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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður dómkirkjan í Chartres í Frakklandi skoðuð og hvernig 

kirkjubyggingarmeistarar miðalda miðluðu þekkingu til fólksins á táknrænan hátt.  

Ritgerðin skitpist í tvo megin hluta. Fyrri hluti ritgerðarinnar fer yfir byggingarsögu 

kirkjunnar og hvernig menn leituðust við að skapa heilagt rými. Skyndileg birting gotneska 

byggingarstílsins og helstu einkenni hans eru athuguð og sett í samhengi við 

vitundarvakningu þess tíma. Einnig verða skoðuð möguleg tengsl byggingarmeistaranna 

við musterisriddarana. Síðan verður fjallað um tákn og áhrif táknanna á menn, samfélög 

og trú. Samband kirkjunnar við tónlist er sérstaklega athuguð. Táknræn merking 

höfuðáttanna á miðöldum eru til umfjöllunar og áhrif þeirra á grunnmyndir kirknanna.  

Seinni hluti ritgerðarinnar rannsakar vesturhlið dómkirkjunnar. Athugaður verður 

táknrænn boðskapur og samspil allra þriggja skrauthliðanna sem mynda vesturhliðið. 

Aðalumfjöllunarefnið er maðurinn og hvernig hann er hluti af náttúrunni, samband 

mannsins við hið yfirnáttúrulega, og maðurinn sem andleg vera. Í ljós kemur að boðskapur 

byggingarmeistaranna birtist í tveimur mismunandi birtingarmyndum: hins vegar sem  

yfirborðsleg mynd biblíusagnanna og annars vegar sem dýpri skilningur á hinu 

yfirnáttúrulega. Í lokin verður svo samantekt á niðurstöðum ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 

Kirkjur eru listilegar byggingar sem laða til sín trúaða menn sem og trúleysingja, fagurkera, 

fólk sem dáist að handverkskúnst og byggingarlist, fólk sem rýnir í táknræn gildi 

glerglugganna og fólk sem vill finna fyrir friði og ró innan sterkra veggja. Efnislegar kirkjur 

tákna einnig hinar ósýnilegu kirkjur, þær eru táknrænt heimili guðs á jörðu þar sem hinir 

trúuðu geta verið í nánd við hinn alvalda, geta haldið hátíðlega upp á hans myndugleika 

og fundið styrk í bænum. Ég hef heimsótt dómkirkjuna í Chartres í tvígang. Ég hafði lesið 

um kirkjuna og þá sérstaklega um skólann sem var rekinn þar frá árinu 1000 e.Kr. í um 

það bil tvö hundruð ár. Eitthvað togaði í mig og dró mig þangað þar sem þessi kennsla fór 

fram, mig langaði að sjá þessa dulúðugu byggingu og finna fyrir þessum anda sem ég taldi 

að væri ráðandi þar.  

Í fyrstu heimsókninni voru áhrifin mikil, byggingin tignarleg og nærumhverfið fullt af 

orku og krafti umstreymandi í hug og hjarta. Þrátt fyrir það fann ég fyrir ósýnilegum vegg 

sem leyfði mér ekki að ná djúpu sambandi við kirkjuna og hennar boðskap. Nútímafólk 

21. aldarinnar gengur í gegnum lífið með öðruvísi meðvitund en miðaldafólk á sínum tíma. 

Við lítum á veröldina með viðhorf og lífsgildi sem hafa verið mótuð af tíðarandanum, 

menningunni og lífsstílnum. Allt það miðlar til okkar afbakaðri mynd af því sem einu sinni 

var, við sjáum leyndarmál fortíðarinnar en náum samt oft ekki að skilja þau fullkomlega 

þar sem við náum ekki að tileinka okkur hugsunarhátt liðinna tíða. Meirihluti fólks í 

samfélagi miðalda var ólæs og það, sem er hugtak í dag, var klætt í myndmál til að koma 

skilaboðum og boðskap til fólksins. Einnig höfðu tölur og táknræn merking þeirra mikla 

þýðingu fyrir það. Þess vegna er skiljanlegt að þessar tölur og tákn prýði þýðingarmiklar 

byggingar, bæði í byggingarferli og list. Nú til dags getum við eingöngu reynt að túlka það 

sem þessir menn skildu eftir, getum staðið inni í dómkirkjunni og velt fyrir okkur hverju 

byggingarmeistararnir vildu koma á framfæri. Í seinni ferð minni til Chartres var ósýnilegi 

veggurinn horfinn. Áhrifin voru meiri og kirkjan, borgin og svæðið enn dularfyllra. Mér 

fannst eins og fortíðin væri að hvísla til mín á ókunnugu tungumáli, þarna var eitthvað 

þýðingarmikið og merkilegt sem var samt sem áður á huldu. 

Í upphafi verður farið yfir tilurðarsögu dómkirkjunnar sem nú stendur. Hvar er hún 

nákvæmlega staðsett? Fellur hún undir eðlislögmál tilverunnar, „the principle of 

correspondence“ úr hermetískum fræðum sem segir „sem að ofan, svo að neðan“ og ef 
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svo er, við hvað er hún þá í samræmi? Hverjir voru musterisriddararnir og komu þeir 

gotneska byggingarstílnum af stað? Þessi byggingarlist varð skyndilega til og dafnaði á 

sama tíma og blómatíð musterisriddarareglunnar stóð yfir. Farið verður yfir helstu 

einkenni þessarar byggingarlistar og skoðað hvaða áhrif hún getur hafa haft á fólk sem og 

hvaða samfélagsbreytingum hún lýsti. Næst verður mikilvægi táknanna skoðað og áhrif 

þeirra á fólk sem hugsandi tilfinningaverur. Hvernig verða tákn til og hvernig öðlast þau 

það vald sem þau virðast hafa? Eftir það verður vesturhlið kirkjunnar rannsökuð og reynt 

að greina frá táknrænum skilaboðum sem finnast þar. Er hægt að lesa úr framsetningunni 

á annan hátt en almennur skilningur býður upp á? Eru til vísbendingar sem tengja 

dómkirkjuna við musterisriddarana? Markmiðið er að skoða þessa dómkirkju í víðara 

samhengi, að staðsetja hana í alheiminum, sjá hana í samhengi við tíðaranda þess tíma 

og landfræðileg einkenni þess svæðis sem hún er byggð á. Spurningin er hvernig sá 

boðskapur skilst ef horft er á byggingu fortíðarinnar með því að setja sig inn í 

hugsunarhátt og móttækileika fólks á miðöldum. 
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2 Byggingarsagan  

Chartres er rúmlega 100 kílómetra suður af París í Eure-et-Loir-sýslu og stendur borgin 

báðum megin við Eure-ána. Nafnið Chartres er dregið af keltneskum ættbálki (Carnutes) 

og búa þar um það bil 44.000 manns í dag. Frá kristnitöku hefur Chartres verið einn 

aðaláfangastaður pílagrímsferða til Frakklands. Jafnvel fyrir kristnitöku ferðuðust 

óteljandi margir þangað eins og Gallar eða Keltar sem bjuggu meira að segja lengst austan 

Rínardalsins. Staðurinn og þá sérstaklega hóllinn var einnig aðalsamkomustaður drúída 

sem drógust þangað undir áhrifum frá anda sem þeir fundu þar af völdum óvenjulegs 

jarðstraums sem hafði þann kraft að vekja það andlega í mönnum (Charpentier, 1997). 

Þar stendur dómkirkjan fræga í dag, uppi á hól í miðbænum vestur af ánni; tignarleg, 

dularfull og í ljósmiklu samræmi. 

Allra fyrstu merkin um hólinn í Chartres sem heilagan stað finnast í munnmælasögum. 

Á keltneskum tíma var reist stór steindys á hól þar sem jarðstraumurinn var áhrifamestur. 

Mircea Eliade (1998) bendir á að trúaðir menn leitist eftir að finna fastan punkt í óreiðu 

rýmisins þar sem hið heilaga kemur fram í einhverju formi. Helgir staðir eru brot í 

einsleitni rýmisins og aðskilja þannig veraldleg rými frá heilögum rýmum. Tenging 

rýmisins við hið heilaga er táknuð með því að reisa „axis mundi“, súlu veraldarinnar. 

Charpentier (1997) fullyrðir að steindysin sem drúídar reistu hafi ekki einungis verið tákn 

heldur verið notuð til að magna áhrifamátt jarðstraumsins. Steindysin, það er að segja 

platan sem lá ofan á steinstólpunum, var eins og hljóðfæri (sílófónn) úr steini sem titraði 

af völdum jarðstraumsins.  



9 

 

Mynd 1. Dæmigerð steindys: Lanyon Quoit í Cornwall, UK. 

  

Þessi keltneski trúarstaður með brunni var staðsettur þar sem hvelfing dómkirkjunnar 

er í dag. Biskupinn Avenus reisti svo fyrstu kristnu dómkirkjuna um það bil 350 e.Kr. á 

sama stað yfir fyrrnefndum brunni (Miller, 1985). Brunnurinn var enduruppgötvaður 1904 

af René Merlet og virðist vatnið í honum hafa verið skírnarvatn fyrir vígsluathafnir drúída 

(Klug, 2001). Þessi dómkirkja sem var byggð á 4. öld gekk í gegnum margar breytingar og 

var síðan eyðilögð af Normandímönnum. Árið 876 e.Kr. gaf Karl sköllótti dómkirkjunni 

helgan dóm: skyrtu Maríu meyjar sem hún á að hafa verið klædd í á boðunardegi sínum. 

Síðan þá hefur skyrtan verið varðveitt þar og er ástæðan fyrir djúpri tengingu 

dómkirkjunnar við Maríu mey (Miller, 1985). Á þessum tíma þekktist varla hreinni og 

saklausari gripur og þökk sé skyrtunni varð Chartres aðal helgistaður Maríu meyjar í 

Frakklandi. Það eru þó fleiri kirkjur í Frakklandi frá 12. og 13. öld sem tengja sig við Maríu 

mey. Charpentier (1997) tók eftir áhugaverðri staðreynd í sambandi við það. Ef skoðaðar 

eru landfræðilegar staðsetningar þessara Maríukirkna þá endurskapa þær nánast sama 

mynstur og stjörnumerki meyjunnar á himninum. 
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Mynd 2. Maríukirkjur Frakklands á landakorti.  Mynd 3. Maríukirkjur og meyjan. 

 

Í samræmi við hermetíska gildið „sem að ofan, svo að neðan“ stendur sérhver Maríukirkja 

fyrir eina stjörnu af stjörnumerki meyjunnar og táknar þar með ákveðið alheimseðli sem 

þessi stjarna stendur fyrir. Stjarnan Gamma Virginis (Porrima) endurspeglast þannig í 

dómkirkjunni í Chartres. Porrima er næst bjartasta stjarnan í stjörnumerki meyjunnar og 

í um 38 ljósára fjarlægð frá jörðinni. Porrima er tvístirni sem þýðir að tvær stjörnur 

hreyfast um sameiginlega þyngdarmiðju og í þessu tilfelli er umferðartíminn 171 ár 

(Stjörnufræðivefurinn, e.d.).  

Við upphaf 11. aldar reisti Fulbertus biskup (960-1028) aðra dómkirkju þar sem gamla 

kirkjan stóð áður (Kurmann-Schwarz og Kurmann, 2001). Biskupinn stofnaði einnig 

svokallaðan Chartres-skóla sem átti eftir að verða einn af leiðandi skólum í Evrópu næstu 

tvö hundruð árin. Fulbertus var gæddur óvenjulegri tóngáfu og var kallaður Sókrates af 

nemendum sínum (Hummel, 2016). Í þessum skóla var platónismi einkennandi þáttur í 

nánast öllum greinum. Kennslugreinar voru, eins og tíðkaðist á þessum tíma, hinar sjö 

frjálsu listir; mælskulist, rökfræði og málfræði, talnareikningur, rúmfræði, stjörnufræði og 

tónlist. Otto von Simson (1972) fullyrðir að það sem var kennt í skólanum um lögmál talna 

hafi streymt inn í gotnesku byggingarlistina og endurspeglist þar í samspili af 

byggingareiningum. Eftir eldsvoða árið 1134 sem eyðilagði vesturhluta kirkjunnar varð sá 

hluti hennar færður til (Miller, 1985). Fyrsti turninn var byggður, á eftir reis vesturhliðin 

og svo bættist seinni turninn við. Í kjölfarið varð vesturhliðin færð á milli turnanna. Eftir 
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annan eldsvoða árið 1194 eyðilagðist kirkjan að undanskilinni vesturhliðinni og turnunum 

(Conrad, 1990). Enduruppbyggingin tók tiltölulega stuttan tíma, árið 1220 var nýja 

dómkirkjan komin undir þak og árið 1260 varð hún fullgerð og vígð. Árið 1506 brann þak 

norðurturnsins og árin 1539, 1573, 1589, 1701 og 1740 sló eldingu niður í sama turninn 

(Hummel, 2016). Aftur kom upp eldsvoði í kirkjunni árið 1836, en þá náðist að varðveita 

þann hluta dómkirkjunnar sem er frá 13. öld og vesturhliðina frá 12. öld í nánast 

upprunalegu ástandi (Kurmann-Schwarz og Kurmann, 2001). Fjölmargar kirkjur höfðu 

verið reistar á þessum sama stað frá árinu 350 e.Kr. til ársins 1260 en þrettán sinnum 

eyðilögðust þær í eldi. Á næstum því þúsund ára tímabili hafa menn aftur og aftur byggt 

upp helgirými á þessum sama stað og endurtekið sköpunarverk guðanna, tilurð heimsins 

(Eliade, 1998). 

 

2.1 Gotneskur byggingarstíll 

Gotneski byggingarstíllinn byrjaði að blómstra í Norður-Frakklandi um 1130 e. Kr. 

(Martindale, 1967). Þessi byggingarlist leyfði mönnum með nýrri tækni, svokallaðri 

krossbogatækni, að gera stærri og hærri byggingar með stærri gluggum en áður hafði 

þekkst. Þrjú helstu einkenni gotneskrar byggingarlistar eru lóðréttar línur, þunnir veggir 

og „diaphaneity“ (Jantzen, 1962). Byggingar í gotneskum stíl eru áberandi að því leyti að 

þær einkennast allar af uppleitandi léttleika. Ein byggingareiningin sem skapar þessi áhrif 

er oddboginn sem leiðir augu skoðandans upp lóðrétta línu ólíkt því sem hringboginn 

gerir, en hann heldur auganu í láréttri línu (Deuchler, 1989). Oddbogarnir dreifðu 

þunganum af hvelfingunni bæði niður og til hliðanna sem skapaði þann möguleika að 

þynna veggi til muna. Til að forðast að nauðsynlegar láréttar byggingareiningar myndu 

halda sjónarsviðinu neðar reyndu byggingameistararnir að fela þær fyrir aftan oddbogana 

eða aðrar einingar í þríhyrndu formi eins og gaflinn (Butzkamm, 2010). Að útmá þau svæði 

sem blandast ekki vel saman var mikilvægt einkenni gotneskrar byggingarlistar og var 

jafnframt fengið með því að stilla upp fígúrum á þann veg að þær leiddu augun frá 

láréttum einingum (Deuchler, 1989). Birtingarmynd af lóðréttu formi var meðal annars 

notkun á kórónum í strýtulöguðu formi (e. pinnacles) upp á frístandandi einingum. Með 

þessum aðferðum náðist að skapa heilagt rými sem leyfði skynhrifum skoðandans að fara 

út fyrir mörk rómanskrar byggingarlistar (Butzkamm, 2010). 
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Mynd 2. Oddbogarnir í Chartres. 

 

Þynning veggja var önnur aðferð til að ná fram þessu einkennilega sjónræna 

þyngdarleysi. Það var gert með því að setja stóra glugga í vegginn sem var mikil tilbreyting 

frá myrkum og drungalegum byggingum rómanska stílsins (Ohler, 2002). Frekari þynningu 

veggjanna var náð fram með því að skreyta veggina með listilegum einingum svo að 

skoðandinn væri ekki að horfa beint á nakinn vegg heldur á yfirborð sem var samsett úr 

brotum (Butzkamm, 2010). Til þess að nýta enn betur öll svæði kirkjurýmisins var einnig 

gripið til aðferðar sem kallast diaphaneity. Diaphaneity er eitt af grundvallaratriðum í 

skynjun listræns byggingarrýmis og lýsir hvernig ljós skín í gegnum efni, en jafnframt að 

um mismunandi röðun laga rýmisins er að ræða (Jantzen, 1962). Gegnsæ byggingarlist 

sameinar rými, yfirborð og hluti. Ekki finnst lengur veggur með flatt og slétt yfirborð 

heldur er þrívíð dýpt rýmisins aukin með því að setja skreytingu á vegginn á þann hátt að 

skoðandanum finnist að lög rýmisins sem eru aftast skíni í gegnum lögin sem eru fremst í 

rýminu (Butzkamm, 2010). Stórir litríkir gluggar skapa marglaga dýpt með því að hleypa 

birtu inn. Ljósið er mjög táknrænt í kristinni trú og hefur alltaf verið sett í samhengi við 

Guð og hans ríki í Biblíunni (Jóhannesarguðspjall 12:46, Jakobsbréfið 1:17). Ljós og 

umbreyting voru hugtök og umræðuefni þess tíma (von Simson, 1972) og það 

endurspeglast meðal annars í byggingarstílnum sem þar varð til.  
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Allar þessar aðferðir, lóðrétt form, þynning veggja og gegnsæi hafa þjónað þeim tilgangi 

að undirstrika þennan léttleika og skapa byggingar sem voru breiðari, hærri og bjartari.  

Charpentier (1997) er sannfærður um að oddboginn hafi haft þau áhrif að menn 

byrjuðu að rétta sig upp og vöknuðu til vitundar um einstaklingseðli sitt. Á sama tíma og 

oddboginn birtist byrjuðu menn að leysa sig úr ánauð. Þangað til höfðu þeir lifað sem hjú, 

háðir herra sínum, sem mátti líkja við hringboga úr rómönsku byggingarformi sem hélt 

skoðandanum niðri í láréttri línu. Gotneski byggingarstíllinn var, samkvæmt Charpentier 

(1997), uppleitandi kraftur sem leyfði mönnum hins vegar að rétta sig upp undir 

oddboganum og úr þrælslundinni reis annað vitundarstig mannsins. Einnig urðu 

gotneskar dómkirkjur hálfgegnsæjar og loftkenndar með aðferðinni „diaphaneity" (von 

Simson, 1972). Þar með skapaðist nýtt rými, byggingarnar opnuðust og líflegt samband 

við umheiminn hófst (Butzkamm, 2010). Því sem áður var haldið inni, umkringdu af 

þykkum múrum, varð sýnilegra og skapaði tengsl við það sem var utan veggjanna.  

Þyngdarleysið og léttleiki dómkirknanna var birtingarmynd hamingjutilfinningar þess 

tíma. Á þessum tíma spruttu upp nýjar borgir í Evrópu meðan aðrar borgir uxu hratt 

(Conrad, 1998). Borgarinn barðist fyrir auknum réttindum (Duby, 1976/1996) og þróaði 

með sér nýja vitundarvakningu sem lagði grundvöllinn að borgarastéttinni. Borgararnir 

skrifuðu metorð sín inn í stórfenglega glerglugga og breyttu kirkjuveggjunum í listaverk 

með því að koma þessum marglitu gluggum þar inn sem gaf dómkirkjunum sitt 

sérkennilega andrúmsloft. Dómkirkjur í gotneskum stíl með þessum gríðarstóru gluggum 

tákna hina himnesku Jerúsalem (Fichtl, 1985) sem er lýst í Opinberun Jóhannesar (21: 18-

21): „Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skíra gulli sem skært gler væri […] Og 

stræti borgarinnar var af skíru gulli sem gagnsætt gler“. Gluggarnir í Chartres ljóma í 

grunnlitunum bláum, gulum og rauðum, og greina í mörgum þáttum frá lífi hinna heilögu 

og frá daglegu lífi borgarastéttarinnar sem gaf gluggana. Gluggunum er raðað í kring um 

háaltarið, þeir fylla upp veggina í hliðarskipunum og í miðskipi, og bera inn í heilagt rými 

mynd- og handverk borgarastéttarinnar. Það sést til skósmiðsins, fjársýslumannsins, 

loðskinnsseljandans, beykisins, vínyrkjubænda, bakara, kjötvinnslumanna og vefara 

(Miller, 1985). Gefendur glugganna heimtuðu fyrir sig einungis lítinn hluta af glugganum 

fyrir neðan hina heilögu til að lýsa tilveru þessarar vinnandi borgarastéttar í hinum 

himnesk-jarðneska bæ. Á sama tíma fengu íbúar Chartres vitneskju um að æðri máttur 
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væri vakandi yfir þeim (Möbius, Möbius og Beyer, 1974). Kirkjur eins og í Chartres voru 

þannig eins konar Biblíur í myndmáli, alfræðibækur í guðfræði og samansafn af þekkingu 

þess tíma; með stjörnuspeki, efnafræði (gullgerðarlist) og töfrafræði meðtöldum 

(Hummel, 2016). Borgir þess tíma urðu miðpunktar nýs lífsstíls og samfélagsgerðar sem 

kallaði í meira mæli eftir félagshuga og sameiningu (Duby, 1967/1996). Þannig 

endurspeglaðist andleg vakning mannsins og félagslegar breytingar þess tíma í 

byggingarstíl sem þróaðist samtímis í Mið-Evrópu.  

2.2 Musterisriddararnir 

Fleiri en eitt verk (Klug, 2001; Duby, 1993; Charpentier, 1972) benda til þess að gotneski 

byggingarstíllinn hafi verið framkallaður af musterisriddurunum. Þetta var trúarleg regla 

sem átti að búa yfir leynivitneskju sem þeir dreifðu í gegnum reglu sína. 

Musterisriddarareglan var stofnuð í kringum árið 1118 e. Kr. í Jerúsalem af níu riddurum 

sem allir voru af virtum frönskum uppruna. Þessi regla sameinaði bæði gildi 

riddarastéttarinnar og hinnar almennu reglu kristinna munka (Borowski og Gerrard, 

2017). Stofnun reglunnar var nátengd sistersíanareglunni af Clairvaux-svæðinu. Ábóti 

þeirra, Bernharður af Clairvaux (1090-1153) var dulspekingur og leitaðist við að þýða 

Kabbala og önnur verk sem innihéldu leynivitneskju gyðinga (Kroemer, 2012). Formlegt 

hlutverk riddaranna var að vakta pílagrímaleiðir og vernda fólk frá ræningjum. 

Charpentier (1997) efast um að það hafi verið eina hlutverk riddaranna, hann heldur því 

fram að riddararnir hafa verið sendir þangað til þess að finna sáttmálsörkina sem innihélt 

steintöflurnar með boðorðunum tíu og flytja hana til Frakklands. Musterisriddararnir níu 

gerðu margt annað en að vakta pílagrímaleiðir, þeir ferðuðust um í landinu helga, ræddu 

við sarasena og aðra ættbálka og heimsóttu forna staði. Þeir grófu fyrir neðan 

musterishæðina og afhjúpuðu risastóra hvelfingu. Líklegt er að þeir hafi fundið þar 

sáttmálsörkina og fjársjóð Salómons konungs sem var grundvöllur auðs 

musterisriddaranna (von Winkelstein, 2013).  

Árið 1128 sneru þessi níu riddarar heim frá Jerúsalem. Tólf árum eftir heimkomuna 

spruttu upp fyrstu gotnesku byggingarnar, ekki aðeins á einum stað heldur á mörgum 

stöðum í Frakkland samtímis. Það bendir til þess að byggingarmeistararnir hafi verið 

þjálfaðir í þessari byggingarlist og er nærtækt að musterisriddarar hafi staðið fyrir því. 

Musterisriddararnir voru einnig virkir í peningaviðskiptum, stofnuðu kerfi til peningalána 
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og reyndar heilt hagkerfi sem færði fólkinu hagsæld. Reglan óx, varð áhrifamikil og 

fljótlega ómælanlega auðug. Um það bil 15.000 manns sáu um meira en 9000 kastala og 

aðrar eignir um alla Evrópu, með það markmið að safna peningum fyrir bræður sína sem 

voru að berjast í Palestínu (Heckethorn, 1965). Musterisriddararnir fjármögnuðu fursta 

og kónga, þeir sátu við stjórnvöl valdsins og buðu fram diplómata, ráðgjafa og 

fjármálamenn á hæsta stigi (Þórhallur Heimisson, 2007). Árið 1307 voru 

musterisriddararnir ákærðir fyrir guðlast og fyrir að athafna sig kynferðislega með öðrum 

riddurum. Þáverandi konungur landsins, Filippus hinn fríði, var skuldugur upp fyrir haus 

og leitaðist eftir tækifæri til þess að geta lagt hald á auðæfi riddaranna. Filippus þrýsti 

einnig á þáverandi páfa, Klemenz V, að láta af stuðningi sínum við musterisriddarana 

(Heckethorn, 1965). Í október 1307 voru allir riddararnir handteknir og eignir þeirra 

gerðar upptækar, fyrir utan tólf menn sem sluppu. Réttarhöldin drógust á langinn. 

Filippus brenndi 54 riddara til dauða árið 1310 og leysti regluna upp árið 1312. Hann 

brenndi stórmeistara reglunnar Jacques de Molay og Geoffroy de Charnay til dauða í París 

árið 1314 (Barber, 2003). Einungis tólf árum eftir að fyrstu musterisriddararnir sneru heim 

frá Jerúsalem fór gotneski byggingarstíllinn skyndilega að blómstra. Í kjölfarið hófust 

miklar byggingaframkvæmdir við dómkirkjur út um allt land. Þessi byggingarstíll gufaði 

síðan snarlega upp og allar dómkirkjurnar voru skildar eftir ófullgerðar sem bendir til 

tengingar á milli musterisriddarareglunnar og byggingarstílsins (von Schröder, 1992). 

 Chartres-dómkirkjan var byggð milli 1194 og 1220 e.Kr. og er álitin sem 

frumgerð/fyrirmynd allra hinna gotnesku dómkirknanna sem síðar voru byggðar (Klug, 

2001). Eftir mikinn eldsvoða sem eyðilagði fyrri dómkirkju árið 1194 hófst 

enduruppbygging um leið. Byggingarmeistarinn sem hannaði frumuppdráttinn er 

óþekktur. Chartres-dómkirkjan var byggð á yfir þrjátíu ára tímabili af mörgum 

mismunandi handverkshópum sem ferðuðust milli staða (Charpentier, 1997). Í slíkum 

hópum voru steinsmiðir, múrarar, myndhöggvarar og menn sem kunnu flatarmálsfræði. 

Byggingarmeistararnir skiptust líka á. Sams konar hópar dvöldu eins lengi og peningar 

runnu til byggingarframkvæmdanna og héldu síðan áfram á næsta stað. Þó að þessi fyrsti 

óþekkti byggingarmeistari hefði áhrif á alla sem komu á eftir honum þá skildu allir 

byggingarmeistararnir sem unnu við Chartres-dómkirkjuna eftir sín persónuleg einkenni í 

byggingunni. Þrátt fyrir það geislar dómkirkjan af óvenjulegu samræmi sem skýrist af því 



16 

að ákveðnar byggingareiningar eins og breidd glugga voru ákveðnar í upphafi og héldust 

óbreyttar (James, 1982). 
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3 Tákn 

Tákn eru undirstöður menningarinnar og geta verið hlutir, orð, aðgerðir, merki, litir, tölur 

eða reyndar hvað sem er svo lengi sem einhver túlkar þau sem tilvísun til einhvers annars. 

Samkvæmt Victor Turner eru tákn „eitthvað sem tengir hið óþekkta við hið þekkta“ (1967, 

bls. 48) og Clifford Geertz komst svo að orði: „Sacred symbols function to synthesize a 

people's ethos, the tone, character and quality of their life, its moral and aesthetic style 

and mood and their most comprehensive ideas of order“ (Banton, 1985, bls. 3). Tákn 

gegna því ýmiss konar hlutverki. Þau lýsa meira en unnt er að segja eða skrifa (Karl 

Sigurbjörnsson, 1993), þau vísa í veruleika sem ekki er hægt að grípa í milliliðalaust heldur 

veruleika sem þarf að tjá á óbeinan hátt. Þannig eiga tákn hlutdeild í þeim óbeina 

veruleikaheimi sem þau standa fyrir, eru fulltrúar hans og bera boðskap hans. Tákn geta 

einungis lifað ef samfélagið samþykkir þau. Ef samfélagið hættir að viðurkenna merkingu 

tákns þá breytist það í myndlíkingu, og þar með er valdið hjá samfélaginu eins og 

Durkheim hélt fram (í Augé, 1977). Trúarleg tákn eiga hlutdeild í því heilaga, miðla 

upplifun þess og opna þannig falda vídd raunveruleikans. Með því að koma á heilagan 

stað og mæta í helgirými með trúarlegum myndum og persónum upplifir einstaklingur 

tengsl við hið heilaga eðli (Tillich, 1966). Þannig reynslu er ekki hægt að upplifa í gegnum 

hugtök, því trúarleg tákn miðla boðskapnum til mannsins sem heild, ekki eingöngu til 

hugarins (Eliade, 1998).  

Trúin sem fyrirbæri þarf í sjálfu sér ekki á neinu tákni að halda, samt nota öll 

trúarbrögð tákn til að lýsa hugmyndafræði sinni, til að leiðbeina mönnum og hafa áhrif á 

hugann og undirmeðvitundina. Uppruna fornkristinna tákna er að finna í fornum 

menningarheimum. Gyðingar til forna og önnur forn trúarbrögð Mið-Austurlanda voru 

meðvituð um náttúrulega heiminn umhverfis og notuðust mikið við tákn úr honum (Rees, 

1992). Nokkur tákn eru jafnvel túlkuð víðs vegar á sama hátt nú til dags, til dæmis stendur 

hjólið fyrir eilífa endurkomu, krossinn táknar þjáningu og dauða Jesú, og vegurinn er 

oftast tákn fyrir lífsins leið.  

Í hugmyndafræði guðfræðinnar hefur táknmál talna einnig mikla þýðingu. Gematría 

er aðferð til að finna út talnagildi orða og er þekkt síðan á 8. öld f. Kr. Hún grundvallast á 

þeirri staðreynd að hvorki hebreska né gríska áttu nein sérstök töluorð, heldur voru 

bókstafir notaðir í staðinn fyrir tölur (Michael, 2010). Það þýddi að í bæði hebresku og 
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grísku gat bókstafur haft tvöfalda merkingu, ef Grikkir skrifuðu bókstafinn Alpha þá gat 

það bæði þýtt bókstafinn A eða töluna 1. Þannig er gematríska gildi orðsins summan af 

tölugildi bókstafanna. Í Biblíunni er vísað í gematríu nokkrum sinnum eins og í 

Opinberunarbók Jóhannesar 13:18 þar sem tekið er fram að talan 666 sé gematríska gildið 

á nafni dýrsins.  

Í fornöld voru tölur andlegs eðlis og í Forn-Egyptalandi jafnvel álitnar sem guðlegar 

verur sem skipulögðu og byggðu upp alheiminn (von Schröder, 1992). Þetta ekta eðli 

alheimsins, hið guðdómlega, reyndu menn að tjá í byggingum, og fólst í verkefnum 

byggingarmeistaranna það hlutverk að skapa kirkjur sem samsvöruðu samstillingu og 

formgerð alheimsins (Bréhier, 1924). Miðaldadómkirkjur voru byggðar þannig að notast 

var við grunnmál og út frá því fundu byggingarmeistararnir hin málin með hjálp 

rúmfræðinnar, trénagla og snúra (Conrad, 1990). Þannig óx kirkjan inn í rýmið eins og 

kristall með endurtekningum af málum og tölum.  

Dómkirkjunni í Chartres hefur einnig verið líkt við hljóðfæri. Samkvæmt Bonjour 

(1996) er dómkirkjan tákn í sjálfu sér því í samsvarandi hlutföllum hennar fær skipulag 

alheimsins og samræmi æðri heima að hljóma. Charpentier (1997) hélt því fram að 

gotneski byggingarstíllinn væri sjáanleg tónlist sem lýsti sér í rúmfræðilegri samstillingu 

hlutfalla og hönnunar. Gotneska krosshvelfingin byggist að mestu leyti á því að 

hliðarþrýstingurinn umbreytist í lóðréttan þrýsting. Steinarnir eru undir spennu sem 

aflétta þyngdinni af hvelfingunni og eru steinarnir þannig spenntir eins og strengir í 

hljóðfæri. Hinn heilagi Ágústínus frá Hippó (354-430) skilgreindi í verki sínu De musica 

tónlistina sem „the art of (numerically ordered) good movement“ (Crawford, 2015). Besta 

„movement“ er samkvæmt honum hlutfallið 1:1, því hér er mesta samræmið milli beggja 

hluta. Svo fylgja hlutföllin 1:2, 2:3 og 3:4 sem eru tónbil áttundarinnar, fimmundarinnar 

og ferundarinnar, hinir fullkomnu samhljómar (Hummel, 2016). Hlutfallið 1:2 finnst víða í 

mælingum í dómkirkjunni (Baer, 2002). Þessi kenning kemur einnig fram í pýþagórískri 

tónlistarfræði. Pýþagóras (570-510 f. Kr.), sem var forngrískur stærðfræðingur og 

heimspekingur, uppgötvaði tengingu milli tónbila og hlutfalla heiltalna (Papadopoulos, 

2002). Dulrænt tákn þeirra Pýþagóringa var þríhyrningur gerður úr tíu punktum í fjórum 

röðum og var hann kallaður Tetractys (Butler, 1970). Neðsta röðin innihélt fjóra punkta, 

næst neðsta röðin þrjá, næst efsta röðin tvo og efsta röðin einn punkt. Tetractys táknaði 
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hnattsönginn, frumefnin fjögur sem og uppbyggingu alheimsins. Raðirnar er hægt að lesa 

sem 4:3, 3:2 og 2:1 (Hummel, 2016), eins og hinir fullkomnu samhljómar. Tetractys-táknið 

kemur fram í öðrum svæðum dómkirkjunnar eins og Pýþagóras sem persónugervingur 

tónlistarinnar. 

 

 

 

Mynd 3. Tetractys-tákn. 
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4 Grunnmyndin 

Á miðöldum höfðu höfuðáttirnar fjórar ekki eingöngu praktíska heldur jafnvel táknræna 

merkingu. Sólin sest í vestri og því táknaði vestrið rökkrið og kvöldið, þann tíma dags sem 

trúleysingjar fóru á stjá (Rees, 1992). Þar fannst markalínan við djöfullegan heim og þess 

vegna var haldið að vesturhliðar kirknanna væru sérstaklega skjólþurfi. Þetta er ástæða 

fyrir því að altari, tileinkað erkienglinum Mikaeli sem barðist gegn djöflinum og hans 

fjandsamlegu erindrekum með ljósi sínu, finnst í vesturhluta margra kirkna (Meyer, 1984). 

Úr austri var von á endurlausn og er aðalinngangurinn í kirkjuna oftast vestan megin sem 

táknar að maðurinn kemur úr myrkrinu inn í ljósið (Fichtl, 1985). Vesturhliðin í Chartres 

dómkirkjunni er kölluð konungshliðið (e. royal portal) og er sérstaklega glæsilega skreytt.  

Úr kaldri norðanátt kom dauðinn og vesæld, en suðrið var ljósmikið og í átt að framtíðinni 

(Beyer, 2009).  

Samkvæmt Hummel (2016) eru allar helgar byggingar, hvort um er að ræða píramída, 

musteri Salómons konungs í Jerúsalem, barokkkirkjur eða kirkjur í gotneskum stíl, tákn 

fyrir himingeiminn, nokkurs konar módel alheimsins. Eliade (1998) heldur því fram að 

kirkjur og dómkirkjur tákni annars vegar eftirmynd hinnar himnesku Jerúsalem og að þær 

endurskapi hins vegar himneskan heim. Grunnteikningar dómkirknanna eru yfirleitt 

byggðar á mynstri af annað hvort jafnhliða þríhyrningum eða kvaðrötum. Í Chartres er 

hægt að koma jafnhliða þríhyrning þrisvar sinnum inn í grunnteikninguna og ákveða 

grunnhliðar og hæðir þríhyrninganna staðsetningu súlna og stólpa (Hummel, 2016).  

  

 



21 

 

Mynd 4. Grunnmyndin og jafnhliða þríhyrningar. 

 

Á grunnplani dómkirkjunnar í Chartres er einnig hægt að finna latneskan kross. Fyrir 

miðaldafólk voru kirkjur og dómkirkjur hinn efnislegi líkami Krists sem var reistur á 

viðkomandi stað (Meyer, 1984) og þannig er hægt að sjá krossinn í grunnplani sem líkama 

hins krossfesta Jesú Krists. Miðpunktur í öllum kristilegum kirkjum er altarissvæðið og 

ættu allar aðrar byggingareiningar að vera ákveðnar í tengslum við það svæði (Butzkamm, 

2010). Þetta skipulag var skapað í Chartres með því að byggja basilíku með þrem 

kirkjuskipum, þrem þverskipum og tvöfaldri gangbraut um kórinn með kapellum.  

Algengast var að kirkjur sneru í austurátt þaðan sem sólin rís og endurlausnina var að 

finna. Samkvæmt Beyer (2009) var austur-vestur-ásinn ákveðinn af braut sólarinnar því 

þannig birtist dagsljósið úr austri inn í hið helga rými. Í austanverðum hluta 

byggingarinnar var yfirleitt staður háaltarisins þar sem helgur dómur verndarans var 

geymdur. Dómkirkjan í Chartres er þó undantekning frá því þar sem hún er ekki byggð í 

beina austurátt heldur víkur hún 47 gráður frá austur-vestur-ásnum og vísar hún þar með 

nákvæmlega í átt að sólarupprás á vorjafndægri (von Winckelstein, 2013). 
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5 Konungshliðið 

 

Mynd 5. Konungshliðið í Chartres. 

 

Vesturhliðið sem jafnframt er kallað konungshliðið er aðalinngangurinn í Chartres-

dómkirkjuna og var það byggt á tólftu öld. Nafnið konungshlið er talið dregið af því að 

réttarhöld á miðöldum voru oft haldin fyrir framan dómkirkjur þar sem kóngar kváðu upp 

dóma (Burggrabe, Evers, Spessart-Evers, Radek og Riedel, 2015). Einnig trónir Jesú eins 

og konungur í gaflfleti miðskrauthliðs. Á þeim tíma trúðu miðaldamenn að vesturáttin 

vísaði frá sólrisu inn í rökkrið og myrkrið, inn í hérað hins illa þar sem skuggaleg öfl voru 

allsráðandi. Til þess að geta varist slíkri hættu voru vesturhliðar kirknanna yfirleitt útbúnar 

kirkjuturnum skreyttum ýmsum myndum til verndar og varnar (Jantzen, 1962). Chartres-

dómkirkjan hefur nú tvo turna sem standa báðum megin við vesturhlið, en upphaflega 

átti þessi dómkirkja að vera með níu turna (Conrad, 1990).  

Fyrir trúaða menn tilheyra kirkjur ekki því rými sem þær eru staðsettar í. Dyr sem 

inngangar inn í kirkjur tákna þröskuldinn milli tveggja tilveruheima, hins veraldlega og hins 

trúarlega, en eru á sama tíma bæði tákn og milliliður umskiptisins (Eliade, 1998). Dyr í 

helgum byggingum benda á þann möguleika að menn geti komist í samband við guð með 

því að fara yfir þröskuldinn. Konungshliðið í Chartres samanstendur af þremur stórum 

innfelldum dyrum í vesturvegginn. Einn skrautinngangur hægra megin, annar vinstra 

megin og aðalskrautdyr í miðjunni sem eru aðeins stærri en hinar. Talan þrír sem tákn 
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heilagrar þrenningar birtist á ný í þremur gluggum fyrir ofan skrauthliðin sem og í 

heildarskipulagi vesturhliðs sem var reist milli tveggja turna (Burggrabe o. fl., 2015). 

Hurðirnar eru innrammaðar af súlum sem bera ýmiss konar úthöggvaða skúlptúra. Þannig 

eru fimm súlnaskúlptúrar fyrir framan vinstra hlið, sex fyrir framan hægra hlið og sjö fyrir 

framan miðhlið (Frensch, 2000). Erfitt hefur reynst að bera kennsl á súlnaskúlptúrana. 

Samkvæmt Miller (1985) er hugsanlegt að skúlptúrarnir sýni kónga og drottningar frá 

konungsríkinu Júda - hina konunglegu forfeður Jesú - sem og presta, spámenn og 

ættfeður úr Gamla testamentinu, hina andlegu forfeður Jesú. Fyrir ofan dyrnar eru ýmsar 

lágmyndir sem skipta svæðinu í dyratréð (e. lintel), gaflflötinn (e. tympanum) og 

bogafaldinn (e. archivolt). Bogafaldarnir eru tveir yfir hliðardyrunum og þrír yfir 

aðaldyrunum. Lárétt myndræma á vegg sem er samsett úr næstum því tvö hundruð 

myndum og persónum (Miller, 1985) sýnir mörg atriði úr Biblíunni og tengir öll þrjú 

skrauthliðin saman. Á öllum þrem gaflflötunum sést frelsarinn: Fyrir ofan hægri dyrnar 

sem barn í kjöltu móðir sinnar, fyrir ofan vinstri dyrnar við himnaförina og fyrir ofan 

miðdyrnar fagnandi og sigursæll við endalok tímans. Rökrétt væri þar með að greina hliðin 

frá hægri til vinstri og enda í miðjunni, frá barnsaldri til endaloka tímans. Hér verður hins 

vegar greiningin sett fram í annarri röð. Byggir sú ákvörðun á því að fimm súlnaskúlptúrar 

eru fyrir framan vinstra skrauthliðið, sex fyrir framan hægra hlið og sjö fyrir framan 

miðhliðið. Þannig er hægt að líta á það sem vísbendingu um í hvaða röð á að lesa hliðin.  
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5.1 Skrauthlið vinstra megin 

 

Mynd 6. Skrauthlið vinstra megin við konungshliðið í Chartres. 

 

Dyratréð sýnir tíu menn sitjandi á bekk með bækur eða bókrollur í höndunum. Mennirnir 

horfa ýmist upp eða eru hugsandi yfir því sem stendur í bókunum. Þessir menn virðast 

gefa í skyn að maðurinn öðlist þekkingu og skilning í gegnum lestur. Eins og áður hefur 

komið fram var meirihluti miðaldasamfélags ólæs og því getur verið að hér hafi skilaboðin 

að hluta til verið þau að með lestri yrði maður vitrari. Framsetningin getur hins vegar 

einnig verið að vísa til musterisriddaranna og ábóta þeirra, Bernharðs af Clairvaux. Níu 

riddarar stofnuðu regluna og getur myndin sýnt þá ásamt Bernharði að stúdera 

bókrollurnar sem þeir fundu í Jerúsalem. Michael Frensch (2000) tengir myndina við 

umsagnir Aristótelesar, þar sem hann vísar í tíu kategóríur sem leyfa mönnum að raða 

veruleikanum og einnig óskynjanlegum hluta hans. Verund, tengsl, eiginleiki, stærð, 

staður, tími, afstaða, þol, hreyfing/virkni og ástand eru eins og bókstafir sem mynda eins 

konar skrift um veröldina og þeir sem kunna að lesa skriftina rétt geta móttekið skilaboð 
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andlega heimsins. Fyrir ofan mennina, aðskildir með láréttri línu, eru fjórir englar sem 

virðast vera að kalla til þeirra. Englar eru óefnislegar verur gæddar ofurmannlegum 

hæfileikum og merkir orðið engill, sem er af grískum uppruna, sendiboði eða boðberi 

(Withycombe, 1950). Englarnir hér í framsetningunni eru staðsettir á einhvers konar 

umskiptasvæði milli himnaríkis og jarðarinnar og eru vafalaust að greina mönnunum frá 

einhverju. Talan fjórir er sama tala og fjöldi guðspjallanna, stórfljóta aldingarðsins og 

konungsríkja Daníels. Til eru fjórar kristilegar höfuðdyggðir, frumefnin fjögur, 

höfuðáttirnar fjórar sem og árstíðirnar (Baldock, 1990). Í gaflfletinum fyrir ofan englana, 

sem er einnig aðskilinn með láréttri línu, stendur mannsmynd á einhvers konar svölum 

eða skýi með sólarkrossinn fyrir aftan höfuðið. Báðum megin við mannsmyndina sést til 

engils sem virðist vera að halla sér frá manninum.  

Skiptar skoðanir eru um túlkun framsetningarinnar. Helstu staðalverkin um Chartres-

dómkirkjuna (Miller 1985; Katzenellenbogen 1964; Mâle 1983; Frensch 2000; Lévis-

Godechot 1987; Ball 2008) skilgreina framsetninguna sem himnaför Jesú. Frásögn um 

himnaförina finnst í Postulasögunni í Nýja testamentinu og er þar lýst hvernig postularnir 

fylgjast með Jesú Kristi snúa aftur til himins eftir að hafa komið til jarðar til að bjarga 

mannkyninu. Himnaförin sem viðfangsefni náði mikill útbreiðslu á þeim tíma og finnst 

meðal annars á skrauthliðunum við kirkjur í Toulouse, Cahors og Mauriac (Mâle, 1983). 

Eftirtektarvert er þó að postularnir eru sagðir vera ellefu á þeim tíma (Matteusarguðspjall 

28:16) auk tveggja engla sem stóðu við hliðina á þeim (Postulasagan 1:10-11). Samkvæmt 

þessu voru hér samankomnir ellefu menn og tveir englar, samtals þrettán verur. Þessi 

lýsing stangast á við framsetninguna á dyratrénu þar sem sést til tíu sitjandi manna með 

englunum fyrir ofan þá. Hvergi í frásögn um himnaförina er minnst á englana fjóra sem 

eru staðsettir fyrir ofan mennina.  

Margot Fassler (2010) telur að tilvísun í himnaför sem aðalviðfangsefni vinstra 

skrauthliðsins sé ekki endilega tilkomin út af listrænni framsetningu heldur vísar hún í 

hlutverk dyranna í helgisiðum á uppstigningardegi. Nefnir hún þá sérstaklega 

helgigönguna og hluta hennar sem er parturinn „Rex omnipotens“ þar sem sungið er fyrir 

framan vinstra skrauthliðið á uppstigningardegi. Spurningin sem vaknar hér er þó sú hvort 

sungið er fyrir framan þessar dyr einmitt út af listrænni framsetningu himnafararinnar á 

dyratrénu og í gaflfletinum. Samkvæmt Fassler (1993) eru mennirnir á dyratrénu heiðnir 
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spámenn sem skynja komu Jesú, englarnir fjórir greina frá honum og hans tilveru. Í 

gaflfletinum sést Jesú fyrir holdtekju hans.  

Paul Durand (1881) var hins vegar sannfærður um að skýið sem mannsmyndin 

stendur á væri í rauninni lífsins vatn. „Jesús svaraði: „Hvern sem drekkur af þessu vatni 

mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að 

eilífu. Því vatnið, sem ég gef honum, verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs 

lífs“ (Jóhannesarguðspjall 4: 13-14). Hér er vísað í, á táknrænan hátt, að mannkynið þyrsti 

eftir vitneskju og þekkingu um tilgang lífsins, eins og mennina á bekknum. Jesú túlkar 

sjálfan sig sem lind af vatni lífsins sem svalar allri þrá. Enn fremur verða þau sem trúa á 

hann einnig sem lind af vatni lífsins fyrir náungann: „Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, 

stóð Jesús þar og kallaði: „Ef nokkurn þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta 

þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir“ 

(Jóhannesarguðspjall 7: 37-39). Myndin getur því vísað í óefnislegar verur sem opna þeim 

dyr að andlegum heimi sem leitast eftir því. Mennirnir fyrir neðan reyna að öðlast 

þekkingu með því að lesa bækur eða eru musterisriddararnir sem rýna í bókrollur. Fyrir 

ofan þá er óefnislegt tilverustig englanna, þeir greina þeim mönnum sem kunna að lesa 

skrift veraldarinnar frá frelsaranum eða musterisriddaranum frá leynivitneskju talna sem 

leiddi til birtingar gotneska byggingarstílsins.  

Í bogaföldunum sjást tíu merki úr dýrahringnum og starfsemi eða allegóríur sem 

tilheyra eða tengjast þessum mánuðum ársins. Þess konar tilvísun í hringrás náttúrunnar 

og tímans var mjög algeng við kirkjur í gotneskum stíl og finnst víðar við skrauthliðar þeirra 

(Fichtl, 1985). Á hæð við englana finnast í bogaföldunum fjögur af merkjum dýrahringsins; 

hrútur, vog, steingeit og krabbi. Þessi merki standa fyrir jafndægrin sem og hvarfbaug 

krabbans og steingeitarinnar. Auðsjáanlega er lögð áhersla á töluna tíu við 

framsetninguna alla. Fimm skúlptúrar eru báðum megin við hurðina, tvisvar sinnum fimm 

menn eru á dyratrénu eins og tíu merki dýrahringsins í bogaföldunum. Spyrja má í hvað 

verið var að vísa með því að hafa tíu menn í samræmi við tíu merki dýrahringsins, og fjóra 

engla við þau fjögur merki sem standa fyrir umskipti stjarnfræðilegrar árstíðar. Mennirnir 

tíu eru tengdir hringrás náttúrunnar sem endurspeglast í allegoríum. Fyrir ofan þá er 

heimur náttúruveranna sem er táknaður af englunum sem fulltrúum frumefnanna 

fjögurra.  
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Empedókles (490-430 f. Kr.) var forngrískur heimspekingur og setti fram kenninguna 

um frumefnin fjögur; jörð, vatn, loft og eld. Sú kenning gekk út á það að allt sem til væri, 

allt sem mætti sjá, væri gert úr þessum efnum (Trépanier, 2004). Kenningin þróaðist 

áfram í gegnum tíðina og finnst meðal annars í alkemíu (gullgerðarlist) á síðari hluta 

miðalda. Samkvæmt þjóðtrú miðalda voru frumefnin fjögur undir forystu andlegra vera 

(Heine, 2012), sem kalla má forystuanda. Miðaldakenningin áleit ennfremur að efnin sem 

byggðu upp líkama mannsins, líkamsvessarnir, samsvöruðu þessum andlegu erkitýpum. 

Vessarnir fjórir voru þannig flokkaðir með frumefnunum fjórum: Svart gall samsvaraði 

jörðinni, blóð var flokkað með lofti, slím var undir forystu vatnsins og gult gall samsvaraði 

eldinum (Voss, 1980). Úr því þróaðist vessakenningin sem gekk út á að magn líkamsvessa 

hefði áhrif á heilsu og skapgerð fólks. Kenningin um frumefnin fjögur fann sér einnig leið 

inn í stjörnufræði og eru stjörnumerkin flokkuð í kategoríur með frumefnum. 

Stjörnumerkin fjögur sem eru á hæð við englana í bogaföldunum tilheyra einmitt þessum 

fjórum frumefnum. Hrúturinn er flokkaður með eldinum, vogin með loftinu, steingeitin 

tilheyrir jörðinni og krabbinn vatninu (Voss, 1980). Þannig er hægt að álíta að englarnir 

fjórir séu forystuandar, sem fulltrúar þess andlega heims sem frumefnin fjögur standa 

fyrir. Eins og áður hefur komið fram er talan tíu heilög hjá Pýþagóringum. Þannig verða 

tengingarnar sjáanlegar eins og í tákni þeirra Tetractys: Mennirnir, náttúran, frumefnin, 

andlegi heimurinn og hinn hreini andi sem byggir upp alheiminn efst í gaflfletinum. Þannig 

má sjá tengingu náttúrunnar við hinn ytri veruleika og tengingu mannsins við andlegan 

heim. 
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5.2 Skrauthlið hægra megin 

 

Mynd 7. Skrauthlið hægra megin við konungshliðið í Chartres. 

 

Samkvæmt Fassler (1993), Miller (1985), Hummel (2016) og Frensch (2000) sýnir hægra 

skrauthliðið jólasöguna samkvæmt Lúkasarguðspjalli: Boðun, vitjun, fæðingu frelsarans 

og hirða sem dýrka Jesúbarnið. Á dyratrénu eru tvö atriði. Neðri myndin sýnir mannsmynd 

sem liggur í nokkurs konar steinkistu. Ofan á kistunni er sofandi barn. Vinstra megin við 

steinkistuna sést engill sem virðist vera Gabríel að spyrja Maríu hvort hún vilji eignast 

guðs son (Lúkasarguðspjall 1:26-38). Við hliðina á þeim eru tvær mannsmyndir sem sýna 

hugsanlega Maríu að heimsækja Elísabetu frænku sína sem var einnig barnshafandi á 

þeim tíma (Lúkasarguðspjall 1: 39-58). Þar til hliðar er Jósef sem vakir við steinkistuna. 

Eftir boðunina sneri María heim og fæddi frelsarann sem er sýnt með Maríu liggjandi í 

steinkistu. Samkvæmt kristinni trú fæddist Jesús í helli (Þórarinn Böðvarsson, 1893) og 

táknar steinkistan hugsanlega hellinn. Á efri myndinni sést hvernig tólf mannsmyndir 

nálgast barnið sem stendur á sökkli úr báðum áttum, svo að barnið er statt í miðju þeirra 

í augnhæð við mennina.  
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Framsetningin á líklega að vísa í atvik sem lýst er í Lúkasarguðspjalli 2: 23-24. Jesús fór á 

unglingsárum með Maríu og Jósef til Jerúsalem. Á heimleið tóku þau eftir því að Jesús var 

ekki með í hópnum og sneru þau við. Þau fundu Jesús í musterinu þar sem hann sat í 

djúpum samræðum við lærðustu menn þjóðarinnar.  

Í gaflfletinum trónar guðsmóðirin með dýrindis skrauthring á höfði. Í kjöltu hennar 

situr Jesúbarnið með sólarkrossinn fyrir aftan höfuðið. Við hlið þeirra eru tveir englar sem 

sveifla reykelsiskeri. Samkvæmt Rees (1992) var algengt í kristinni miðaldalist að sýna 

Maríu sem drottningu himins og jarðar. Í spíru gaflflatarins er hönd föðurins, hún er þó 

að mestu leyti skemmd og sést eiginlega ekki lengur til hennar (Frensch, 2000).  

Við framsetningu hægra skrauthliðs er áberandi að öllum Jesúmyndum eru raðað eins 

og lóðrétt lína eigi að tengja þær. Myndirnar eru staðsettar á miðás hliðsins ein yfir 

annarri. Samkvæmt Burggrabe o. fl. (2015) vísar það í andlega þróun sem byrjar neðan 

frá og leitar upp á við. Á neðri myndinni eru Jesú og María aðskilin frá hvort öðru, þau 

virðist vera sofandi en María er þó með opin augu. Á næstu mynd standa bæði María og 

Jesú upprétt, eru „vöknuð“ í þeim skilningi og ekki lengur aðskilin. Í gaflfleti eru þau 

loksins sameinuð. María stígur semsagt hálfsofandi úr steinkistu, verður skynjandi 

vakandi og loksins andlegur sjáandi. Þannig sést við hægra skrauthliðið ekki einungis 

fæðing Jesú heldur einnig fæðing nýrrar andlegrar mannveru (Burggrabe o. fl., 2015). 

Innri bogafaldurinn sýnir sex engla, eina af sjö frjálsum listum (tónlist) og tvö merki 

dýrahringsins, tvíburann og fiskinn (sem vantar í skrauthliðið vinstra megin). Ytri 

bogafaldurinn sýnir sex af hinum sjö frjálsu listum. Skólakerfi miðalda þróaðist í öllum 

rómönskum löndum innan kirkjuveggjanna. Dómskólar, klausturskólar og sóknarskólar 

mynduðu aðalkennslukerfi þess tíma í Frakklandi (Schalk, 1959) og voru kennslugreinar á 

þessum tíma hinar sjö frjálsu listir. Þetta kennslukerfi á uppruna sinn í klassískri fornöld 

og voru þær kallaðar frjálsar listir til þess að upphefja þær yfir hinar praktísku listir (Ax, 

2005). Þessum frjálsu listum var skipt í „trivium“ og „quadrivium“. Hinar fyrrnefndu voru 

þær kennslugreinar þar sem rökhugsun og tungumál voru í forgrunni, hinar síðarnefndu 

þær sem stærðfræði var í brennidepli (Koch, 1959). Tilvísun til þeirra lista við skrauthlið 

dómkirkjunnar er þó ekki einungis út af kennslugreinum skólans heldur er vísað til þeirra 

í Biblíunni sem undirstólpa viskunnar: „Spekin hefur reist sér hús og höggvið til sjö stólpa 

sína“ (Orðskviðirnir 9:1). Í bogaföldum hægra skrauthliðsins eru þessar sjö frjálsu listir 
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settar fram sem sjö kvenkyns allegóríur. Þeim til hliðar er alltaf einn fræðimaður sem lýsir 

best hverri list: Aristóteles er fulltrúi rökfræðinnar og Cicero kemur fram fyrir hönd 

mælskulistarinnar. Evklíð (forngrískur stærðfræðingur) stendur fyrir rúmfræðina, 

Boethíus (heimspekingur) fyrir talnareikning, Ptólmæos (grísk-egypskur stjarnfræðingur 

og stjörnuspekingur) er fulltrúi stjörnufræðinnar, Aelius Donatus (rómverskur 

málfræðingur) táknar málfræðina og Pýþagóras tónlistina. Pýþagóras fullyrti að 

heimurinn væri uppbyggður úr tónlist og hægt væri að stjórna honum með tónlistinni 

(Klinkenberg, 1959).   

 

 

Mynd 8. Pýþagóras sem fulltrúi tónlistarinnar í bogafaldi hægra skrauthliðs. 
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Konungshliðið í Chartres er eini staðurinn þar sem þessar sjö frjálsu listir hafa verið settar 

í bogafalda þar sem trúarlegar framsetningar eru yfirleitt til sýnis. Þannig var verið að 

leggja heiðna gríska og rómverska fræðimenn að jöfnu við engla og dýrlinga. Slíkt jafnræði 

milli kristilegrar trúar og heiðinnar heimspeki í framsetningu hefur hvorki fyrr né síðar 

fundist (Burggrabe o.fl., 2015). Að tónlistin skuli vera sett fram með sex englum í 

bogafaldinum er samkvæmt Hummel (2016) sérstakur heiður og upphefur tónlistina á 

himneskt stig. Spyrja má af hverju var ákveðið að setja Pýþagóras í bogafaldinn af einni 

mikilvægustu byggingu kristninnar trúar með sex englum og stjörnumerkjunum tvíbura 

og fiskinum. Eins og áður hefur komið fram er Pýþagóras álitinn sá sem uppgötvaði 

samhljóma og það sem kallast á ensku „harmony“ í tónlistarfræðinni. Þannig samhljómur 

fann sér leið inn í gotneska byggingarstíllinn og birtist þar í samsvarandi hlutföllum og 

rúmfræðilegri samstillingu byggingarinnar. Fiskurinn var samkvæmt Charpentier (1997) 

stjörnumerki þess tímabils. Fiskurinn hefur einnig táknrænt gildi og hefur verið notaður 

til að vísa í Jesús eða í lærisveina hans (Matteusarguðspjall 4:19). Gríska orðið yfir fisk, 

ἰχθύς (ichthýs), inniheldur trúarjátningu í stuttu máli vegna þess að þeir fimm grísku 

bókstafir sem mynda orðið eru upphafsstafir af orðunum „Jesús Kristur Sonur Guðs 

Frelsari“ (Ferguson, 1954). Stjörnumerkið tvíburinn getur hér verið að vísa í fyrirbæri sem 

kallast á ensku „astro twins“. Tveir menn sem fæddist á sama tíma eru þannig nefndir 

(Cortesi, 2008). Til er kenning um að til hafi verið tvö Jesúbörn (Bock, 1939/2007) og 

byggist sú tilgáta á því að bæði Lúkasarguðspjallið (3: 23-38) og Matteusarguðspjallið (1: 

1-17) rekja uppruna Jesú til mismunandi forfeðra. Einnig er sagt frá ólíkum 

fæðingarsögum Jesú í báðum þessum guðspjöllum. Getur samspil þessara tveggja 

stjörnumerkja því táknað að lærðir menn þess tíma hafi vitað af möguleikanum að til 

hefðu verið tvö Jesúbörn á sínum tíma. Eins og áður hefur komið fram er Chartres-

dómkirkjan hluti af hópi Maríukirkna sem miða staðsetningu sína við stjörnumerkið 

meyjuna á jörðinni. Er dómkirkjan í Chartres þar á sama stað og tvístjarnan Þorrima er í 

stjörnumerkinu meyju. Stjörnumerkið tvíburi skapar ákveðin tengsl við tvístjörnuna sem 

er sjálf tvíburi þar sem tvær stjörnur hreyfast um sameiginlega þyngdarmiðju.  

Michael Frensch (2000) fullyrðir að framsetningin við hægra skrauthliðið vísi í 

vígsluathafnir Egyptalands hins forna. Ýmsir forn-grískir rithöfundar álitu Egyptaland og 
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guði þeirra sem uppsprettu allrar dulspekilegrar visku. Þeir fullyrtu að margir þættir 

grískrar heimspeki og menningar ættu uppruna sinn í Egyptalandi hinu forna, einkum 

launhelgarnar (Hornung, 2001). Sum af egypskum ritúölum voru eingöngu framkvæmd af 

goðum í einkarými og mátti venjulegur Egypti aldrei vera hluti af slíkum vígsluathöfnum 

(Burkert, 1987). Samkvæmt von Uxkull (1922) var nýgræðingnum skylt að undirbúa sig í 

mörg ár fyrir athöfnina með því að hugleiða, læra að stjórna hvötum sínum og með því að 

stúdera heilaga ritningu sem geymd var í musterinu. Þannig er hægt að túlka 

framsetninguna af sjö frjálsum listum sem leiðarvísi fyrir þá sem vilja öðlast þekkingu á 

andlegum heimi. Eftir þann undirbúningstíma leiddi hofgoðinn nýgræðinginn til 

steinlíkkistunnar þar sem hann lagðist í hana til þess að verða innvígður. Eftir þrjár nætur 

opnaði hofgoðinn steinlíkkistuna og nýgræðingurinn steig úr henni eftir að hafa upplifað 

atburði sem eru að hluta til skilgreindir í goðsögn um Ísis og Ósíris (Frensch, 2000). 

Egypska gyðjan Ísis var oft sýnd með Horus son sinn í kjöltu sinni og hefur slík myndræn 

framsetning fundist fram að tímabili kristninnar á Miðjarðarhafssvæðinu (Rees, 1992). 

Bæði Frensch (2000) og Burggrabe o.fl. (2015) túlka framsetninguna hér sem uppstígandi 

andlega þróun mannverunnar. 
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5.3 Skrauthlið í miðjunni 

 

Mynd 9. Skrauthlið í miðjunni við konungshliðið í Chartres. 

 

Samkvæmt Burggrabe o. fl. (2015), Miller (1985) og Frensch (2000) sýnir framsetningin 

atburði samkvæmt Opinberunarbók Jóhannesar. Þar er sagt á nákvæman en táknrænan 

hátt frá endurkomu Krists við lok tímans, frá því hvernig þessi heimur muni líða undir lok 

og Guðs ríki ganga í garð. Báðum megin við dyrnar eru samtals sjö súlnaskúlptúrar, en 

aðskilin frá þeim fyrir utan svæði skrauthliðsins finnst áttunda höggmyndin. Á dyratrénu 

er ein mynd en ekki tvær eins og á hinum tveim skrauthliðunum. Hér eru tólf 

mannsmyndir með bækur eða bókrollur í höndunum, lóðréttir dálkar sundurgreina 

mennina í fjóra hópa af þremur mönnum og í kringum höfuð þeirra eru geislabaugar eða 

skrauthringir. Báðum megin við þá eru tveir menn, einnig sundurgreindir með lóðréttum 

dálki og einnig haldandi á skjölum eða bókrollum. Samkvæmt Burggrabe o. fl. (2015) sýnir 

framsetningin postulana tólf með spámennina Enok og Elías sér til hliðar. Í gaflfletinum 

sést til mannssonarins, trónandi í möndlurammi með sólarkrossinn fyrir aftan höfuð sitt.  

Sólarkrossinn sem tákn sólarinnar má samkvæmt Nilsson (1971) rekja til þess að í 

bæði grískri og norrænni goðafræði ekur sólguðinn vagni sólar yfir himinhvolfið og má 
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álíta sólarkrossinn sem eitt af hjólum vagnsins. Forn-Grikkir og Forn-Rómverjar dýrkuðu 

sólina því hún vermir, gefur ljós og líf, og nær að hrekja burt myrkrið í umhverfinu og í 

mönnunum. Kirkjunni tókst síðan að sölsa undir sig þessa lotningu fornaldarfólksins og 

fella hana inn í hugmyndafræði sína. Þar af leiðandi er sólin nú til dags tákn Krists því hann 

yfirtók hlutverk fornra sólguða (Rees, 1992). Hringurinn táknar eilífð og endalausa tilveru 

og krossinn er nokkurs konar alheimstákn fyrir dauðann, hömlun og þjáningu Krists vegna 

dauða hans á krossi (Ferguson, 1954). Sólarkrossinn sameinar þannig mótsagnarkennda 

strauma og sést í dómkirkjunni í Chartres alltaf þar sem persónur heilagrar þrenningar 

koma fram.  

Mannssonurinn lyftir hægri höndinni til blessunar, í vinstri höndinni heldur hann á 

innsiglaðri bók sem getur geymt innsiglin sjö. Í kringum hann eru vængjaður uxi og ljón, 

örn og vængjaður maður sem halda einnig allir á bók. Þessum fjórum verum er lýst í 

Opinberunarbók Jóhannesar 4:6-8 og tákna samkvæmt Miller (1985) guðspjallamennina 

fjóra. Uxinn ber okið með þolinmæði á meðan hann vinnur fyrir aðra. Vængjaði uxinn er 

því tákn Lúkasar því hann lagði mikla áherslu á fórnfýsi frelsarans. Ljónið er tákn 

guðspjallamannsins Markúsar. Ljónið hefur verið sett í samhengi við endurreisnina og 

Markús einbeitti sér að endurreisninni í guðspjalli sínu. Örninn varð tileinkaður Jóhannesi 

því í guðspjallinu reis Jóhannes upp á meðan hann hugleiddi guðdómleika frelsarans. 

Vængjaði maðurinn var tákn Matteusar og var hann ávallt sýndur sem engilleg mannvera 

í gegnum listasöguna (Ferguson, 1954).  

Í þremum bogaföldum miðskrauthliðs koma samtals 36 verur fram. Innri 

bogafaldurinn sýnir tólf engla, þar af sjö haldandi á stjörnuhæðarmæli. Þótti þannig tæki 

mjög nútímalegt á þeim tíma og barst til Evrópu frá Arabalöndum. Samkvæmt Burggrabe 

o. fl. (2015) tákna englarnir sjö þær sjö plánetur sem þekktust á þeim tíma og standa þar 

með fyrir himinhvolfið allt. Hér sést að þeir menn sem kenndu við skólann í Chartres 

þekktu afar vel til náttúru- og stjörnufræði þess tíma. Í ystu bogaföldunum sjást 24 

krýndar mannlegar verur haldandi á strengjahljóðfærum í annarri höndinni og nokkurs 

konar veldissprota í hinni. Samkvæmt Miller (1985) eru hér til sýnis öldungarnir 24 úr 

Opinberunarbók Jóhannesar. Í spíru gaflflatarins í ytri bogafaldinum sjást tveir englar 

haldandi á kórónu sem virðist vera ætluð á höfuð mannssonarins.  
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Sólarkrossinn og verurnar fjórar úr gaflfleti miðskrauthliðsins koma einnig fram í 

veggmynd úr Memfis-musterinu í Egyptalandi hinu forna. Myndin er hluti af 22 

veggmyndum sem sýna í myndrænu formi kenningar bókarinnar Þoþ (Passian, 2002). Þoþ 

var guð Forn-Egypta og var álitinn guð viskunnar, kynnginnar og guð tímans (Assmann, 

2001).  

 

Mynd 12. Sfinxinn og hjól lífsins í Memfis-musterinu. 

 

Samkvæmt von Uxkull (1922) sýnir myndin hjól lífsins sem táknar umbreytingu alls. 

Flaksandi böndin sýna ofsahraða hjólsins sem snýst í gegnum aldir og eilífð. Sfinxinn sem 

trónir efst í myndinni er gerður úr fjórum hlutum eins og hjólið sjálft. Höfuð hans er 

mennskt og vísar til viskunnar, líkami hans er líkami uxans sem táknar kraft og atorkusemi. 

Lappirnar eru hrammar ljónsins sem vilja grípa í og halda fast við. Vængur arnarins er tákn 

fyrir uppsveimandi anda. Sfinxinn sýnir okkur þannig þá eiginleika sem nýgræðingurinn 

þarf að þjálfa til þess að undirbúa sig fyrir vígsluathafnir.  

Þannig er hægt að tengja framsetningu miðhliðsins með því sem fram kemur í 

hinum skrauthliðunum. Vinstra skrauthliðið sýnir himnaförina og manninn sem hluta af 

hringrás náttúrunnar. Vinstra skrauthliðið sýnir þó einnig manninn sem þyrstir eftir 

þekkingu. Til þess að geta öðlast dulræna þekkingu þarf hann að undirbúa sig, meðal 
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annars með því að lesa heilaga ritningu og læra dulræn tákn. Verur andlega heimsins 

reyna að ná sambandi við þann sem leitast eftir því og er það táknað með fjórum englum 

sem eru forystuandar frumefnanna. Hægra skrauthliðið sýnir fæðingarsögu frelsarans, 

Jesús í musterinu og í kjöltu móður sinnar. Hægra skrauthliðið sýnir hins vegar einnig 

hvernig innvígsla nýgræðings fór fram. Andlegri þróun mannsins frá þeim hálfsofandi til 

þess andlega sjáandi er lýst með hinum sjö frjálsu listum sem eru eins og stigaþrep sem 

nýgræðingurinn þarf að klöngrast upp til þess að geta komist heill á húfi í gegnum 

innvígsluathöfn. Lóðrétt framsetning af öllum þremum Jesústyttunum undirstrikar þessa 

túlkun. 

Á dyratré miðskrauthliðs finnst einungis ein mynd en ekki tvær sem táknar að það, 

sem áður var aðskilið, sameinast hér. Á dyratré vinstra skrauthliðs er það veraldlegi og 

yfirnáttúrulegi heimurinn sem eru aðskildir. Á dyratré hægra skrauthliðs er það annað 

hvort fæðing Jesú eða vígsluathafnir Egyptalands til forna sem eru aðskilin frá því sem er 

nokkurs konar framtíðarspá inn í líf Jesú eða myndræn framsetning af Horusi syni Ísisar 

(sem framtíðarspá nýgræðingsins). Í báðum tilfellum er það veraldlegi heimurinn sem er 

aðskilinn frá yfirnáttúrulegum eða andlegum heimi. Á dyratré mið-skrauthliðsins eru 

þessir tveir heimar sameinaðir. Nýgræðingurinn hefur endurfæðst í öðrum heimi með því 

að komast lifandi frá vígsluathöfninni og vitundarvakning hans í andlegum heimi sameinar 

þessi tvö tilverustig. 
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6 Niðurstöður og lokaorð 

Dómkirkjan í Chartres var byggð á stað sem á sér langa sögu varðandi trúarlegar 

samkomur og hefur staðurinn verið nefndur í samhengi við jarðstrauma sem eiga að geta 

vakið það andlega í mönnum. Á keltneskum tíma stóð stór steindys þar sem dómkirkjan 

stendur nú og var Chartres aðalsamkomustaður drúída á heiðnum tíma. Í gegnum margar 

aldir dró staðurinn fólk til sín sem fann fyrir þörfinni að fara í pílagrímsferð eða vildi hjálpa 

við að reisa helgar byggingar. Þrettán sinnum brunnu þessar kirkjur í Chartres og í hvert 

skipti fann fólkið fyrir knýjandi þörf til að endurreisa bygginguna og endurtaka þar með 

sköpunarverk guðanna, tilurð heimsins.  

Dómkirkjan sem nú stendur er frá tólftu öld og var byggð í gotneskum stíl. Þessi 

byggingarlist birtist um það bil 1130 e.Kr. í Frakklandi og leysti rómanskan byggingarstíl af 

hólmi. Byggingar í gotneskum stíl urðu hærri og stærri en byggingar í rómönskum stíl, með 

lóðréttum línum, þunnum veggjum, stórum gluggum og gegnsærri röðun laga rýmisins. Á 

meðan hringbogi rómanska stílsins hélt manninum niðri leyfði oddboginn mönnum að 

rétta sig upp og vakna til vitundar um einstaklingseðli sitt. Sést það í samfélagsbreytingum 

sem urðu á þessum tíma. Lóðrétt nálgun gotneska stílsins finnst einnig í táknrænu formi í 

hægra skrauthliði. Framsetningin þar sýnir andlega þróun mannsins neðan frá og upp á 

við í Jesústyttum sem er raðað á lóðrétta línu yfir miðpunkti hægra skrauthliðsins. Talið 

er að gotneski byggingarstíllinn hafi verið innleiddur af musterisriddurunum sem fundu 

sáttmálsörkina í Jerúsalem og komu henni til Frakklands. Það sem þeir lásu úr bókrollum 

eða steintöflum sem fundust í sáttmálsörkinni streymdi inn í gotneskan stíl og leyfði 

mönnum að skapa þessar byggingar.  

Chartres-dómkirkjan eignaðist árið 876 e.Kr. helgidóm sem á að hafa verið skyrta 

Maríu meyjar og leiddi til þess að Chartres varð aðaldýrkunarstaður Maríu í Frakklandi. 

Chartres var þó ekki eina kirkjan sem kenndi sig við Maríu mey í Frakklandi og hefur komið 

í ljós að allar þessar Maríukirkjur endurskapa með staðsetningu sinni stjörnumerki 

meyjunnar. Í þessari jarðnesku endursköpun stjörnumerkisins stendur Chartres-

dómkirkjan á sama stað og stjarnan Gamma Virginis (Porrima). Porrima er tvístirni og er 

það áhugavert í samhengi við hægra skrauthliðið þar sem stjörnumerkin fiskur og tvíburi 

gefa til kynna að tvö Jesúbörn geti hafa verið uppi á sínum tíma. Með því að vera í hópi 

Maríukirkna sem endurspegla stjörnumerki meyjunnar á jörðinni fellur dómkirkjan í 
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Chartres einnig undir eðlislögmál tilverunnar úr hermetískum fræðum sem segir „sem að 

ofan, svo að neðan“.  

Biskupinn sem reisti dómkirkjuna við upphaf 11. aldar stofnaði einnig skólann í 

Chartres sem varð einn af leiðandi skólum í Evrópu næstu tvö hundruð árin. 

Aðalkennslugreinar í þessum skóla voru hinar sjö frjálsu listir sem var í samræmi við 

menntakerfi þess tíma. Hinar sjö frjálsu listir eru settar fram við hægra skrauthliðið og 

vekur það sérstaka athygli að heiðnir fræðimenn eru sýndir ásamt trúarlegum kristilegum 

myndum í bogaföldunum. Einn af þessum mönnum er Pýþagóras. Hann finnst í bogafaldi 

sem táknmynd fyrir tónlistina. Pýþagóras, sem var bæði heimspekingur og 

stærðfræðingur, uppgötvaði tengingu milli tónbila og hlutfalla heiltalna. Tónlistin var 

sérstaklega heiðruð í Chartres með því að vera sett í bogafald með englunum. Hægt er að 

lesa hina fullkomnu samhljóma úr Tetractys-tákni þeirra Pýþagóringa. Dómkirkjunni sjálfri 

hefur verið lýst sem hljóðfæri og gotneskum byggingarstíl sem sjáanlegri tónlist vegna 

krosshvelfinga og rúmfræðilegra samstillinga milli hlutfalla og hönnunar. Hlutfallið 1:2 

finnst víða á mælingum í dómkirkjunni sem er tónbil áttundarinnar og tengir það kirkjuna 

við Pýþagóras á sérstakan hátt.  

Dómkirkjan í Chartres er ekki byggð í beina austurátt eins og venjan var við 

kirkjubyggingar heldur víkur hún frá austur-vestur-ásnum og vísar nákvæmlega í átt að 

sólarupprás á vorjafndægri. Vesturhliðið á dómkirkjunni í Chartres samanstendur af 

þremum skrauthliðum. Stór rósagluggi er fyrir ofan skrauthliðin en kemur ekki við sögu í 

greiningunni hér. Ætlunin var að athuga táknrænan boðskap skrauthliðanna og lesa úr 

framsetningunni með því að setja sig í spor miðaldamanna og tengja við þeirra 

hugsunarhátt. Samkvæmt Victor Turner eru tákn „eitthvað sem tengir hið óþekkta við hið 

þekkta“ og var hér reynt að finna hið óþekkta undir yfirborði hins þekkta. Konungshliðið 

miðlar ekki einum skýrum skilaboðum til skoðandans heldur virðist framsetningin lýsa 

atburðum á tveimur stigum. Annað stigið er það augljósa, sögurnar úr Biblíunni og 

boðskapur þeirra til miðaldafólksins sem var að mestu leyti ólæst. Þannig myndmál leyfði 

miðaldamönnum að „lesa“ skilaboðin sem klerkar vildu koma á framfæri. Á þessu 

yfirborðslega stigi hefði verið rökrétt að byrja greininguna við hægra skrauthlið þar sem 

fæðingarsaga frelsarans samkvæmt Lúkasarguðspjalli er rakin. Dyratréð sýnir tvö atriði 

sem eru fæðing Jesú og Jesú í musterinu. Í gaflfletinum trónir María með barnið í kjöltu 
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sinni. Í bogaföldum hægra skrauthliðsins sjást hinar sjö frjálsu listir, englar og 

stjörnumerkin fiskur og tvíburarnir.  

Á þessu stigi fólst táknrænn boðskapur frjálsra lista og stjörnumerkjanna í því að 

fiskurinn var stjörnumerki þess tímabils og listirnar sjö vísuðu bæði í kennslugreinar 

skólans í Chartres og að þær voru nefndar í Biblíunni sem undirstólpar viskunnar 

(Orðskviðirnir 9:1). Eftir fæðingarsögu hægra skrauthliðs hefði vinstra skrauthliðið verið 

eðlilega næst í greiningunni. Þar er sýnt frá himnaför Jesú samkvæmt Postulasögunni í 

Nýja testamentinu, viðfangsefni sem náði mikilli útbreiðslu á þeim tíma. Á dyratrénu hér 

eru einnig tvær myndir og sýnir neðri myndin tíu menn lesandi í bókum. Fyrir ofan þá eru 

fjórir englar kallandi til þeirra. Í gaflfleti sést mannssonurinn með sólarkrossinn fyrir aftan 

höfuð sitt. Í bogaföldunum er vísað í hringrás náttúrunnar og tímans sem var einnig 

útbreitt viðfangsefni á þeim tíma. Fjögur stjörnumerki finnast í bogaföldunum og reyndist 

erfitt að fella táknrænan boðskap þeirra inn í biblíulegt samhengi á þessum stigi. 

Skrauthliðið í miðjunni sýnir endurkomu Krists við lok tímans og hvernig nýr heimur mun 

ganga í garð. Á dyratrénu er ein mynd sem sýnir postulana tólf auk spámannanna Enoks 

og Elíasar. Í gaflfleti trónir mannssonurinn í möndlurammi umluktur af fjórum vængjuðum 

dýrum. Þessi dýr standa fyrir guðspjallamennina fjóra. Í bogaföldunum sjást englar sem 

halda á stjörnuhæðarmæli og var það tilvísun í pláneturnar og himinhvolfið. Einnig sjást í 

bogaföldum 24 öldungar úr Opinberunarbók Jóhannesar. Þannig er hægt að lesa úr 

skrauthliðunum þremum þær biblíusögur sem lýst hefur verið á þessu svokallaða 

yfirborðslega stigi.  

Framsetningin á skrauthliðunum leyfir skoðanda þó að kafa undir yfirborðið og 

uppgötvast þar annað stig táknrænnar merkingar, hið óþekkta sem leynist undir 

biblíusögunum. Að mati rannsakanda lýsir konungshliðið á táknrænan hátt leiðinni sem 

útvaldir menn samfélagsins kusu til þess að verða innvígðir, að verða sjáandi í andlegum 

heimi. Á þessu öðru stigi byrjar greining við vinstra hliðið vegna fjölda súlnaskúlptúra fyrir 

framan skrauthliðið. Á dyratrénu eru tvær myndir sem þýða að hér er verið að sýna tvö 

tilverustig sem eru aðskilin frá hvort öðru. Hér sést í manninn sem þyrstir eftir þekkingu, 

eins og nýgræðingurinn sem þráir að verða sjáandi í andlegum heimi. Fyrir ofan hann er 

annað tilverustig sem miðlar til hans án þess að maðurinn verði var við það. Þessir tíu 

menn á dyratrénu spegla sig í tíu allegóríum á bogaföldunum og eru þar með hluti af 

hringrás náttúrunnar. Í bogaföldunum sjást einnig fjögur stjörnumerki á hæð við englana 
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sem tákna frumefnin fjögur. Þessir fjórir englar standa þar með fyrir forystuanda sem 

leiða maðurinn í gegnum lífið. Í gaflfleti er hinn hreini andi. Þessi túlkun er í samræmi við 

Tetracys-tákn þeirra Pýþagóringa. Einnig er áhersla lögð á töluna tíu við vinstra 

skrauthliðið en hún var heilög hjá Pýþagóringum. Vinstra skrauthliðið sýnir þrá mannsins 

eftir þekkingu um andlegan heim og hvernig maðurinn sem hluti af náttúrunni er leiddur 

af náttúruverum.  

Á þessu dýpsta stigi táknrænnar greiningar lýsir hægra skrauthliðið innvígsluathöfn í 

Egyptalandi hinu forna. Hinar sjö frjálsu listir sýna þá leið sem nýgræðingurinn þurfti að 

fara til að undirbúa sig fyrir innvígsluna. Hér eru einnig tvær myndir á dyratrénu sem þýðir 

að þessi tvö tilverustig eru enn aðskilin. Fyrir neðan sést nýgræðingurinn liggjandi í 

steinkistu. Steinkistan táknar dauða nýgræðingsins og nýfætt barnið sem liggur ofan á 

steinkistunni táknar endurfæðingu nýgræðingsins í andlegum heimi. Fyrir ofan sést 

nýgræðingurinn vaknaður og skynjandi í andlegum heimi. Í gaflfletinum er Ísis ásamt 

Horus syni sínum úr egypskri goðafræði. Eins og áður hefur komið fram er uppstígandi 

andleg þróun mannsins táknuð með lóðréttri uppröðun Jesústyttna frá dyratrénu upp við 

gaflflöt sem sýnir nýgræðinginn vakna til vitundar í andlegum heimi og þroskast þar 

áfram.  

Við skrauthliðið í miðjunni er aðeins ein mynd á dyratrénu sem þýðir að tilverustigin 

eru ekki lengur aðskilin. Nýgræðingurinn lifir núna með fullri vitund og skynjandi í bæði 

efnislegum og andlegum heimi. Í gaflfleti sést mannvera sem er umkringd fjórum 

vængjuðum verum. Þessar verur hafa einnig verið settar fram í Memfis-musterinu í Forn-

Egyptalandi og hafa verið túlkaðar sem þeir eiginleikar sem nýgræðingurinn þarf að afla 

sér til þess að geta lifað af innvígsluathöfnina. Þannig er hægt að lesa skrauthliðin á tvenns 

konar hátt, annars vegar sem Biblíu í myndmáli fyrir ólæst miðaldafólk og hins vegar sem 

leiðarvísi fyrir þá sem vilja skapa sína eigin andlegu endurfæðingu.  

 

 

 

 

 



41 

 

Heimildaskrá 

 

Assmann, J. (2001). The Search for God in Ancient Egypt (David Lorton þýddi). 

 Ithaca: Cornell University Press. (Upphaflega gefið út 1984).  

Augé, M. (1977). The Anthropological Circle. Symbol, Function, History. 

 Cambridge: University Press. 

Ax, W. (2005). Lateinische Lehrer Europas. Fünfzehn Portraits von Varro bis Erasmus von 

Rotterdam. Köln: Böhlau. 

Baldock, J. (1990). The Elements of Christian Symbolism. 

 Longmead: Element Books Limited. 

Ball, P. (2008). Universe of Stone : A Biography of Chartres Cathedral. 

  New York: Harper Collins.  

Banton, M. (ritstjóri). (1985). Anthropological Approaches to the Study of Religion. 

London: Tavistock Publications. 

Barber, M. (2003). The Trial of the Templars. London: The Folio Society. 

Beyer, F.-H. (2009). Geheiligte Räume. Theologie, Geschichte und Symbolik des  

 Kirchengebäudes. Darmstad: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

Biblían (1981). Reykjavík: Hið íslenska Biblíufélag. 

Bock, E. (2007). The childhood of Jesus: the unknown years (Maria St. Goar þýddi). 

 Edinburgh: Floris Books. (Upphaflega gefið út 1939). 

Bonjour, A. (1996). Les traces de la musique dans la statuaire et les verrières de 

 la cathédrale de Chartres. Chartres: Société archéologique d’Eure-et-Loire. 

Borowski, T. og Gerrard, C. (2017). Constructing Identity in the Middle Ages: Relics,  

Religiosity, and the Military Orders [rafræn útgáfa]. Speculum. A Journal of 

Medieval Studies, 92, 1056-1100. Sótt 08. desember 2018 af: 

 https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/693395 

Bréhier, L. (1924). Histoire anonyme de la première croisade. 

 Paris: Ancienne Honoré Champion. 

 

 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/693395


42 

Burggrabe, H., Evers, T., Spessart-Evers, S., Radeck, H., og Riedel, I. (2015).  

 Chartres. Lauschen mit der Seele. München: Kösel. 

Burkert, W. (1987). Ancient Mystery Cults. Cambridge: Harvard University Press. 

Butler, C. (1970). Number symbolism. London: Trinity Press. 

Butzkamm, A. (2010). Kirchen in den Blick nehmen. Architektur und Ausstattung. 

 Paderborn: Bonifatius Gmbh Druck.  

Charpentier, L. (1997). Die Geheimnisse der Kathedrale von Chartres. 

 Köln: Gaia Verlag. 

Conrad, D. (1990). Kirchenbau im Mittelalter. Zwickau: Westermann Druck. 

Cortesi, A. (2008). Astrologie-Lexikon. Sótt 03. desember 2018 af  

 http://www.cortesi.ch/glossar/gl_astrozwillinge.htm 

Crawford, N. (2015). Augustine as Improvisational Theologian: The Musical Nature of  

 Augustine's Thought [rafræn útgáfa]. 

 New Blackfriars, 97, 74-92. Sótt 03. desember 2018 af  

https://doi.org/10.1111/nbfr.12003 

Deuchler, F. (1989). Gothic. London: The Herbert Press. 

Duby, G. (1993). Die Kunst der Zisterzienser. Stuttgart: Klett-Cotta.  

Duby, G. (1996). Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980-1420 (Grete  

 Osterwald þýddi). Frankfurt am Main: Suhrkamp. (Upphaflega gefið út 1976).  

Durand, P. (1881). Monographie de Notre-Dame de Chartres: explication des planches. 

 Paris: Impr. Nationale. Sótt 13. júlí 2018 af 

 https://archive.org/details/monographiedenot00durauoft/page/n5 

Eliade, M. (1998). Das Heilige und das Profane: vom Wesen des Religiösen. 

 Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Fassler, M. E. (1993). Liturgy and Sacred History in the Twelfth-Century Tympana at  

 Chartres. The Art Bulletin 75(3), 499-520.  

 doi:10.2307/3045971 

Fassler, M. E. (2010). The Virgin of Chartres: Making History through Liturgy and the Arts. 

 London: Yale University Press. 

Ferguson, G. (1954). Signs & Symbols in Christian Art. New York: Oxford Univerity Press. 

 



43 

Fichtl, F. (1985). Der Teufel sitzt im Chorgestühl. Eschbach: Verlag am Eschbach GmbH. 

Frensch, M. (2000). Wie öffnet sich das grosse Portal? Schaffhausen: Novalis. 

Heckethorn, C. W. (1965). The secret societies vol 1. New York: University books. 
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