði meðal annars íkoninn „Heilög þrenning Gamlatestamentisins“ en sú mynd er 

talin taka flestu fram í þeirri listgrein sem íkonagerð er (Cavarnos 1980, 27; Rögnvaldur 

Finnbogason 1974, 210). Talið hefur verið að íkonalist rússnesku kirkjunnar rísi hæst í 

þessari mynd, en sjálf þrenningarhugmyndin er Rússum hugstæð og mikilvægt þema í 

bókmenntum þeirra (Pétur Pétursson 2006, 99). Íkoninn var málaður á árunum 1425-

1427 (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 15), en eins og áður var vikið 

að tileinkaði Rúbljov hann minningu kennara síns, heilags Sergiusar frá Radonezh, 

stofnanda Klausturs heilagrar þrenningar í Sergei Posad. Myndin er því í senn gjöf 

mesta listasnillings rússneskra miðalda til bæði kirkju sinnar og höfuðdýrlings 

(Rögnvaldur Finnbogason 1974, 210). Mynd Rúbljovs er byggð á frásögu fyrstu 
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Mósebókar af heimsókn englanna þriggja til Abrahams og Söru og boðskapar þeirra um 

að Sara muni fæða soninn Ísak sem samkvæmt gamalli túlkunarhefð kirkjunnar er talinn 

vísa til fæðingar Jésúm. Trúarlegt mikilvægi verksins í sögulegu samhengi hefur Pétur 

Pétursson dregið saman með eftirfarandi orðum: 

 

 Fæðing Ísaks var undur sambærilegt við það þegar María mey fæddi Jésúbarnið, 

 son Guðs, því Sara var komin úr barneign og Abraham orðinn gamall. Sara hlær 

 vantrúuð að þessum boðskap, en Abraham ávarpar gestina þrjá sem þeir væru 

 ein persóna og býður þeim til borðs. [...] Yfir persónunum þremur hvílir helgi og 

 þær mynda samræmi sem myndrænt er útfært sem hringur en ekki þríhyrningur. 

 Abraham og Sara sjást ekki og máltíðin hefur verið einfölduð þannig að á 

 borðinu miðju er bikarinn einn sem táknar sakramentið, blóð Krists. Öll myndin 

 er tjáning þess himneska friðar og sáttargjörðar sem sprettur fram af kærleika 

 meðal mannanna og hún gefur hinni eilífu þrá kristins manns um frið og 

 kærleika meðal manna listræna tjáningu. Þessi þrá var til staðar í hinu spillta og 

 hörkulega pólitíska umhverfi sem einkenndi Rússland á 14. og 15. öld þegar 

 innlendir höfðingjar hikuðu ekki við að gera bandalag við mongóla, óvini 

 þjóðarinnar og vaða með þeim brennandi og drepandi inn í kirkjurnar. 

 Gamlatestamentisþrenningin er eins og lótusblómið í búddasið. Það vex í sinni 

 ólýsanlegu fegurð upp úr soranum og skítnum (Pétur Pétursson 2006, 99-101).  

 

Heilaga þrenningin er máluð í litum opinna akra og skýja. Þrír englar, gulllitaður, brúnn 

og blár birtast Abraham sem er fyrirboði Föðurins, Sonarins og Heilags anda (Cavarnos 

1980, 27) og eiga að tákna trú, von og kærleika (The Icon Collection in the Tretyakov 

Gallery 2008, 16). Íkoninn gefur til kynna heimspekilega hugmynd um sjálfstjórn ásamt 

samheldni. En það yrkisefni öðlaðist sérstaka merkingu á þessum tíma þar sem Moskva 

var að keppast við að sameina rússnesku furstadæmin (The Icon Collection in the 

Tretyakov Gallery 2008, 16). Grikkinn Theofanes veitti Andrej Rúbljov mikinn 

innblástur (Schultze 2000, 127). Theofanes hafði starfað bæði í Hólmgarði og í Moskvu 

undir lok 14. aldar (Abel 1996, 16). Heilaga þrenningin og Guðsmóðirin frá Vladimir 

eru verk sem hafa haft mikil áhrif og orðið fyrirmyndir og innblástur við íkonagerð í 

Rússlandi (Cavarnos 1980, 27).  
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Mynd 2: Heilaga þrenningin 
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TÍMI ÞJÓÐLEGRA GILDA 

 

Á 16. öld varð Moskva miðstöð rússneska ríkisins, einkum eftir að Ívan grimmi, eða 

Ívan IV, komst til valda, en einnig vegna mikilla þjóðfélagsbreytinga, svo sem nánara 

sambandi ríkis og kirkju. Íkonagerð sem hafði til þessa tengst klaustrum og kirkjum 

færðist nú meir í hendur veraldlegra aðila (Abel 1996, 16). Hefðir og sérkenni hinna 

sjálfstæðu listaskóla tóku nú að víkja fyrir þróun þjóðlegri stíls í málaralist, þar með 

talinni íkonalist (The Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 16). Mörg ný 

yrkisefni birtust, sögusvið urðu flóknari og myndir tengdar pólitískum viðburðum þessa 

tíma litu dagsins ljós. Skýrt dæmi um það er hin stóri íkon „Blessaður sé herskari 

keisara Himnaríkis“ (rús. Благословенно воинство Небесного Царя), en hann var 

málaður í kringum 1550 eftir sigur Ívans grimma á borginni Kazan (The Icon Collection 

in the Tretyakov Gallery 2008, 16). Á myndinni sjást stríðsmenn marséra í fylgd 

Mikaels erkiengils til himnesku borgarinnar Jerúsalem, sem er tákn fyrir Moskvu. Fast á 

eftir erkienglinum Mikael er ungur reiðmaður sem horfir aftur til herliðsins og telja 

sumir fræðimenn að þetta eigi að vera sjálfur Ívan grimmi (The Icon Collection in the 

Tretyakov Gallery 2008 132, 134). 

 Á síðari hluta aldarinnar urðu til tvær mikilvirkar og áhrifamiklar vinnustofur 

helgimynda. Annars vegar voru þar keisaralegu vinnustofurnar sem tengdust beint 

hirðinni í Moskvu og hins vegar hinar svokölluðu Stroganov-vinnustofur. Stroganov-

íkonar voru gerðir að tilhlutan hinnar auðugu saltkaupmannsættar, Stroganov, en margir 

listamenn unnu þó fyrir báðar þessar vinnustofur (Abel 1996, 16; The Icon Collection in 

the Tretyakov Gallery 2008, 16-17).  

 Hinn stórbrotni en þó einfaldi stíll sem einkenndi rússneska íkona á miðöldum 

tók nú að víkja fyrir skrautkenndum smámyndastíl þar sem lögð var áhersla á smáatriði. 

Hinn nýi stíll var í hávegum hafður bæði á vinnustofum keisarans og meðal Stroganov-

málaranna. Framleiðsla smámynda jókst og um leið urðu silfurumgjarðir algengari. Á 

sama tíma verður sú breyting á sjálfu myndefninu að auk hefðbundinnar fremur 

auðskildra íkonauppstillinga og veislumynda fer að bera á bæði nýju myndefni og 

flóknari guðfræðilegum og táknrænum viðfangsefnum (Abel 1996, 16; The Icon 

Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 16).  

 

 

 

 



	   31	  

VESTRÆN ÁHRIF OG LISTRÆNT SJÓNARHORN 

 

Þótt Rússland hafi aldrei kynnst neinu í líkingu við endurreisnartímann í Vestur-Evrópu 

gegndi 17. öldin og fram á þá 18., einkum síðari hluti hennar, sama hlutverki í landinu. 

Þessi öld er tímabil róttækra umskipta í rússneskri sögu, frá keisararíki Ívans grimma til 

stórveldis Péturs mikla, frá ríki miðalda til aldar upplýsingarinnar, umskipti sem áttu sér 

stað á einni öld og ollu margvíslegum þjáningum sem fóru saman við uppþot og stríð 

enda öldin talin ein sú átakanlegasta og sáraukafyllsta í rússneskri sögu. Aukin vestræn 

áhrif og klofningur kirkjunnar höfðu hvetjandi áhrif á þá sem vildu sjá listræna þróun 

endurspeglast í gerð íkona. Í stað undirokunar miðaldahugsunar tók sá skilningur að 

festa rætur að listamaðurinn ætti að leita nýrra fyrirmynda og leiða til að tjá þær (The 

Icon Collection in the Tretyakov Gallery 2008, 18). 

 Frá og með 17. öld taka vestur-evrópskir listamenn að starfa í Rússlandi, einkum 

við hirðina í Moskvu. Miðjufjarvídd og innbyggð þrívídd vestrænnar endurreisnarlistar, 

sem ekki hafði sést áður í býsanskri íkonagerð, tók nú að berast til Rússlands. Íkonagerð 

réttrúnaðarins hélt þó enn um sinn tryggð við hina býsönsku hefð. Það var ekki fyrr en 

Pétur mikli tók að opna gluggann til vesturs sem íkonasmiðir fóru að tileinka sér þær 

nýjungar sem þeir sáu í vestrænni list, þótt rússnesku íkonarnir bæru áfram sitt sterka 

svipmót í bland við þau áhrif sem bárust frá vestri (Abel 1996, 16; Cavarnos 1980, 20). 

 Þótt löng hefð væri fyrir því meðal Rússa að skoða íkona fyrst og fremst í 

trúarlegu ljósi en ekki listrænu, má segja að almennur skilningur á hinum listræna þætti 

hafi fyrir alvöru tekið að breiðast út með þeim stórkostlegu íkonasýningum sem settar 

voru upp í Moskvu árið 1913, á 300 ára valdaafmæli Romanov ættarinnar (Avinoff 

1944, 227). Með samansafni fjölmargra íkona aftur til a.m.k. 15. aldar var almenningi 

gert kleift að virða fyrir sér meistaraverk sem hreinsuð höfðu verið og lagfærð. Þá má 

segja að hulu hafi verið svipt af og sýningargestir gátu loks virt fyrir sér hinn rússneska 

íkon eins og hann hafði verið mörgum öldum fyrr. Í staðinn fyrir dimma og dapurlega 

íkona, þakta þykku lagi af dökkri olíumálningu sáu þeir nú stórfengleg listaverk. Með 

sínum bjarta lit glitruðu þessar myndir eins og dýrmætustu eðalsteinar, ljómandi með 

sínum logandi fagurrauða sem gældi við augun í miklum litbrigðum, í mjúkbleikum, 

fjólubláum og gylltum litum (Lazarev 1997, 15). 
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LOKAORÐ 

 

Þegar skoðaður er uppruni hins rússneska íkons, saga hans og þróun, kemur í ljós að 

hann hefur frá upphafi kristni í landinu verið Rússum þýðingarmeiri en svo að nóg sé að 

skilgreina hann eingöngu sem trúarlega list. Saga hans í Rússlandi sýnir að þar virðast 

önnur og mikilvægari atriði hafa skipt meira máli en hið listræna gildi sem við fyrstu 

kynni er svo ljóst að ókunnugir gætu hæglega ætlað það mikilvægara en flest annað. 

Svo er þó ekki. Þvert á móti kemur í ljós að margt annað er þar mikilvægara, og hið 

listræna gildi eins konar aukaafurð í þeim samanburði, allt að því aukaatriði. 

Til að skilnings á eðli og mikilvægi íkona í rússnesku þjóðlífi er gagnlegt að fara aftur 

fyrir kristnitöku þeirra í lok 10. aldar. Auk þeirra fyrirmynda sem íkonarnir virðast eiga 

í egypsku grafarmyndunum eru einna þýðingarmestar þær skilgreiningar sem rekja má 

aftur til þess tíma þegar tekist var hvað harðast á um sjálfan tilverurétt íkona í 

Austrómverska keisaradæminu á 8. og 9. öld. Hafi það áður verið eitthvert vafamál var 

a.m.k. ljóst að frá og með þessum sviptingasömu öldum myndbrjóta höfnuðu rétttrúaðir 

algerlega þeim skilningi að íkonar væru skurðgoð í líkingu við þau sem Gamla 

testamenntið bannar. En gagnstætt annarri eingyðistrú af sama meiði sóttu kristnir menn 

rök í holdgervinguna, þ.e. birtingu Guðs sonar í mynd Jésú Krists og þar með 

möguleikum hins efnislega til að öðlast guðlegt eðli, hvort heldur það er í mynd íkona 

eða okkar sjálfra. 

 Í samræmi við þennan skilning, hið guðlega samband efnis og anda, hika 

rétttrúaðir ekki við að skilgreina íkona sem helga muni, verndargripi sem beri að 

umgangast með lotningu og sýna sömu virðingu og hinum heilögu fyrirmyndum þeirra 

ber. Hlutverk íkona var að leiðbeina og fræða um kristna trú, en þeir voru það myndmál 

sem allir gátu lesið, hvort heldur þeir voru læsir á bókina eða ekki. Og jafnvel þótt menn 

væru læsir voru stórfenglegar sviðsmyndir íkona á sinn hátt taldar enn áhrifameiri til 

skilnings en ritaður texti. Umgengni við íkona sem víðast í daglegu lífi er að auki ætlað 

að forða fólki frá því að gleyma Guði og kristnum gildum í hugsun og samskiptum við 

annað fólk. Þá er hinum heilögu fyrirmyndum íkonana ætlað að vera fólki fordæmi og 

hvatning til að taka þá og dyggðir þeirra sér til fyrirmyndar í lífi sínu og breytni. Fyrir 

tilverknað lotningar og tilbeiðslu eiga þeir að veita okkur blessun og leiða okkur frá 

hinu efnislega til hins guðlega og sálir okkar frá því sýnilega til hins ósýnilega. 

 Allt frá lokum 10. aldar hafa framangreindir þættir skipt Rússa miklu máli og 

íkonarnir verið þeim þýðingarmiklir á erfiðum tímum í sögu þjóðarinnar, bæði sem 

helgigripir og trúartákn sem sameinuðu þjóðina þegar að henni var sótt. Þannig virðist 
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Rússum hafa verið mikið í mun að standa vörð um þetta þjóðlega trúar- og 

sameiningartákn á þeim öldum þegar Mongólar drottnuðu yfir þeim. Á meðan menning 

Rússa var fótum troðin í Kænugarði lögðu þeir sig fram um að varðveita hana og efla á 

jaðarsvæðum svo sem í hinum forna Hólmgarði þar sem íkonalistin hélt áfram að 

blómgast og þróast af fullum krafti, svo miklum að hún átti eftir að setja varanlegt mark 

sitt á íkonagerð Rússa um alla framtíð. Og þrátt fyrir þau áhrif frá Vesturlöndum sem 

tók að gæta undir lok 17. aldar og í valdatíð Péturs mikla er athyglisvert hve trúir 

rússneskir íkonagerðarmenn hafa alla tíð verið sinni eigin hefð, en fastheldni gagnvart 

gerð íkona stjórnast fyrst og fremst af því að íkonagerðinni er ætlað að vera eins 

hefðbundin og frekast er kostur endurspegla sem best trúarlegt hlutverk sitt innan 

ramma reglufestu og hefðar. 

 Eins og um rótgrónar hefðir í bókmenntum hefur fastmótuð hefðin ekki komið í 

veg fyrir að rússneska íkonalistin hafi eignast sína meistara sem hver á sinn hátt hefur 

markað sín spor með stórfenglegrum listaverkum á borð við Guðsmóðurina frá Vladimir 

og Heilaga þrenningu sem endurspegla mismunandi skóla sömu hefðar, rétt eins og þau 

endurspegla mismunandi hlutverk innan sömu trúar. Á meðan Heilög þrenning Andrej 

Rúbljovs gefur til kynna þá sjálfstjórn og samheldni sem skipti sköpum þegar Rússar 

voru að sameina furstadæmin kringum Moskvu hafði Guðsmóðirin frá Vladimir jafnvel 

enn meiri áhrif sem sverð og skjöldur Rússa, allt frá tímum Mongólanna til fyrri 

heimstyrjaldar, þegar sagt er að Nikulás II hafi látið flytja íkoninn til sinna manna í 

fremstu víglínu. Þá er það ekki síður athyglisvert að það skildi hafa verið á síðustu 

valdaárum þessa síðasta keisara Rússa árið 1913 sem efnt var til þeirrar viðamiklu 

íkonasýningar sem talin er hafa markað upphafið að því að landsmenn sjálfir tóku að 

gera sér fulla grein fyrir gildi íkona sem sjálfstæðri myndlist með fágætt listrænt gildi – 

einstakt í listasögunni – myndlist sem verður þó varla notið til fulls ef hún er rofin úr 

tengslum við sögu sína og rússneskan rétttrúnað.  
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