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SAMMENDRAG 

Denne masteroppgaven handler om marmorikonen som befinner seg i kirken Santa Maria Mater 

Domini i Venezia. Den generelle oppfatningen er at denne ikonen er bysantinsk.  

 

Hovedtema i oppgaven er å utvikle en hypotese som ble presentert av den russiske 

kunsthistoriker Nikodim P. Kondakov allerede i 1915. Denne hypotesen går ut på at ikonen 

muligens ble stjålet av venetianere fra Blachernai-kirken i 1204. Med dette menes erobringen av 

Konstantinopel under det fjerde korstog i 1202-1204 - da byen ble plyndret av latinske korsfarere.  

Oppgavens hovedmål er å ”omplassere” dette verket til sin opprinnelige kontekst eller til 

Blachernai-kirken i Konstantinopel.  

 

De fleste forbinder det ikonografiske skjema i marmorikonen med Blacherniotissa-motivet. 

Bemerkningsverdig i denne sammenheng er at denne ikonen aldri er oppført som Blacherniotissa 

i faglitteraturen. Som regel går den under tittelen Platytera eller Orant. På sitt nåværende 

oppholdssted har denne ikonen til og med fått en ny vestlig tittel ������������	
����� Til tross for 

alle ovenfor nevnte titler understrekes det i oppgaven at denne ikonen like gjerne kan kalles 

Blacherniotissa. Dette fordi alle fremstillinger av Blacherniotissa-motivet kan føres tilbake til en 

opprinnelig kilde - Blachernai-kirken. Et viktig poeng er at det er flere ikonografiske elementer i 

ikonen som tyder på at den befant seg fysisk i Blachernai-kirken, og ble brukt i det rituelle 

badeanlegget der. Merk at denne ikonen pretenderer ikke å framstå som et autonomt verk. Den 

fungerte i et logisk konstruert rom (badeanlegg) og i samspill med andre elementer (vann, 

levende lys, røkelse, rituelle sanger) som appellerte til de menneskelige sansene (hørselen, 

luktsansen og synssansen). For å gi leseren en bedre innsikt i de tradisjoner som knyttes til dette 

ritualet, drøfter oppgaven forskjellige tradisjoner som assosieres med den hellige vannkilden i 

denne kirken. Oppgaven presenterer videre flere legender forbundet med Blachernai-kirken. 

Dette for å gi leseren et bredere spekter for konteksten denne ikonen befant seg i. Samtidig 

fremheves det at denne billedtype viser inkarnasjonen eller det sentrale dogmet i ortodoks 

kristendom. Av samme grunn bør marmorikonen i Venezia oppfattes som uttrykk for den Østlige 

kirkens ortodoksi.  

 



 

 

    
 

 

 

Motivet som denne ikonen representerer er nesten glemt av de vestlige kunsthistorikere. Til 

gjengjeld hører det til de mest ærede motivtyper i Russland hvor dette motivet har fått et nytt 

russisk navn Známenie. Oppgaven forsøker å berike forståelsen av motivet ved å sette den i 

sammenheng med russisk forskning som muligens er oversett av den vestlige verden.  

 

Det er altså slik at motivet gir mulighet til en nesten utømmelig rikdom av referanser. Som følge 

at dette legges det frem mange forskjellige tolkninger og begreper - uten at det kan påstås at det 

finnes kun en fasit på hvordan denne ikonen bør tolkes. Oppgaven konkluderer med at det er 

rimelig å anta at denne ikonen opprinnelig befant seg fysisk i Blachernai-kirken.  
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FORORD 

Min motivasjon for å velge emnet til denne oppgaven er min egen interesse for ikoner. Det var, 

kan man si, et slags savn i kunnskapen som jeg har gått glipp av som barn. Jeg vokste opp i før-

perestroika Russland og i et ateistisk land. Jeg har derfor ikke fått med meg opplæringen i 

religionskunnskap på skolen som man får i Norge. Dermed merket jeg et slags hull i min 

utdanning. 

 

Mens jeg studerte kunsthistorie på grunnfagsnivå på universitetet i Oslo, så ble jeg overrasket av 

å oppdage at det ligger så mye symbolikk bak middelalderske religiøse malerier. Teologi, som 

denne symbolikk baserte seg på, var en helt ukjent verden for meg. Min nysgjerrighet ble vekket, 

og fikk videre næring gjennom disse studiene. Etter hvert fikk jeg en slags nostalgisk følelse med 

tanke på min farmor. Hun bodde i Tsjheljabinsk i Ural og jeg besøkte henne annenhver sommer. 

Farmor hadde nemlig et lite mystisk hjørne på kjøkkenet med en liten ikon på. Dette hjørne 

forble et mysterium for meg inntil kunsthistoriestudiene.  

 

Jeg er veldig takknemlig til universitetet i Oslo for alle de studiereisene til utlandet som jeg har 

fått mulighet til å være med på. Det er mye bakgrunnskunnskap for min oppgave jeg har hentet 

gjennom disse reisene og ved å se på verkene hvor de befinner seg. Ikke minst stor takk til min 

veileder Einar Petterson som har vært drivkraften bak de fleste av disse reisene. Hans energi og 

ikke minst måte å presentere verkene på har vært en stor inspirasjonskilde for meg. 

 

Jeg takker også Torbjørn Fink som var en god støttespiller gjennom kollokviene og som rettet 

min tankegang i en riktig teologisk tenking ved analysering av verkene. Jeg takker også min gode 

venn Øyvind Evensen for tålmodig retting av skrivefeil i oppgavene mine gjennom flere år. Stor 

takk også til Henning Kristiansen som reddet min masteroppgave for å bli tapt på min minnepenn 

og som har hjulpet med skanning og formatering av bildematerialet til oppgaven. Ikke minst stor 

takk til Alf Hammervold som har hjulpet meg helt fra starten med prosjektbeskrivelsen. 

 

Marina Vuokila  
Oslo, mai 2008          
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1. Innledning     

I min oppgave vil jeg fokusere på et motiv som har sine røtter i den gresk-bysantinske 

ikonkunsten og derifra ble overført til den russiske ikonkunst. Dette motivet er nesten glemt av 

vestlige kunsthistorikere, men til gjengjeld hører det til de mest ærede motivtypene i Russland. 

Vanligvis kalles dette motivet Blacherniotissa på gresk og Známenie på russisk. Det finnes også 

flere andre navn som brukes om motivet, men de to overnevnte er de mest brukte navn. 

 

På norsk omtales motivet ofte som Gudsmor av Tegnet eller Tegnets Gudsmor. Ikoner med dette 

motivet brukes spesielt til bønn og meditasjon i adventstiden. Dette fordi den illustrerer 

Frelserens snarlige fødsel og bevitner oppfyllelsen av løftet som ble varslet av profeten Jesaja. 

 

Jeg vil presentere dette motivet, med hovedvekt på en gresk-bysantinsk ikon som jeg vil 

analysere veldig detaljert. For å se på motivets utvikling, som følge av motivets videreoverføring 

til Russland, presenterer jeg en russisk ikon. Samme hensikt tjener de andre ikonene, som er tatt 

med i oppgaven.  

 

%&%�'��(��)�������
���

I min oppgave vil jeg samle de løsrevne trådene som finnes om dette motivet. Hensikten er å sette 

fokus på dette motivet slik at det får sin velfortjente plass i kunsthistorien. Hovedvekten i min 

oppgave, som jeg har nevnt i innledningen, legger jeg på ett verk. Dette verket er en bysantinsk 

marmorikon som nå befinner seg i Santa Maria Mater Domini i Venezia. Jeg vil ”omplassere” 

dette verket i min oppgave til dens opprinnelige kontekst. Min analyse av verket blir dermed 

preget av forsøk å gjenskape historien og gi denne ikonen en riktig tilhørighet. Med riktig 

tilhørighet menes her Blachernai-kirken i Konstantinopel. 

 

I denne masteroppgaven drøfter jeg de viktigste skriftlige kilder om verket, analyserer motivet og 

presenterer motivets utviklingshistorie. 
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Ikonen, som er hovedobjektet for min analyse er fra ca. 11 årh.. Så lang jeg har funnet frem til, er 

denne ikonen den eldste eksisterende bysantinsk marmorikon med dette ikonografiske skjemaet. 

 

Siden den bysantinske kunstutvikling i selve Bysants tar slutt med Konstantinopels fall den 29. 

mai 1453, ville jeg ta for meg et eksempel på en russisk ikon (fra ca 12. – 13. årh.). Denne ikonen 

antas å være den eldste av russiske ikoner, malt på tretavle, med dette motivet. Meningen var å 

vise at dette bysantinske motivet ble overført til det kristne Russland før Konstantinopel ble 

erobret av tyrkerne. Jeg har valgt å ta den eldste russisk ikon med dette motivet for å avgrense 

oppgaven til tidsrommet fra ca. 11 årh. til ca 12.-13. årh..  

 

For å illustrere motivets utvikling har jeg tatt noen få eksempler fra andre perioder. Disse ble tatt 

med for å få noen tilknytningspunkter for motivets utvikling, og for å gjøre analysens innhold litt 

rikere. Hensikten med avgrensningen til noen få eksempler var for å unngå gjentagelser. Dette 

fordi det blir mer eller mindre samme idékompleks som med nødvendighet følger dette motivet.  

 

Motivet, som jeg fokuserer på, er godt representert i Østen. I Vesten derimot finnes det kun noen 

få eksempler eller stort sett ikoner som er importert fra Bysants. Jeg har valgt å skrive mest om 

motivet i Bysants og i Russland. Jeg kunne ha tatt eksempler fra andre ortodokse land som for 

eksempel Serbia, Bulgaria osv.. Men siden oppgaven må avgrenses, så faller det mest naturlig for 

meg å avgrense den til Bysants og Russland. Bysants – fordi jeg skriver om bysantinsk kunst, og 

Russland – fordi motivet er mest utbredt der.  

 

Når det gjelder kildesamling for oppgaven, så har jeg konsentrert meg om å finne litteratur som 

dreier seg om representasjon av dette motivet i ikoner før 14. årh..  
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Det finnes mange bøker og artikler som omhandler ikoner. De fleste av disse er sekundære kilder 

som gjentar mer eller mindre hverandre. Det finnes heldigvis flere grundige verk også. For 

eksempel Helge Kjellin gir en god oversikt over russiske ikoner i sin bok ”Russiske ikoner i norsk 

og svensk eie” fra 1956.1 Den russiske kunsthistorikeren Nikodim P. Kondakov, som betraktes av 

mange som grunnleggeren av den bysantinske kunsthistorie, har utgitt bok i to bind på russisk 

(første bind i 1914 og andre i 1915) som kan oversettes til norsk Guds Mor ikonografi. Denne 

boken var til stor hjelp for forståelsen av ikoner som presenterer Guds Mor.2  

 

Av nyere forskning har jeg hatt god bruk for Hans Belting bok ”Likeneness and Presence”3 

oversatt til engelsk og trykt i 1994, samt av artikkelen av Bissera V. Pentcheva ”Rhetorical 

Images of the Virgin: the icon of the ”usual miracle” at the Blachernai”4 - trykt i tidskrift "Res 

38” i 2000, og hennes bok ”Ikon and Power”5 fra 2006. De to siste omhandler blant annet 

Blacherniotissa-motivet representert i bysantinske myntproduksjon. Samling av artikler ”Mother 

of God”(2000)6 samt ”Images of the Mother of God” (2005),7 begge utgitt under Maria Vassilaki 

redaksjon, var absolutt en viktig kilde for meg. Dette fordi disse korte artikler gir en god oversikt 

over internasjonal forskning om Guds Mor ikonografi. 

 

Jeg kan dessverre ikke si at jeg fant noe grundig materiale om ikonen, som er hovedobjektet for 

min oppgave, eller noe grundig forskning om selve bygningen - Blachernai-kirken hvor ikonen 

befant seg. Det finnes ikke en omfattende og nøyaktig beskrivelse av Blachernai-kirken. Man får 

likevel litt inntrykk av kirken og noen detaljer her og der fra middelalderske tekster som legender 

og den bysantinske seremoniboken fra 10. årh.. Om selve ikonen, som jeg skal analysere i 

oppgaven, fant jeg litt mer informasjon, men heller ikke av stort omfang. Det vil si noen få 

setninger her og der, og ca. 1 - 2 sider om motivet generelt i noen av bøkene som omhandler 
                                                 
1 Se etter relevant informasjon om motivet hos Kjellin på ss. 232, 239-240, 251-252, 257. 
2 Motivet Blacherniotissa/Znamenie drøfter Kondakov i bind 2, ss. 103-123. 
3 Belting referer til marmorikonen i Venezia på ss. 357-358. 
4 Hele artikkelen (ss. 34-55) kan ansees som relevant informasjon om motivet.  
5 Se etter relevant informasjon om motivet i denne boken ss. 19, 145-147. 
6 Relevant informasjon om motivet i mosaikk s. 104, på trepanel ss. 139-141, på panagiarion ss. 190-191 og 244, i 
mynt ss. 210-211 og 326-327, på smykker ss. 231-232, i marmorikoner ss. 241-242, 328. 
7 Se relevant informasjon om motivet ss. 229-233, 281, 308-309. 
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middelalderskunst og ikoner.8 Grunnen til så lite forskning, vil jeg tro, er at  middelalderskirken 

brant ned minst to ganger i ca. 1069-1070 og sist i 1453. Man antok at ikonen brant ned sammen 

med Blachernai-kirken. Som følge av dette hadde ikke moderne forskere en konkret 

middelalderskirke å forske på, samt man mistet den opprinnelige konteksten for ikonen som 

antagelig ble omplassert i kirken i Venezia. Denne kirken er i tillegg veldig sjelden åpen. Når den 

åpnes, så er det kun for søndagsmesse. Dermed har nesten ikke kunstinteresserte anledning til å 

studere ikonen nærmere. 

 

Det finnes til gjengjeld masse forskning om mirakler som er forbundet med Blachernai-kirken og 

ikoner som knyttes til miraklene. Til disse legendene kommer jeg tilbake seinere i oppgaven. 

�

%&,�� ������

Primæroppgaven min var å plassere verket til sin opprinnelige kontekst. Dermed ville jeg rett og 

slett samle informasjon om motivet fra forskjellige bøker i min oppgave, og begrunne at det 

valgte verket hører til samme ikonografiske skjema. Det siste verket – russisk ikon, som er med i 

oppgaven, er tatt med for å få til en slags komparativ analyse, og for se på hvordan motivet har 

utviklet seg.  

�

%&-� 		
�������		(.
���
�

Siden motivet tilhører religiøs kunst, ser jeg nødvendigheten av å gi en definisjon på ikonen først. 

Deretter vil jeg drøfte stilistiske trekk og tradisjoner, og se på ikonens funksjon i denne 

sammenhengen. Videre vil jeg fortelle om den kristne kunstens opprinnelse, og om ikonens 
                                                 
8 Weitzmann, 1978, ss. 24-25 og Weitzmann, 1987, ss. 16, 46.  
Hammervold referer til motivet Znamenie i:”Gudsmor Znamenie-ikonen og dens forbilder” i:”Ikoner fra Nord-
Russland,” 1995, ss. 47-48. 
Danbolt referer til marmorikonen i Venezia, som han feilaktig definerer som elfenbensrelieff, i:”Et riss av 
mariabildets historie,” i: ”Jomfru Maria. Fra jødepike til himmeldronning,” 1996, s. 128. 
Fleisher omtaler motivet i katalogen ”Greske og russiske ikoner,” 1995, s. 124. 
Rothemund omtaler motivet og referer til ritualet forbundet med marmorikonen i: Handbuch der ikonenkunst, 1966, 
s. 230. 
Piatnitsky både omtaler motivet og referer til marmorikonen i Venezia i: ”Sinai, Byzantium, Russia,” 2000, ss. 239-
241. 
For referanse til marmorikonen se også Lange, 1964, ss. 50, 52. 
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ikonografi og de teologiske aspektene som er selve kjernen til ikonens forståelse. I kapittel tre vil 

jeg presenterer Blacherniotissa-motivet og drøfte motivets opprinnelige kontekst. I kapittel fire 

tar jeg et konkret verk, som ble valgt som hovedobjekt til denne oppgaven, og ser på relevante 

aspekter knyttet til den og på nåværende kontekst. Kapittel fem blir en presentasjon av legendene 

knyttet til Blachernai-kirken. Kapittel seks vil føre leseren til Russland for å se på motivets 

utvikling der. I kapittel sju presenterer jeg de begrepene som er relevante i forhold til motivets 

ikonografiske innhold. Til slutt kommer jeg med oppsummeringen og konklusjon. 

 

2. Generelt om ikoner  

"&%�/������0�����	��������

Det greske ordet eikon, som betyr bilde, blir omdannet til det russiske ordet ikona. Med ikona 

menes det et bilde av helgener eller hellige begivenheter som russere først og fremst forbinder nå 

med flyttbare bilder malt på en treplate og metall-ikoner med relieffer innlagt med emalje. Disse 

små ikonene, som er lett å ta med seg på reiser, er den mest kjente formen for bysantinsk kunst. I 

kirkemøtet i Nikea i 787 ble det imidlertid vedtatt at også fresker og mosaikker i stort format 

hører til ikonkategorien.9 Dermed er også de store vegg og takfreskene samt mosaikkene som 

man ser i kirkene med blant det som regnes som ikoner.10 

 

"&"�������
�������0������

Ikonmalere ser bort ifra den tredje dimensjon. De bruker ikke lysmodellering og underkaster seg 

den flate dimensjon. Komposisjonen bygges ikke innover, men oppover. Det ser ut som figurene 

i den åndelige verden nesten glir på ikonflaten. Men det finnes en viss liten dybde. Denne skapes 

av arkitekturens komposisjon i ikonen.  

 

Ikonmalere benytter seg ikke av det sentralperspektivet som gir en naturtro gjengivelse. De 

erstatter det ofte av det omvendte perspektivet hvor forsvinningspunktet er hos betrakteren. Dette 

                                                 
9 Tollefsen, 2000, s. 9. 
10 F.eks. Sande: ”Om ikoner,” i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, ss. 185-191. 



 

 

    
6 

 

 

gir inntrykk at det ikke er vi som ser inn i bildet, men det er helgener i ikoner som betrakter oss. 

 

Ikonmalere fremstiller helgener og hendelser fra Bibelen og kirkens historie. Kroppene til 

helgener, som er fremstilt i ikoner, er kledd i brede drakter som gjemmer kroppen. Avlange 

ansikt med lange og rette neser, små asketiske munner og store øyne viser ikke individer, men 

typer. Bruken av gull i bakgrunnen og glorie symboliserer den åndelige verden og Guds uskapte 

lys. 

 
Bygningene i ikonen kan vises sett både ovenfra og nedenfra. Dermed kan ikonmaleren benytte 

to forskjellige former for perspektiv. Landskapet har en forenklet form som har mistet sin 

organiske karakter. Frontaliteten og symmetrien i bildene formidler følelse av ro og høytid. 

Formspråket er enkelt hvor stilisering er et viktig trekk. 

 

"&+������������0���

Ikonen har to sentrale funksjoner: den sakrale og den estetiske. Den sakrale funksjonen er 

hovedfunksjonen. Ikonen regnes som bæreren av den guddommelige herlighet. Bedende gjør seg 

kjent med den åndelige verden gjennom ikonen. Men den estetiske funksjonen er også viktig.  

Hovedgrunnen til at man valgte kristendommen som statsreligion for Russland, var dens 

skjønnhet og høyt utviklete liturgiske og estetiske kult i Bysants.  

 

I følge Nestorkrøniken11 sendte storfyrste Vladimir av Kiev12 sine legater til utlandet i 988 for å 

velge en passende kirkeordning og liturgi for Russland. Disse legatene var innom flere land. Når 

de kom til Bysants, så skjønte de ikke språket i forbindelse med liturgien, men de syntes at den 

velduftende røkelsen, sangene, strålende prakt og billedkunstens skjønnhet i seg selv var 

bekreftelse nok på religionens troverdighet.13 Det er denne skjønnhet som med sin intensitet, 

fargerikdom, dekorative preg og usedvanlighet tiltrakk russerne. Man ble overbevist at bak denne 

ligger dype åndelige verdier og visdom som man omtalte på russisk som sofijonost.14 Til dette 

                                                 
11 Nestorkrøniken er den eldste skrevne skildringen av den russiske nasjon. 
12 I denne perioden var nåværende Ukrainas hovedstad Kiev Russlands politiske, økonomiske og kulturelle sentrum. 
13 F.eks. Gunningham, 2003, s. 39 eller Byckov, 1995, ss. 100-101. 
14 Fra det greske ordet sofia. For mer om hvordan russere oppfattet sofijonost les Byckov, 1995, ss. 207-240. 
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sofijonost kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 

 

I kirkene pryder ikoner vegger og tak, og står på mange bord og hyller. De bør helst ikke henge 

som malerier på veggene. I de ortodokse hjem plasserer man gjerne ikonene på en hylle i et 

hjørne. Ikonene har en viktig rolle i liturgiene også. Derfor plasseres de, spesielt på festdagene, 

på en pult som kalles proskynetaria15 slik at de bedende kan komme til dem for å kysse dem. 

Både hjemme og i et kirkerom setter man oljelamper, lys eller røkelse foran ikonene, og forretter 

sine bønner foran dem.  

 

Det er viktig å vite at selv om ikonen er et kunstverk, bør man allikevel ikke se på ikonene som 

på et maleri. Ikoner skiller seg fra malerier i det at de ikke viser det vi ser foran oss. De viser en 

slags prototyp istedet som ikonmaleren må følge. Man ærer en prototyp i ikonene. Man gjør 

korsets tegn over sin kropp, bøyer seg foran dem i proskynesis,16 retter sin bønn mot den 

avbildede personen, kysser ikonene. Man forventer at ikonene har en helbredende kraft. Man 

ærer ikonene (merk ikke tilber) fordi de fremstiller: Kristus, Guds Mor og andre hellige personer.  

 

"&,�*��������(������

Ikonkunsten har sine røtter i antikken. For eksempel omtalte i forrige kapittel sofijonost eller den 

sanne viten, hadde sine røtter i den antikke kunsten. I fremstillingen av Kristus som Pantokrator 

og som Immanuel-barnet ser man samme trekk. De hever høyre hånd i talegestus, som hos 

filosofer i den antikke kunsten. Hvis man følger dette videre, så ble de antikke filosofer fremstilt 

palliumkledte, ofte forelesende og med skriftrull i den vestre hånd. De kristne helgener har også 

skriftrullen i venstre hånd og er palliumkledte på samme måte som de antikke filosofer.  

 

Til tross for overnevnte ikonografiske likhetstrekk ser man et nytt teologisk innhold i den kristne 

kunsten. Den antikke talegestus ble forvandlet til velsignelsesgestus, og skriftrullen, tegn på den 
                                                 
15 Ramos-Poqui, 1997, s. 9. 
16 Proskynesis, kyss og knefall, selve ordet er satt sammen av de antikke greske ordene pros og kuneo, som direkte 
oversatt betyr «kysser mot».  
”Det 7. økumenske konsiliet i 787 innskjerpet Basileios den Stores ord om at det er prototypen som æres i og med 
ikonet, og altså mottar den utviste ærbødighet (proskynesis), men ingen tilbedelse (latreia), for den tilkommer 
Kristus alene.”- sitatet fra Henrik von Achen, 1989, s.14.  
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sanne filosofi, ble kjennetegnet av allmaktens lov. Den antikke filosofen ble til Kristus 

Pantokrator, universets hersker, og den hellige visdom - Hagia Sofia, ble til guddommelig 

visdom det vil si til Kristus selv.17  

 

I min oppgave fokuserer jeg ikke på den voksne Kristus fremstillinger, men på fremstillingen av 

Kristi unnfangelse eller på det øyeblikket hvor Ordet - Logos ble kjøtt og Gud ble menneske i 

Kristus. Tradisjonelt regner man at Jomfru Maria ble gravid ved Bebudelsen (25.mars).18 Med det 

menes erkeengelen Gabriel besøk hos Maria. Ved dette besøket formidlet engelen det 

guddommelige budskapet til Maria om at hun skulle bli gravid (Luk.1:26-38). Dette kommer jeg 

tilbake til seinere i oppgaven (se kapittel 4.2). Her vil jeg bare nevne at fremstillingen av 

unnfanget barn skiller seg fra den voksne Kristus med utseende, men attributtene er fortsatt de 

samme: pallium, velsignelsesgest og skriftrull. Man bør også merke seg at Kristus, fremstilt som 

Logos eller det guddommelige Ordet, er en henvisning til visdommen eller fornuften. Gjennom 

ham skapes både orden og sammenheng mellom Det gamle og Det nye Testamente. Dette fordi 

Jesus død skulle muliggjøre for menneskene å vende tilbake til Gud.19  

 

Jeg vil også rette oppmerksomheten mot et motiv til – orant (likt orans lat. bedende20). Dette 

fordi motivet har relevans i forhold til motivet som jeg valgte for oppgaven. I forbindelse med 

studiereisen til Italia21 hadde jeg mulighet til å se og studere kristne motiver både i katakombene 

og på sarkofagene. Dette var interessant siden man faktisk kunne se bruk av samme motiver både 

i før - kristen og i tidlig - kristen kunst. Jeg ble oppmerksom på orant-motivet fordi jeg har sett 

bruk av samme motivet i ikoner. Derfor ble dette motivet en personlig oppdagelse og samtidig 

min favoritt.  

 

Orant motivet viser en skikkelse i lange gevanter med løftende armer. En mann eller en kvinne i 

frontal stilling med armene hevet i bønn er veldig vanlig i hedensk kunst. Dette motivet ble også 

hyppig brukt i den kristne kunst. For eksempel bilder av Maria orant finnes på gullglassbunner 

                                                 
17 For mer om ”den hellige visdom” - les Lórange, 1963, ss.133-148. 
18 ODB, bind 1, s. 106. 
19 Bay, 1975, s. 16. 
20 The Oxford companion to Christian art and architecture, 1996, s. 357, samt ODB, bind 3, 1991, s. 1531. 
21 Fremveksten av den kristne ikonografi - KUN4009/høst 2005 med Einar Petterson som kursleder. 
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fra 300-tallet, samt mosaikker og miniatyrer m.m..22  

 

Ved overføring av dette motivet til den kristne kunst arver den i hvert fall dets tre betydninger: 

som bilde på fromheten i sin alminnelighet og hos det enkelte menneske fremstilling (for 

eksempel avbilding av den avdøde); og tredje betydning med den kvinnelige orant som et bilde 

av selve menneskesjelen (anima) som forlater sitt legeme23 og denne sjelens frelse. 

(Fremstillinger om Jomfru Maria som orant drøfter jeg nærmere i kapittel 4.1.) 

 

Utviklingen av den kristne kunsten skjedde langsomt i begynnelsen. En av hovedgrunnene til 

dette var det gammeltestamentlige billedforbudet, men selve prototypen for ikonen malt på tre, 

kan føres tilbake til senantikke romerske portretter eller såkalte ”mummi-portretter” fra 1. - 3. 

årh.. Disse portrettene ble funnet i egyptiske graver i nærheten av Faiyum i Egypt på 

mumiekister. De ble malt i enkaustik24 på tretavle dekket av gips belegg. De ble utført på en tynn 

treplate som ble tørket på forhånd, og ble lagt over ansiktet på den avdøde mellom forbindinger 

og svøper. De viste en skjematisk tolkning av en portrettert person i halvfigur på en nøytral 

bakgrunn.  Denne tradisjonen tok slutt fra 392 da Theodosius I den store (379-395) gjorde denne 

hedenske tradisjon forbudt. Men siden kunnskapene fortsatt var der, så kunne dette føre til 

innføring av en ny type kunst - ikonkunsten som ble utført i samme teknikk.25 Et godt eksempel 

på dette er de eldste før-ikonoklastiske koptiske og bysantinske ikonene som er bevart ved St. 

Katarina-klosteret på Sinai-halvøyen. De er utført i samme enkaustik-teknikk. Til tross for 

likheter, skiller portrettene på mumiekistene seg fra ikonene i det at de fremstiller personene som 

de fortsatt er i live mens ikoner transfigurer og guddommeliggjør ansiktet. Dermed ser man et 

nytt trekk i konene som skiller dem fra den hedenske kunsten. 

 

Den eldste kristne kunst finnes i graver og på sarkofager og således utviklet den seg gjennom 

gravkunsten. Den første kristne malerkunst begynner i Roms katakomber omkring år 200.26 Men 

den kristne kunst er ikke bare gravkunst. Rabbi Hananjah tillot allerede i det 1. årh. etter Kr. å 

                                                 
22 Kjellin, 1956, s. 15. 
23 Bay, 1977, s. 29. 
24 Farget voks som ble påført varm. 
25 Kondakov, 1914, bind 1, ss. 154 – 155. 
26 F.eks. Grabar, 1968, s. 7. 
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benytte bibelske motiver på seglringer. Clemens av Alexandria, en berømt kirkelærer, foreslo 

omkring 200 for de kristne å anvende nøytrale symboler (for eksempel due, fisk) som til dels 

kunne tolkes som kristne. Og i det 3. årh. tillot rabbi Johanan å utsmykke veggene med religiøse 

bilder. 27 Dette bidrog til utvikling av synagogekunsten som påvirket videre katakombekunsten i 

Roma. 

 

"&-�1����������	1��
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Den virkelige starten for denne kunsten skjedde i 313. Da, under Konstantin den store (324-337), 

keiser av Roma, ble kristendommen til offisiell religion i det romerske riket. Dette hadde en 

grunnleggende betydning for den videre utvikling. I 330 har Konstantin flyttet hovedstaden fra 

Roma i Vest til Konstantinopel (nå Istanbul) som ble bygd på den greske byen Bysants i Øst. Slik 

ble det bysantinske rike en fortsettelse av det romerske riket i Øst. Selv om byen ble alminnelig 

kjent som Konstantinopel (Konstantinoúpolis), etter sin grunnlegger, var den offisielt betegnet 

som Nea Roma eller ”det nye Rom.”28  

 

De første ikonene malt på tre, kan man tidfeste til overgangen mellom tre - og firehundretallet. 

Ikoner fra denne perioden finnes ikke lengre. Grunnen til dette er billedstriden, eller den såkalte 

ikonoklasmen som varte mellom 724 og 843. I denne perioden ble de fleste ikoner tilintetgjort.29 

 

Etter Konstantinopels fall i 1453, er det Russlands hovedstad Moskva som overtar denne rollen 

og omtales ofte som ”det tredje Rom.”30 Det er trolig her på 14. tallet med den russiske munk og 

ikonmaler Andrej Rublev (ca. 1370-1430) sin ikon ”Den hellige Treenighet” at ikonmaleriet 

nådde sitt høydepunkt. 

 

Perioden som er relevant i forhold til begynnelse for ikonkunsten i Russland - er tiden etter år 

                                                 
27 Bay, 1977, ss. 9, 13, 29, 75. 
28 F.eks. Kiilerich og Torp, 1998, s. 15 eller Bygge, 1970, ss. 25-30. 
29 Det 7. økunemiske kirkemøte i 787 i Nikea gjorde slutt på den ikonoklastiske politikken. Men ikonoklasmen ble 
innført igjen under keiser Leo i 815. Den endelige seier for ikonene eller ortodoksiens seier ble i 843. Da ble 
ikonoklasmen opphevet for annen gang, og ikonene ble gjeninnført i kirken. Dette blir feiret i Den ortodokse kirke 
som ”Ortodoksiens triumf” første søndag i fasten. – Gunningham, 2003, ss. 28, 182.  
30 Bugge, 1970, ss. 48-55. 
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1000. Dette fordi Russland hadde sin offisielle overgang til kristendommen i 988 det vil si i 

forkant av giftemålet mellom storfyrst Vladimir av Kiev og den bysantinske prinsessen Anna i 

989. For å inngå ekteskap med en kristen prinsesse måtte han konvertere fra den hedenske til den 

gresk-ortodokse tro. Naturlig nok bygget Russland sin billedoppfatning på kunst fra Bysants som 

på dette tidspunktet allerede hadde utviklet et rikt gudstjenesteliv og ikonbilledsystem. De få 

ikoner fra 1100-tallet, som er funnet i Russland, er enten bysantinske eller sterkt bysantinsk 

påvirket.  

 

"&2������������
�����

Ikonens ikonografi bygges på konsepter som fremmer kirkens lære. Denne ikonografi er bærer av 

et symbolspråk som er skapt av kirkens teologer. En tilfeldig betrakter får muligens ikke ikonens 

budskap med seg uten å sette seg inn i den dogmatiske begrunnelse for ikonmaling. Det viktigste 

argumentet for ikonmaling er inkarnasjonens mysterium. Etter mange argumentasjoner for og 

imot i forbindelse med billedstriden, kom kirken til enighet om at Gud er inkarnert i Kristus. 

Kristus kan derfor både beskrives og fremstilles i ikoner.   

 

Xristos, eller Kristus på norsk, (latin Christus) er den greske oversettelsen av det hebraiske 

Mashiah (gresk Messias) på hebraisk.31 Det er tittelen som stammer fra Det gamle Testamente, 

og som kirken ofte anvender om Jesus. I den kristne frelselære oppfatter man det slik at 

hendelsene i Det gamle Testamente er prefigurasjoner for hendelsene i Det nye Testamente. Det 

gamle Testamentes profeti skulle da oppfylles gjennom den inkarnerte Kristus. Derfor ble han 

oppfattet som Messias. Selve ordet betyr – den salvende. Hans ikonografi, fremstilt som en 

voksen mann, var nesten fast bestemt allerede i 10-12 årh.. Denne baserer seg på Kristus sitt 

hellige portrett eller mandylion (fra arabiske ordet mindil som betyr slør eller klede) som Kristus, 

i følge Abgar-legenden, hadde presset mot ansiktet, og som hadde beholdt et nøyaktig avtrykk av 

ansiktet hans. Denne ble dermed en autentisk ikon eller en såkalt acheiropoietos (gr. ”ikke laget 

av hender”).32  

 

                                                 
31 F.eks. Gunningham, 2003, s.102 eller Religionsleksikon, 2002, ss. 179, 218.  
32 F.eks. Religionsleksikon, 2002, s. 13 eller Brynildsen, 1968, s. 14. 
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Når det gjelder fremstillingen av Jomfru Maria (Mirjam på hebraisk) med Jesus barnet, så er den 

eldste bevarte fremstilling datert til ca. 100-tallet. Den finnes i Priscillas katakombe i Rom. I 

dette maleriet vises hun sittende med barnet i fanget under en stjerne som profeten Jesaja peker 

på.33 Forbildet for denne ikonografi var muligens fremstillinger av den hedenske gudinne Isis (i 

Egypt) som også ble presentert sittende med Horus-barnet i fanget.34  

 

I følge legendene, var det eldste ikon av Guds Mor - en berømt Hodegetria (gr. veivisende), 

oppkalt etter Hodegon-kirken i Konstantinopel. Denne kirken lå ved Hodegongaten eller 

”Veiviserens gate.” Hodegetria ikonen viste Maria med Jesusbarnet på venstre arm.35 Denne 

ikonen ble sendt fra Jerusalem i 5. årh. til keiserinne Pulcheria (414-453) av keiserinne 

Eudokia.36  Marias hode i denne ikonen er bøyet/peker mot barnet mens hun samtidig peker hun 

på ham med sin høyre hånd. I det Guds Mor peker mot sin sønn, viser hun at det er han som er 

veien til frelsen. Henvisning til dette finnes i Det nye Testamente (Johs. 14:6) hvor Jesus sier: 

”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”  

 

Ikonen befant seg i Hodegon-kirken helt til den ble ødelagt når Konstantinopel falt for 

ottomanske tyrkere i 1453. Siri Sande skriver at få dager før Konstantinopels fall ble denne 

ikonen båret stående på en plattform rundt i gatene i prosesjon. Av en eller annen grunn falt 

denne ikonen ned fra plattformen. Ved dette merket man at ikonen ble ”tung som bly og nesten 

ikke til å rikke.” Dette ble forstått som et tegn på at byen var tapt. Ikonen ble likevel plassert på 

bymuren for å beskytte byen under det endelige slaget. Der ble den mest sannsynlig skutt i 

stykker.37 I følge legendene ble denne ikonen malt av den første kristne ikonmaler - evangelisten 

Lukas. Den ble kanon for alle seinere fremstillinger av Maria. Siden Maria hadde Jesusbarnet på 

fanget, så kunne det tenkes at fremstillingen av barnet burde være grunnlaget for alle seinere 

fremstillinger av ham også. Men her må jeg ta et forbehold. Det er ingen direkte henvisning til 

dette i faglitteraturen som jeg har lest.  

 
                                                 
33 Kjellin, 1956, s. 15. 
34 For mer om Isis som forbildet for fremstillinger av Guds Mor les: ”Den tronende Theotokos. Et kristnet 
Isismotiv?,” Sandvik, 2005. 
35 F.eks. Danbolt og Laugerud, 1998, s. 96. 
36 F.eks. Kjellin, 1956, s. 96. 
37 Sande i: ”Kirke og kultrur 2,” 2000, s. 191. 
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Hodegetria-ikonen ble båret, i hvert fall i etter ikonoklastisk periode, på tirsdager ukentlig i 

offentlig prosesjon langs Konstantinopel bymurene og tiltrakk seg store folkemasser.38  

 

I våre dager finnes det ca. 300 forskjellige Guds Mors ikoner, hver med sitt eget navn. De fleste 

ikoner bærer likevel elementer i seg fra to hovedgrupper: Hodegetria og Eleousa. 39  Det greske 

ordet eleousa kan oversettes til ”den barmhjertelige” eller ”den givende.”40 Det tilsvarer det 

russiske ordet umilenie og til ømhet på norsk. Eleousa i motsetning til alvorlige og høytidelige 

Hodegetria viser til ømheten eller kjærligheten mellom mor og barn. Dette skapes i det barnet 

legger sitt kinn mot morens kinn og sin arm rundt hennes hals, samt med Gods Mor sitt 

sørgmodige ansikt. Til Guds Mor sine fremstillinger som ”barmhjertelige” kommer jeg tilbake 

seinere i oppgaven. 

 

3. Generelt om Blacherniotissa-motivet og Blachernai-kirken 

+&%����������������)��������

Gjennom kombinasjonen av Maria orant og Jesusbarnet, vanligvis innrammet av et skjold 

(clipeus), ble det dannet en helt ny ikonografisk ikontype som vi kjenner under navnet 

Blacherniotissa (figur nr. 1 og 2 ) og Znamenie (figur nr. 3).   

 

Man bør merke seg at det var ikke noe klart skille mellom forskjellige ikoner, som tidligere 

befant seg inne i Blachernai-kirken. De fleste av dem gikk under navnet Blacherniotissa41- 

oppkalt etter kirken som de befant seg i. 

 

Både Blacherniotissa og Znamenie kan vise Maria i helfigur eller halvfigur, og enten med 

Immanuel i clipeus eller uten clipeus. I begge tilfeller presenteres Guds Mor som orant, enten i 

helfigur eller halvfigur. Jesusbarnet presenteres alltid i halvfigur enten i clipeus eller uten. Han 

                                                 
38 Pentcheva, 2006, ss. 129-136 eller Gunningham, 2003, s. 105. 
39 Sommer, 1988, s. 103. 
40 Prahl, 1987, s. 72. 
41 Tollefsen, 2000, s. 43. 
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velsigner med sin høyre hånd og holder skriftrullen i sin venstre hånd. Det finnes også ikoner 

som omtales som Blacherniotissa hvor Jesusbarnet velsignes med begge hender. 

 
Ikonen uten clipeus kan være et tegn på forenkling. Den type fremstilling er nok mindre utbredt 

enn fremstillingen med clipeus. Clipeus holdes ofte på et symbolsk vis på plass av en nesten 

usynlig kant i Marias drakt. Denne symbolske måte å holde den på kunne ha resultert, i følge 

Kondakov, at Immanuel etter hvert ble fremstilt uten clipeus. 42 

 

Av hensyn til den definerte problemstilling og oppgaveavgrensning, tar jeg for meg kun motivet 

med Maria orant og Jesusbarnet i clipeus hvor han velsigner med en hånd (ikke med begge). 

 

+&"���������

Blacherniotissa som en ny billedtype fremtrer først i Konstantinopel fra midten av 11. årh..43 Den 

ble umiddelbart mest populær som ikonografisk form i Konstantinopel i den andre halvdelen av 

11. årh.. Denne billedtype skiller seg fra sin forløper Nicopea,44 eller Nikopoios (figur nr. 4) som 

den ble kalt i Bysants, ved det at Guds Mor ikke holder på medaljongen med begge hender. 

Medaljongen svever foran hennes bryst tilsynelatende uten støtte. Man kan jo like godt tenke seg 

at Blacherniotissa motivet er en syntese av Guds Mor orant og Nicopea.  

 

Nicopea type ikon, som viser Guds Mor holdende clipeus med Immanuel i helfigur med begge 

hender, har muligens oppstått i 6. - 7. årh.. Denne kan være av østgresk (koptisk) opprinnelse.45 

En av de eldste fremstillingene av denne type ikon fra ca. 6. - 7. årh., er en stor freske i en 

alternisje i et av kapellene i Baouit i Egypt. Den viser Guds Mor sittende på en trone i et slags 

paradis lignende landskap.46 I denne fresken holder Guds Mor en ovalformet lyseblå medaljong 

med Immanuel som sitter på en trone. Han holder en skriftrull i venstre hånd mens han velsigner 

                                                 
42 Kondakov, 1915, bind 2, s. 110. 
43 Pentcheva, 2000, s. 35.  
44 En bysantinsk Nicopea-ikon fra 11. årh. finnes nå i San Marko i Venezia (figur nr. 4). San Marko sitt interiør er 
forresten sterk påvirket av bysantinsk kunst. Venezia stod i nær kontakt med Bysants i 11. årh. Venetianske 
håndverkere hentet mye av sin inspirasjon fra Konstantinopel. Det er mange ikoner som er importert fra Bysants og 
som minner om ikoner fra Blachernai-kirken. 
45 Kondakov, 1914, bind 1, ss. 305-306. 
46 Bildet finnes i Kondakov, 1914, bind 1, s. 305. 
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med sin høyre hånd. Det står en engel på hver side av dem. Englene holder oljelampen i høyre 

hånd og røkelsen i venstre.  

 

I denne type ikon, hvor Guds Mor holder et skjold med begge hender, lovpriser hun Guds sønn, 

og samtidig beskytter seg og sine med dette guddommelige skjold.47 Denne type østgresk 

fremstilling ble overført med noen forandringer til bysantinsk ikonografi, og ble videre forbildet 

for motivet Blacherniotissa. Her vil jeg fremheve for det første at i Blacherniotissa-motivet ble 

denne ovalformete skjold erstattet av en sirkelformet lysende ring. For det andre er barnet i 

Blacherniotissa vist i halvfigur, mens i det østgreske motivet ble han vist i helfigur. For det tredje 

ble Guds Mor forvandlet til orant. 

 

Nicopea-ikonen ble æret høyt og avbildet i samtidige mynter. Grunnen til dette var at når 

Blachernai-kirken ble restaurert, under Romanus III Argurus regjeringstid (1028-1034), så 

oppdaget man Guds Mor ikon inne i kirken i ca. 1030/1031. Denne ikonen var mest sannsynlig 

en Nicopea-type ikon.48 Denne hendelse ble betraktet som et slags under. Muligens fordi ikonen 

ble funnet murt inn i veggen. Dette antagelig for å bevare den fra ikonoklastens ødeleggelser av 

ikonene.49 (Se mer om Nicopea i kapitlene 5.4 og 7.4)  

 

Med tanke på Nicopea-ikonens opprinnelse kan det tenkes at det er paralleller til seiergudinnen 

Nike og Nikopoios (likt Nicopea). Nike holdt også et clipeus med keiserens eller konsulens 

bilde.50 Selve navnet Nikopoios betyr også ”seier bringer.” Guds Mor sin fremstilling som 

Nikopoios overtar Nike gudinnens rolle. Hennes fremstilling erstattet både Victoria og Tyche 

gudinner som tradisjonelt sett hadde to viktige funksjoner: bringe seier og verne og sikre 

beskyttelse. Disse ble trykt blant annet på den ene side av myntene som hadde presentasjon av 

keiseren på den andre siden.51 Samme hensikt tjener mynter med presentasjon av 

                                                 
47 Kondakov, 1915, bind 2, s. 126. 
48 ODB, bind 3, 1991, s. 2176. 
49 Smirnova, 1995, s. 290. 
50 Danbolt i: ”Jomfru Maria. Fra jødepike til himmeldronning,” 1996, s. 128. 
51 Se f.eks. Pentcheva, 2006, s. 21. 
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Blacherniotissa-motivet (se figur nr. 20). Jens Fleischer mener at det muligens er denne gudinnen 

som bidro til Blacherniotissa-motivets fremkomst.52 
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Først vil jeg trekke inn en teori av Nikodim P. Kondakov som mener at et marmorrelieff (Se figur 

nr. 1 og 2 ), som befinner seg i den katolske kirken Santa Maria Mater Domini i Venezia, kan 

være en original fra Blachernai-kirken.  

 

Kondakov skriver at dette relieff muligens ble stjålet av venetianere fra Blachernai-kirken i 

1204.53 Dette begrunner han med at Gudsmor har to gjennomborete hull – en i hver hånd. Disse 

hullene er synlige fortsatt selv om man har tettet dem (muligens med stein). Gjennom disse 

hullene kunne det ha strømmet vann, som ble tilføyd gjennom sølv eller gullrør, ned i det hellige 

basseng ved siden av marmorikonen hvor den bysantinske keiser foretok en rituell vasking. Til 

dette ritualet kommer jeg tilbake seinere i oppgaven (se kapittel nr. 4.4). Venetianere kunne ha 

trodd at relieffet var en verdifull relikvie fordi det hadde et dypt gullbelegg på. Dette belegget er 

godt synlig fortsatt. Kondakov ser ikke bortefra at relieffet kan være kopi av originalen også, men 

dette mener han, er mindre sannsynlig.54 

 

Det er verd å vite at selv om Blacherniotissa – motivet befinner seg i en katolsk kirke nå, er dette 

motivet med Kristus Immanuel i clipeus foran Guds Mor bryst, typisk østlig og en ortodoks 

billedform. Jeg har prøvd uten å lykkes å finne dette motivet i romerske katolske kirker. Jeg har 

lett etter motivet i litteraturen som finnes på det norske instituttet i biblioteket i Roma , men har 

funnet kun ett eksempel – marmorrelieffet i Venezia, og det er dette relieffet jeg vil beskrive i 

oppgaven min.55 Siden dette motivet ikke forekommer i de romerske katolske kirker og ikke er 

typisk katolsk, så styrker det Kondakov sin teori om at marmorrelieffet kan være fra 

Konstantinopel.  
                                                 
52 Fleisher, 1995, s.124. 
53 Kondakov, bind 2, 1915, ss. 110-111. Kondakov mente sikkert erobringen av Konstantinopel under det fjerde 
korstog i 1202-1204 da byen ble plyndret av latinske korsfarere. 
54 Kondakov, 1915, bind 2, ss. 109-110. 
55 For ordens skyld, legger jeg her link til ikoner som har noen lignende ikonografiske trekk: 
http://www.aloverofvenice.com/MisericordiaHome/Madonna5.htm . Til ikonografien i disse ikonene se kapittel 5.1. 
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De fleste kunsthistorikere som skriver om marmorikonen i Venezia, omtaler den som bysantinsk 

ikon. Det som er interessant å forske på - er om Kondakov sin teori medfører riktighet i det han 

hevder at denne ikonen er fra Blachernai-kirken.   

 

+&,�4��5��������������

Før jeg beskriver marmorrelieffet fra Santa Maria Mater Domini, ser jeg nødvendigheten å se på 

dets opprinnelige kontekst eller med andre ord kirken hvor ikonen befant seg opprinnelig 

(dersom Kondakov sin teori stemmer).  

 

Blachernai-kirken, en stor basilika, var den største Maria-kirken i Konstantinopel, og samtidig en 

av de viktigste helligdommer i byen. Den ble bygd på initiativ av keiserinne Pulcheria i ca. 450. 

Denne hoffkirken, kalt Blachernai-kirken, befant seg nordvest i byen i Blacherna kvarteret - der 

hvor bymuren, byens viktigste forsvarsverk, kommer ned til Det Gylne horn (se kart figur nr. 5). 

 

Noen år seinere i 474, bygde Leo I (457-474) og Verina56 et kapell for å huse en av 

Konstantinopels dyrebare relikvier Jomfru maphorion (kappe),57 som ble hentet til 

Konstantinopel fra Palestina. Dermed ble denne kirken utvidet til to forbundet med hverandres 

kirkerom hvor den ene var basilika og den andre et rundbygget kapell med kuppeltak med 

gallerier og narthex oppført i bysantinsk ordning. Denne bygningen ble oppkalt Hágios Soros, 

som betyr det hellige skrin, etter skrinet (sorós) med relikvie som ble oppbevart i kirkens 

alterrom.58  

 

Inntil kirken, mot sør for både basilika og Hágios Soros og på høyere grunn, fantes det en tredje 

bygning oppreist av Leo I. 59 Denne var et badeanlegg med en hellig kilde som strømmet ned i et 

basseng fra Marias løftende hender i marmorrelieff. Tradisjoner knyttet til denne hellige kilden 
                                                 
56 Pentcheva, 2006, s. 12. 
57 Denne relikvien omtales først med det greske ord som esthés, og seinere som følge av betegnelsen  maphorion. -  
Pentcheva, 2006, s. 63. 
58 Rosenqvist: ”Att visa de heliga platserna vördnad och kyssa helgonens reliker,” i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, 
s.175. 
59 Rydén, 1976, s. 67. 
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kommer jeg til å beskrive i kapittel 4 av oppgaven. 

 

Like ved kirken - mot sør og på høyere grunn, ble det bygd et stort palass i ca. 500 av Justinian 

(527-565). Dette palasset tjente som en alternativ keiserbolig til Det store palasset på Palatinen 

fra 500-årene, og ble under de paleologiske keisere (1261-1453) til deres offisielle residens. Hele 

dette komplekset lå først utenfor Teodosiusmurene, men ble seinere utvidet av keiser Heraklios 

(610-641) slik at stadsmuren kom til å omslutte både kirken og palasset.60  

 

Alle disse utvidelsene førte til flere gudstjenester til Guds Mor ære. Disse ble utført på dagtid, 

kveldene og nettene. Dette ble begynnelsen til en viktig Maria kultform som ble sterkt knyttet til 

ikoner. 

 

Man bør merke seg at Konstantinopel, den første kristne by, ble viet til Jomfru Maria og er blitt 

til Theotokoupolis. Tittelen Guds Mor eller Theotokos61 ble slått fast som dogme av kirkemøte i 

Efesos i år 431. Marias rolle som Konstantinopels skytshelgen ble stadsfestet allerede tidlig på 

600-tallet. Dessuten ble Blachernai-kirken, viet til Jomfru Maria, bygd utenfor bymuren som 

antyder at denne kirken skulle ha beskyttende kraft.62 En logisk konklusjon er da at det er den 

mektige Theotokos som skulle beskytte både kirken og hele byen. 

 

Både basilika og Photino kapellet ble ødelagt av brannen i ca. 1069-1070,63 og erstattet av nye 

bygg. Kirken brant ned igjen i 29. februar 1434.64  

�

                                                 
60 F.eks. Rosenqvist i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, s.175. 
61 ”Theotokos was intended to explain nature of Christ as both divine (theo-) and human (-tokos,”born”),” 
Sitat fra Pentcheva, 2006, s. 16.  
62 Natalia Teteriatnikov i: “The image of the Virgin Zoodochos Pege: two questions concerning its origin,” i:”Images 
of the Mother of God,” 2005, s. 232. 
63 Litt forskjellig datering i forskjellige bøker. Noen steder 1069 (Majeska, 1984, s. 334), mens i andre 1070 (ODB, 
bind 1, 1991, s. 293). 
64 For opplysninger om Blachernai-kirken - se f.eks. ODB, 1991, bind 1, s. 293. 
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Blachernai-kirken som brant ned ble bygd på nytt.  

 

For å få litt mer bakgrunnskunnskap om motivets opprinnelse, bestemte jeg meg for å reise til 

Tyrkia for å se på hva som finnes igjen av Blachernai-kirken. Den nåværende gresk-ortodokse 

Blachernai-kirken er jo ikke den samme som den var tidligere, og man kan forgjeves lete etter 

denne kirken i guidebøkene om Istanbul uten å finne den noen steder. Tyrkere som bor i området 

har nesten ingen anelse om kirkens plassering. Det er nok ikke så merkelig siden den befinner seg 

bak høye murer og ikke kan sees utenfra.  

 

Det tidligere Blacherna kvarteret kalles nå Fener kvarteret. Dette kvarteret ble en gresk enklave 

tidlig på 1500-tallet.65 Man bør kanskje være oppmerksom på, dersom man vil søke om 

informasjon på nett om kirken, at navnet på kirken Blachernai staves ikke på gresk på samme 

måte som det står i de fleste fagbøkene. I følge skiltet som henger over inngangsdøren i muren 

staves det Vlaherna (figur nr. 6).  

 

Dette er en liten, moderne gresk-ortodoks kirke med en fredelig atmosfære og fin og ryddig 

bakgård. Denne kirken er nok ikke bygget på gamle ruiner som byggemateriale for den nye 

kirken. Det er ingen mosaikk eller fresker som har overlevd fra den gamle kirken. Både 

ikonostasen og ikonen bak konge-døren66 ble malt i moderne tid. Jeg antar på 1900-tallet. 

Overraskende nok, finnes fortsatt den hellige vannkilden som var i gamle kirken. Den er inne i 

kirken, og er nok den siste rest av den maktfulle gamle kirken. Det er ikke mye som er igjen av 

Blachernai-palasset heller. De få levningene består av et tårn i bymuren kalt Anemas fengselet, 

en terrasse mot øst og et annet tårn sør for terrassen, kalt Isaac Angelus tårnet.67 Selv om det ikke 

er mye igjen av det praktfulle komplekset, er det fortsatt noen russisk-ortodokse munker som 

reiser på sin pilegrimsreise dit. 

 

                                                 
65 Gyldendals reiseguider, Istanbul, 2007, s. 110. 
66 Billedvegg som skiller koret fra det store rom i den gresk-ortodokse kirke. 
67 Gyldendals reiseguider, Istanbul, 2007, s. 117. 
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4. Verket og ritualet 
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I dette kapittel vil jeg gi en detaljert analyse av marmorrelieffet (figur nr. 1 og 2) som er 

hovedobjektet for min oppgave. Formålet med dette kapittel er å gi leseren en bedre innsikt i 

sammenheng mellom motivets ikonografisk fremstilling, verkets primære funksjon (kultikon) og 

teologiske tolkninger forbundet med dette motivet. 

 

Dette er et monumentalt lavrelieff fra ca. 11 årh. som er utført i gråaktig marmor, 136 × 76 cm. 

Det befinner seg i Santa Maria Mater Domini, Venezia, Italia. 

 
Dette relieffet, eller ikonen i stein, har sin ideologiske bakgrunn i en gammeltestamentlig profeti 

av profeten Jesaja (7:14). Lignende referanse finnes også i Matteus evangeliet (1:23): Se, 

jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr Gud 

er med oss.” 
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Relieffet viser en stående Maria, i helfigur med løftende armer i skuldrenes høyde som orant. 

Disse løftende hender gjenspeiler Marias rolle som formidler (mediatrix) av kontakt mellom Gud 

og mennesker. Det er derfor hun fremstilles som orant det vil si i Guds bedende posisjon. Der 

hun rekker sine hender mot Gud - ber hun for menneskene.  

 

Man bør merke seg at denne formidlende rolle fremheves i mange ikoner eksempelvis i motivet 

Deesis (gr. forbønn). I ikoner med Deesis-motivet vises Kristus flankert av Maria og Johannes 

Døperen. To sist nevnte står i ærbødige posisjoner og vender sine løftende hender mot Kristus i 

forbønn. Deesis-motivet (lat. intercessio) har en fremtredende plass i utsmykning av mange 

kirker.68 Et godt eksempel på dette er mosaikk fra ca. 13 årh. som finnes i Hagia Sofia.69  

 
                                                 
68 For mer om Deesis-motivet les Øystein Hjort: ”Forbøn og taksigelse - Deesis-motivet i Konstantinopels 
senbyzantinske kunst,” i: ”Kirke og Kultur 2,” 2000, ss. 129-142. 
69 Hagia Sofia – det største bysantinske bygningsverk, fullført i 537 i Konstantinopel.  
Da kirken ble fullført, skal keiseren Justinian ha uttalt: ”Salomo, jeg har overgått deg.”- Gunningham, 2003, s. 23. 



 

 

    
21 

 

 

Hvis man sammenligner Blacherniotissa-motivet med Deesis, så merker man at i Deesis er det 

Kristus som er hovedpersonen. Guds Mor vises som regel i trekvartprofil og til venstre for 

betrakteren. Når Guds Mor vises som orant i Venezia-ikonen, så ser vi en frontal figur. Figuren 

som vises frontalt har mye større uttrykkskraft enn figuren sett i profil. På den måten 

understrekes Guds Mor sin rolle i marmorikonen. Denne rollen blir minst like viktig som 

Jesusbarnet sin rolle. Det er også slik at Maria nesten alltid avbildes sammen med Kristus i den 

bysantinske kunsten. Dette fordi det fremhever hennes rolle ved inkarnasjonen. 

 

Stilistisk sett hører Maria i helfigur som orant til ”urokkelige vegg” (arragés hos teichos) typen. 

(For mer om dette se kapittel 6.1). Selve uttrykket ”urokkelige vegg” er hentet i fra Josef (816-

886) kanon eller fra den hellige Josef hymnografien (strofe 6).70 Denne knyttes til seier over 

russernes beleiring av Konstantinopel i 860.71  
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Foran Guds Mor sitt bryst ser man clipeus (lat. brystbilde i medaljong) med Immanuel-barnet. 

Medaljongen har ingen synlig støtte som kan forklare på hvilken måte den ble festet foran Guds 

Mor. Dette fordi i denne fremstillingen viser øyeblikket av inkarnasjonens hendelse nemlig – 

legemliggjørelsen av Guds preeksisterende Ordet72 eller Logos.  

 

Samtidig kan fremstillingen av Immanuel i clipeus tolkes som høytidelig divus imperator73- en 

portrettform som hos romerne sammenlignes med et rundt skjold.74 Clipeus eller ovalformet 

skjold ble tatt i bruk i 2. årh. i det romerske kavaleri. Seinere ble den til en dekorativ form i 

imperator garde og som clipeum med helgens eller imperator ansikt for å henge i høytiden i Guds 

hus. Til clipeus kommer jeg tilbake seinere i oppgaven (se kapittel 7.1). 

                                                 
70 Beskow, 1991, s. 56–57. Teksten oversatt til svensk lyder som følger:  
”Moder till alltings Konung och Herre åt drottningen över alla städer 
Har du skänki din vördnadsvärda  
Och hellige mantel, oförstörbar som en mur.” 
71  Belting, 1991, ss. 56-57 og Beskow, 1991, s. 57. 
72 ”I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Johannes  (1:1), og ”Og ordet ble menneske og 
tok bolig iblant oss...” Johannes (1:14), Det nye Testamente. 
73 Henvisning til dette i Kondakov, 1914, bind 1, s. 308. For mer om clipeus les f.eks. Grabar, 1968, ss. 73-74. 
74 Fleischer, 1995, s. 124. 
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Denne billedtype uttrykker inkarnasjonens konsept og samtidig representasjon av en evig Jomfru. 

Motivet bør ikke minst sees i sammenheng med Bebudelse-motivet som viser på hvilken måte 

Jomfru Maria ble gravid. Det er mange likhetstrekk mellom ikoner som vanligvis kalles 

Bebudelse og marmorikonen. Det at medaljongen svever foran Jomfru Maria (uten fysisk støtte) 

henspeiler på hennes fysiske renhet. Det er ved Bebudelsen og ved hjelp av den Hellige Ånds 

kraft, som antagelig holder medaljongen i luften, unnfanget Jomfru Maria Jesusbarnet.  

 

Denne symbolske komposisjonen i marmorikonen, fremhever teologiske ideer om ”den 

ubesmittede unnfangelsen.” Den har parallell til ”den forseglende kilde” metaforen fra 

Høysangen (4:12): ”Min søster og brud er en lukket hage, en lukket hage med forseglet kilde.”75 

Det er velkjent at i middelalderen tolket man Høysangen som både ekklesiologisk (som 

fremstilling av Kristus og kirken), og fra omkring 1100 også marialogisk (hvor Maria ble tolket 

som bruden ).76  

 

Bissera V. Pentcheva påpeker at man ikke minst kjenner til 311 fremstillinger av dette motivet på 

segl (se figur nr. 7 og 8), og at denne populariteten på slutten av 11. årh. henger sammen med 

samtidens salmedikting. I denne salmediktingen akkurat som i Høysangen sammenlignes Marias 

jomfruelighet med ”den forseglende kilde. ”  

 

I 11. årh. preken, skrevet av Michael Psellos (1018-1078), finner man følgende tekst knyttet til 

Bebudelsen:  

”She is a virgin after having become a mother. Through her the Logos entered and exited and he 

did not unloosen the lock of virginity, but the seal remained unharmed.”  

 

Dermed, når denne billedtype fremtrer på segl, så vekker et slikt ordspill en assosiasjon til ”den 

forseglende kilde”- metaforen fra prekenen av Michael Psellos. 77   

                                                 
75 Teksten til Høysangen ligger på nett: http://www.bibelen.no/chapter.aspx?book=SNG&chapter=4 (Lesedato 
04.02.2008). 
76 Von Achen, 2003, ss. 70-71, 91.  
77 Pentcheva, 2000, ss. 38 - 39.  
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Logos, inkarnert i Jesus, har fått korsglorie som indikerer hans oppgave å gi mennesker et nytt liv 

gjennom frelsen. Denne korsglorien er en henvisning til den livgivende kraft gjennom Kristi 

martyrdom.78 Det er korset som Jesus kommer til å bære gjennom Golgata, hvor han ble 

korsfestet, og det er altså slik at det er i den korsfestede Kristus det nye liv begynner. 

Henvisningen til dette livgivende korset finnes i Det nye Testamente hvor Jesus sier:  

”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg… den som 

mistet sitt liv for min skyld, han skal finne det.” (Matteus 16:24, 25).  

 

Det er denne korsglorien som skiller representasjonen av Kristus fra alle andre helgener. 
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Både Maria og Jesus-barnet er avbildet frontalt. Guds Mor har et ovalformet ungt ansikt med 

tynn hals. Ansiktene hos begge har fått et mykt volum med runde kinn og hake. Immanuel sitt 

ansikt innrammes av bølgete hår som lar høypannen være åpen. Ansiktet hans er utformet nesten 

i en sirkel og idealform med naturlige barnekinn.  Både mor og barnet har veldig markerte rette 

og lange neser utført som en avlang trekant - tynn ved øyebrynet, men kraftig rundt neseboret. 

Munnene er små og lett avrundet. Ansiktene til begge er upersonlige som uttrykk for deres 

opphøyde vesen. 
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Marias kappe eller maphorion,79 som er trukket over hodet, dekker hennes hode og skuldrene. 

Denne kappen er samtidig den gifte kvinnes kjennetegn og henviser dermed til hennes sosiale 

                                                 
78 F.eks.  J. Ursin, 1965, s. 90 eller Charles Barber i: “Theotokos and Logos: the interpretation and reinterpretation 
of the sanctuary programme of the Koimesis Church, Nicaea,” i:”Images of the Mother of God,”2005, s. 54. 
79 Maphorion: ”kappe for kvinner, trukket over hodet (jfr. palla).” Definisjon fra Kiilerich og Torp, 1998, s. 346. 
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status. Som underkledning har hun en langarmet tunika. På hodet, under maphorion har hun 

mitella80 som dekker hennes hår.  
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Barnets høyre hånd er løftet i den romerske benedictio-latina velsignelsesgestus med fingrene 

dels utstrakt dels inntrykt i hånden i en velsignelsesgest.81 I den andre hånden holder han en 

skriftrull. Han fremstår dermed som det pre-eksisterende og evige Ord eller Logos (skriftrullen), 

og som den kommende Frelseren (velsignelsesgestus).82 Guds Mors løftende armer og barnets 

løftende høyre hånd i velsignelsesgestus viser at begge to er i abstrakt dialog.  

 

Med dette ikonografiske skjemaet presenterer ikonen Kristi to naturer: guddommelighet - 

gjennom medaljongens aura/glorie og menneskeligheten - gjennom barneskikkelsen. 
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Gjennom Guds Mor hender, hvis vi antar at denne er originalen fra Blachernai-kirken, strømmet 

kildevann. Den opprinnelig strømmende vannbevegelsen, som var en integrert del av 

komposisjonen, er nå borte. Derimot den dynamiske motivbehandling, som skaper bevegelsens 

illusjon, er fortsatt der. Man utnyttet dermed kontrasten mellom skulpturens stillestående og 

vannets ”levende” bevegelse.   

 

Fremstillinger av dette motivet i Blachernai-kirken kan muligens knyttes til tradisjonen om Maria 

som ”livgivende kilde.”83 Maria blir dermed kilde og Kristus vannet.84 Samtidig kan det knyttes 

til en annen tradisjon om ”livmottagende” Maria. Dette referer til Marias livmor som mottar 

                                                 
80 Mitela eller kyse kom opprinnelig fra Persia og gjennom Lille Asia. Denne ble brukt av gifte kvinner for å dekke 
håret. Mitela, en hvit stripete kyse av silke fra Øst, er ofte dekorert med purpur striper på tvers. – Definisjonen er fra 
Kondakov, bind 1, 1914, s. 86. 
81 Denne gestus i forskjell til den gresk-ortodokse benedictio-graeca  som ikke har den lille fingeren utstrakt. For 
mer om gestus typene se i Lórange, 1963, ss. 133-149. 
82 Nes, 2000, s. 52. 
83 Hammervold i: ”Ikoner fra Nord-Russland,”, 1995, s. 47. 
84 Talbot, 1994, s. 145. 
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Kristus.85 Begge tradisjonene knyttes til i en annen Zoodochos Pege-kirke i Konstantinopel. Jens 

Fleischer skriver at det er allerede i 536 omtalles et kloster som lå ved en tilsvarende kilde. Dette 

klosteret lå utenfor Konstantinopels gamle bymur nord for Porta Aurea, og kalles Baloukli. Det er 

omtrent hundre år seinere at denne tradisjon opptrer med et nytt navn Zoodochos Pege.86 

 

Natalia Teteriatnikov skriver at ”Zoodochos Pege seamply means ”life-bearing source.”87 Som 

jeg forstår ut fra denne definisjon så er det en livbærende kilde. Etter denne definisjon kan kilden 

tolkes som både livmottagende og livgivende.  

 

Zoodochos Pege hadde mange felles trekk med Blachernai-kirken. Begge kirkene hadde og har 

fortsatt hellige vannkilder (hagiasma) inne i kirken. Selve kilden ble forbundet med Maria. Man 

mente at hun skjenket sin nåde over dette vannet, og ga vannet den mirakuløse og helbredende 

kraft.88 Både Blachernai og Zoodochos Pege ble bygd i 5. årh., men Pege ble bygd seinere enn 

Blachernai. Det er naturlig at Zoodochos Pege hadde Blachernai-ikonene som forbilde for sine 

ikoner. Kirkene ligger i nærheten av hverandre med ca. 2 mils avstand. Dermed hører de 

geografisk sett til nesten samme område. Det kunne tenkes at vannet i begge kirkene stammer fra 

samme underjordiske vannkilde også.  

 

Samtidig bør man merke seg forskjellene mellom disse kirkene. I hvert fall i den nåværende 

Zoodochos Pege-kirken skiller ikonene seg på mange måter fra det man vanligvis kaller 

Blacherniotissa-motivet. Jeg mener at det ikke finnes ikoner med Guds Mor orant med barnet i 

medaljong der. For ordens skyld må jeg nok si at man finner ikke motivet, som jeg beskriver i 

oppgaven min, i den nåværende Blachernai-kirken heller. Det finnes en ikon i Blachernai som 

viser Guds Mor med Jesusbarnet i medaljong. Denne ikonen skiller seg fra det ikonografiske 

skjemaet jeg konsentrer meg om - i det barnet velsigner med begge hendene (ikke med en hånd). 

 

                                                 
85 Talbot, 1994, s. 136.   
86 Fleischer, 2003, s. 136. 
87 Teteriatnikov i:” Images of the Mother of God,” 2005, s. 225. 
88 Rhodoniki Etzeoglou: “The cult of the Virgin Zoodochos Pege at Mistra,” i: Images of the Mother of God,” 2005, 
s. 239. 
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Det er imidlertid slik at det fantes nok tidligere ikoner i Blachernai og Zoodochos Pege som viste 

at de har mye felles.89 Et eksempel på det finnes i veggmaleriet fra ca. 1311 i Hodegetria-kirken 

(Aphendiko) i Mistra (se figur nr. 9). Ikonen knyttes til Zoodochos Pege på grunn av innskriften 

Zoodochos Pege ved siden av Guds Mor. Dermed er det naturlig å oppfatte det slik at forbildet 

for dette maleriet var en ikon som fantes i Zoodochos Pege kirken. Som man ser på bildet, har 

dette veggmaleri mange felles trekk med marmorrelieffet i Venezia. Ikonografisk sett er både 

Maria og barnet ganske like. Forskjellen er at de ble fremstilt i halvfigur og at det mangler 

clipeus. Dette for så vidt er hyppig i Blacherniotissa-motivets fremstillinger. Dermed hører dette 

til samme ikonografiske skjema. Hovedforskjellen er da at barnet reiser seg fra en kalk med 

vannet. Dermed er det denne kalken som skiller motivene fra hverandre. Kanskje kan dette kalket 

tolkes som livmor også?   

 

Kurt Weitzmann mener til og med at marmorikonen i Venezia hører til Zoodochos Pege 

”livgivende kilde.”90 Guds Mor sine gjennomborete hender, mener han, indikerer det. Jeg antar at 

Weitzmann mener at ikonen hører til tradisjonen som knyttes til vannkilden og ikke selve kirken. 

Tradisjonelt sett omtaler de fleste Guds Mor med barnet i medaljong som Blacherniotissa-

motivet. Fleischer påpeker til og med at ”det står fast at et marmorrelieff av Maria med 

Immanuel-tegnet ble oppbevart i Photinos-kapellet til Theotokos-kirken.”91 Fleischer refererer 

ikke spesifikk til marmorikonen i Venezia, og uttaler seg på generell basis. Men ut fra dette 

utsagnet kan man konkludere at dersom det var et relieff med Maria og Immanuel barnet i 

Blachernai-kirken, så måtte dette gå under samme navn som kirken dvs. Blacherniotissa. Man 

bør merke seg at Weitzmann selv i andre bok, som han har skrevet ni år tidligere, nesten plasserer 

Venezia ikonen til Blachernai-kirken. Der skrev han:” The Virgin Orant is associated with her 

representation in the Church of the Blachernae in Constantinople and is thus know as the name 

Blacherniotissa, but the variant which shows the Virgin with the Child in a clipeus goes by the 

name Platytera…”92 Dermed mener han at i hvert fall Guds Mor som orant uten clipeus hører til 

Blachernai-kirken.  

 

                                                 
89 For mer om ikonene i Pege les Talbot, 1994, s. 135-165. 
90 Weitzmann, 1987, s. 16. 
91 Fleischer, 1995, s. 124. 
92 Weitzmann, 1978, s. 24. 
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Det er også slik at det er flere kunsthistorikere som mener at det fantes et relieff med Guds Mor 

orant uten medaljong (som Weitzmann referer til) i Blachernai-kirkens apsis.93 Med tanke på 

betydningen av begrepet Platytera kan ikke en enkelt stående orant uten clipeus kalles Platytera. 

Begrepet Platytera viser til Marias graviditet. Det er dermed ingen motsetning i seg selv å kalle 

marmorikonen med clipeus for både Platytera og Blacherniotissa. Marmorikonen er oppført 

under tittelen Platytera i mange bøker. Det er muligens noe i den retning Weitzmann sikter til. 

Tittelen Platytera vil jeg drøfte nærmere i kapittel 7.3. 

 

Et annet aspekt som er viktig med tanke på vannet i Blachernai-kirken - er renselsesritualet, eller 

det hellige vannet som renser en fra syndene. En fontene, som denne ikonen var, hadde med 

nødvendighet sitt utspring i det underjordiske kilde. Det underjordiske kan forbindes med døden 

samtidig som vannet kan knyttes til nytt liv eller gjenoppstandelse94 gjennom rensende vann. I 

den kristne ikonografi blir vannet som regel knyttet til dåp eller til et sakramentssymbol. Dette 

fordi det rensende vannet (gjennom dåp) er en forutsetning for gjenfødsel. Dette fremgår både i 

Paulus brev til Romerne (6:3,4) og i samtaler mellom Jesus og Nikodemus, skildret i Det nye 

Testamente (Johs. 3:5), hvor Jesus sier: ”…Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke 

komme i Guds rike.”  

 

Kristus gjenfødelse gjennom dåpen ble til eget begrep fons vitae (lat. livets kilde). Referanse til 

dette begrepet finnes i Det gamle Testamente (Jer. 2:13, 17:13) og i Salmen (36:10) som lyder 

sånn: ”For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.” 

 

Begrepet fons vitae ble knyttet først av kirkefedrene til dåpskapellene og dåpsritualet. Seinere ble 

dette begrepet assosiert med Guds Mor.95 

 

For å kaste lys på det rensende vannet tradisjon, vil jeg presentere selve ritualet. 96 

 
                                                 
93 Se f.eks. ODB, 1991, bind 3, s. 2170. 
94 Vogt, 1993, bind 1, s. 104. 
95 Fleischer, 1995, s. 136. 
96 Dette er min egen forkortede oversettelse av den engelske teksten hos Belting, 1996, s. 510-511 som referer til 
Den bysantinske seremoniboken, bind 2, kapitel 12. (Denne referer igjen til en annen kilde - Reiske, 1829, s. 551-56, 
oversatt fra gresk til engelsk av A. Moffatt og M. Tall.) 
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Det var keiser Justinian (685-695  og 705-711) som innførte renselsesfesten for de geistlige. 

Keiseren og de geistlige tok seg et rensende bad i marmorbegeret fylt med det hellige vann i 

Photino kappellet.97 

 

Den bysantinske seremoniboken fra 10. årh. gir et veldig detaljert og godt bilde av den 

høytidelige seremonien som måtte foretas ved geistlig besøk. 

 

Seremonien startet med at embetsmenn tok imot regentene foran kirken. Videre gikk regentene 

inn i våpenhuset hvor kirkens presteskap tok imot dem. De gikk videre til narthex hvor de kledde 

på seg gullbroderte kapper og de tente på stearinlys. Så gikk de til det hellige sanctuarium hvor 

de kysset det hellige altertøy (endyte). Deretter ba de i den hellige bema, så gikk de videre 

gjennom sakristi (skeuphylakion). Videre tente de på stearinlys ved de kongelige dører til den 

Hellige Soros og gikk inn til bema, og så kysset de det hellige altertøy der. Så ble det brent 

røkelse rundt det hellige alter. Deretter gikk de videre mot Episkepsis, tente på stearinlys der og 

bukket ærbødig.  

 

Derifra gikk de på utsiden av Metatorikion, hvor ikon av Guds Mor og sølvkorset var, og de tente 

på stearinlysene der, og så inn til Metatorion og om de ønsket, ble deres hoder tildekket. Når de 

gikk ut gjennom nartex og videre gjennom spiral trappeoppgang (kochlias) og gikk ut til 

påklednings værelse (apodyta) og nesten avkledde iført gullhåndkleene (lentia) gikk de inn til det 

hellige bad (lousma). 

 

De tok stearinlys og tente på det, så bukket de ærbødig foran sølvikonene som var i kolymbos 

(bad). Så tente de på stearinlys i konkylie mot øst hvor den virkelige Guds Mor sølvikon sto i 

fontene. Derifra gikk de til venstre hvor den sølvbelagte Guds Mor marmorrelieff sto og det hvor 

det strømmet vann fra Gud Mor sine hender. De tente på stearinlys der også, og seniorkeiseren 

plasserte salve (aleipton) i røkelseskar (kapnisterion) der. 

 

                                                 
97 Rothemund, 1966, s. 230. 
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Derifra returnerte regentene tilbake til St. Photeinos kirkens indre kammer (tholos) og de lot 

deres stearinlys stå der foran marmorrelieff med Guds Mor som hadde det hellige vann 

strømmende fra hennes hender. Praepositus tok den hellige stake (enten olje eller myrra) og ga 

den til regentene, og de gikk ut og tok seg et bad. Etter badet gikk de til det smale ytreværelse 

(tholos) og tok av seg deres gullvevede håndklær. Seniorkeiseren ga hver av medhjelperne 

(bastakta) en nomisma. Protembatarios velsignet badet (kolymbos) med kors, ga regentene det 

hellige vann (hagiasma) fra badet med det overnevnte korstegn. Etter mottagelsen av det hellige 

vann gikk de til badet og mens den rituelle bønn foregikk, senket de dem selv i vannet tre ganger. 

 

Dette høytidelig ritualet tok nok slutt ved at kirken brant ned i 1434. Tradisjonen, knyttet til det 

rensende vann, er derimot fortsatt levende i våre dager i den nåværende Blachernai-kirken. 

Dersom man ønsker, kan man ta litt vann i ansiktet ved å åpne en av de fem kranene plassert på 

en slags marmorkiste med innskrift på. Palindrom,98 eller teksten på marmorkisten ved den 

hellige vannkilden, har følgende innskrift: ”NIPSON ANOMÆMATA MÆ MONAN OPSIN.” 

(Figur nr. 10) Denne teksten kan oversettes som: ”Vask ( bort dine) synder, ikke bare ansiktet.” 99 

 

Man bør merke seg at vannet kan betraktes som rensende ved ovenfor nevnte symbolske vasking 

av ansiktet. Det kan også betraktes som livgivende ved at man drikker fra den hellige kilden. Man 

kan faktisk ta med seg hjem en liten drikkeflaske fylt med det hellige vann (hagiasma) fra kilden.  

 

En parallell til ”levende” drikkevannet finnes i Det gamle Testamente. Der brukes den tørstende 

hjort som et allegorisk bilde på sjelen som lengter etter Gud (Salme 42:2,3): ” Likesom hjorten 

lengter etter bekker med rennende vann, slik lengter også min sjel etter deg Gud. Min sjel tørster 

etter Gud, etter den levende vann…” 100 

 

                                                 
98 Palindrom betyr setning som kan leses begge veier. 
99
�Inskripsjonen under, som man kan se på bildet, er ikke så relevant, men for ordens skyld kan den oversettes til: 

”Til evig minne om mine døde venner. S. Sarantidæs.” 
100 Motivet med drikkende hjorter er et stadig tilbakevendende tema i utsmykningen av mange kirker (f.eks. 
mosaikken fra ca. 5.årh i Galla Placidias Mausoleum, Ravenna Link til bildet: 
http://fc.nrsbgym.dk/~lf/mausoleum/00206126-000F4448.4/060306_205645_4.jpg ). 
 



 

 

    
30 

 

 

I Det nye Testamente finner man lignende referanse også. Eksempelvis samtalen mellom Jesus 

og den samaritanske kvinnen (Johs. 4:15). I denne samtalen forklarer Jesus henne: ”… den som 

drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg skal gi ham, skal bli en 

kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. ”  

 

I marmorikonen symboliserer Jesusbarnet selve starten på nytt liv i frelsen. Derfor kan vannet ha 

samme virkning som i Jesus forklaringen til denne kvinnen. 

 

Man bør merke seg at hovedgrunnen til at Zoodochos Pege ble bygd var den hellige vannkilden 

og vannets helbredende kraft. Helbredende vann i Blachernai-kirken var derimot ett aspekt av 

mange. Cyril Mango, som har forsket mye på opprinnelige greske tekster skriver følgende:”… 

Mary´s role at Constantinople was associated with healing. The Blachernai church, too, was 

primarly a healing shrine as stressed by Theodore Synkellos and confirmed by George of 

Pisidia… Within the ritual of healing, icons played som part (at least from the sixth century on 

wards), but not a major part. The presence of relics was more important. “ 101 

 

Det er altså slik Blachernai hadde et større spekter for sin eksistens enn Zoodochos Pege. Den 

hadde flere relikvier og mirakelikoner. Noen av legendene, forbundet med disse mirakel ikonene 

kommer jeg til å drøfte seinere i oppgaven. 

 

Til slutt vil jeg oppsummere følgende: for det første knyttes vannet, som strømmet tidligere fra 

Guds Mor sine hender, fortsatt i det minste til rensende vann tradisjonen. Innskriften på 

marmorkisten med den hellige vann bekrefter det. Denne tradisjonen, vil jeg tro, er enestående 

for Blachernai-kirken, og forbindes ikke med Zoodochos Pege.  

 

For det andre er det slik at i ritualet, beskrevet ovenfor, ble det nevnt ikonen som har mye felles 

med marmorikonen i Venezia. Dette ritualet ble skrevet i 10. årh.. Marmorikonen i Venezia 

dateres til 11. årh.. Siden den ble hugget seinere, så kan den ikke være samme ikon i beskrivelsen 

av ritualet. Samtidig kan det konstanteres at det var en kultikon der allerede i 10. årh., og at det 

                                                 
101 Mango i: ”Constantinople as Theotokoupolis,” i: “Mother of God,” 2000, s. 22. 
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var flere elementer i denne ikonen som er i samsvar med marmorikonen i Venezia. Det strømmet 

vann fra Gud Mor sine hender på samme måte som i Venezia-ikonen. Ikonen måtte dermed være 

Guds Mor som orant. Jeg mener at det er utelukket at Guds Mor hender kunne være rettet andre 

retninger enn oppover – derfor orant. Beskrivelsen viser til en sølvbelagt ikon. Marmorikonen i 

Venezia er gullbelagt. Så langt jeg kjenner til, er det ingen sølvbelagt marmorrelieff med Guds 

Mor sine fremstillinger som er oppbevart til våre dager. Man kan jo anta at sølv ble erstattet med 

gull i seinere fremstillinger. Blachernai var både byens viktigste kirke og en hoffkirke dvs. 

benyttet av de keiserlige. Man kunne dermed hugge nye og mer kostbare ikoner som passet til 

byen betydeligste helligdom etter hvert.  

 

,&-�'�������.)(����

Guds Mor står innrammet i en ramme med en slags paradisvekst symbolikk som gir ikonen til en 

viss grad et dekorativt preg. Denne rammen kan minne om en frodig Edens Hage eller symbol på 

fruktbarhet og evig liv (1 Mos. 2:8-15 ). Henvisning til Maria - som en slags nøkkel til paradis, 

finnes i Akáthistos-hymnen102 (15:15): ”Hail through whom Paradise is opened; Hail, key to the 

kingdom of Christ.”103  

 

Rammen består av to søyler, en på hver side av Guds Mor, og en bue som ble båret av disse 

søylene. Søylene har blandet stil med skaff som hører til Salomon-søyler,104 og en slags korintisk 

type kapitél over seg, samt korintisk plint og basis under søylen. Slike snodde søyler skal ha vært 

brukt i det første tempelet som ble bygget under kong Salomo105 på 900-tallet i Jerusalem.106  

                                                 
102 “The”Akathistos” is an anonymous and undated hymn, considered to be a masterpiece of Byzantine 
hymnography. Its subject is Incarnation, but it is a composition in praise of Mary, as indicated by the twelve series 
of salutations addressed to Mary as the Birth-giver of God.” - Sitat fra Peltoma, 2001, s.21. 
 Akáthistos-hymnen ble muligens skrevet av den hellige Romanus som ble født på slutten av 400-tallet i Emesa. Han 
var prest (muligens diakon) i Blachernai-kirken. Han er kjent for sine kontakia eller liturgiske hymner som brukes i 
den østlige liturgien http://www.katolsk.no/biografi/rmelodis.htm (av 05.02.08).  
Se ellers henvisning i:  Nike Koutrakov i:”Use and abuse of the”image” of the Theotokos in the political life of 
Byzantium (with special reference to the iconoclast period),” i: ”Images of the Mother of God,” 2005, s. 79. 
103 Teksten til Akáthistos-hymnen på engelsk finnes i Peltoma, 2001, ss. 2-19. 
104 Illustrert kunstordbok, 1984, ss. 186-187. 
105 Salomo var konge av Israel i ca. 965-926 f.Kr.. Historien om ham finnes i 1.Kong (1:11). 
106 Religionsleksikon, 2002, s. 361. 
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En forløper for rammen i denne ikonen kan man finne i tidligere arbeider hos bysantinske 

kunstnere. Et eksempel på dette finnes i British Museum i London (se figur nr. 11107). Dette 

syriske elfenbenspanel med motivet, som vanligvis kalles på norsk Kongenes tilbedelse, viser 

Guds Mor med Jesusbarnet sittende på tronen flankert av tre vise menn og en engel bak henne. 

Dette motivet beror på den bibelske hendelsen skildret i Det nye Testamente (Matt. 2:2-12). 

Panelet er fra begynnelsen av 6. årh.. I dette panelet ser vi en tilsvarende ramme som i 

marmorikonen. Buen i rammen er litt flatere, men den hviler på samme måte på to snodde søyler 

med korintiske kapitél. Denne hentydning til Salomons tempel (gjennom Salomon-søyler) er nok 

ikke tilfeldig. Denne henspiller på forestilling om Kristus som ny Salomo (eller visdommens 

selv) og på Maria som det nye Salomos eller Guds tempel.108 Dermed beviser denne syriske 

elfenbenspanel at allerede i det 6. årh. ville man vise til Det gamle Testamente profetiens 

oppfyllelse i Det nye Testamente. Denne oppfyllelse mellom den gamle og den nye pakt dannes 

gjennom Maria. Hun er det bindende ledd. 

 

Rommet over buen er fylt med rankene som skyter stengler i høyden der forgreningene bøyer seg 

i en spiral på vei oppover mot den ene side, men springer også opp til den andre siden ved å fylle 

hele rommet over buen. Disse rankene danner et slags tykt teppe som fremhever kontrasten 

mellom rammen og den flate, ornamentløse gullgrunnen som dermed virker dypere i forhold til 

dette rankeverket. Rankene i seg selv kan være en hentydning til fruktbarhet, regenerasjon og 

fornyelse (ananeosis), som passer godt til inkarnasjonskonseptet og nytt liv i frelsen. 

 

Den bakgrunnen mor og barn står mot er ikke den vanlige jordiske landskapsbakgrunnen. Vi ser 

en tidløs gullbakgrunn som om de befinner seg i evigheten eller i det nye himmelske Jerusalem 

beskrevet i Åpenbaringen (21:23): ” Og byen trenger ikke lys fra solen eller måne, for Guds 

herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.” 

 

                                                 
107 Link til bildet:http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps315356.jpg&retpage=20712 
108 F.eks. Hammervold i: Ikoner fra Nord-Russland, 1995, ss. 48 eller Jervell: ”Guds Mor og himmeldronning,” i: 
”Jomfru Maria. Fra jødepike til himmeldronning,” 1996, s. 42. 
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Marias påkledning er enkel uten henvisning til hennes himmeldronning-rolle (Maria Regina) som 

man finner i Santa Maria Maggiore109 i Roma. Der presenteres hun kronet og kledd i kostbar 

dalmatica. Venezia-relieffet fremhever derimot en høytidelig og streng fremstilling av Guds Mor 

uten å kle henne som dronning. Muligens er dette en mer passende fremstilling til etter 

ikonoklastisk periode i Øst ikonografi. Guds Mor står oppreist og opphøyet på en suppedaneum 

(fotstol).  Selve suppedaneum, som hun står på, har en forenklet karakter uten dekorative 

juvelsteiner på sidene som man ofte ser i tilsvarende fremstillinger. Hennes alvorlige 

ansiktsuttrykk og enkle påkledning er preget av verdighet.  

 

Ikonen viser Marias dobbeltrolle som Guds Mor Theotokos og som en triumferende Ecclesia - en 

allegorisk fremstilling av Kirken. Selv om hun mangler krone, kors, seierfane og kalk i hånden 

som man ofte bruker i fremstillinger av Ecclesia, trekker jeg en parallell til det fordi det er mange 

trekk som henviser til hennes maktposisjon. Denne posisjonen ble fremhevet blant annet ved bruk 

av verdiperspektivet i det hun opptar hele plassen i åpningen under buen, og er høyere enn 

Salomos søylene som flankerer henne. Bueformen er i tillegg et hyppig element i triumfbuene 

som man kjenner siden antikken. Det kunne tenkes at denne kunne vekke i middelalderen en 

umiddelbar assosiasjon til triumf. I dette tilfelle til den triumferende kirken og til ortodoksiens 

seier. 

 

Denne parallell til triumferende Eclesia kan hvile på det at det er flere forskere som mener at 

Maria, fremstilt med clipeus, kan ha sitt forbilde fra en senantikk statue av seiergudinnen Nike 

eller Victoria. Som jeg har allerede nevnt i kapittel 3.2, holdt hun også et clipeus med keiserens 

eller konsulens bilde. Bildet av keiseren symboliserte at gudinnen skulle sikre keiserens seier. 

 

Gunnar Danbolt mener at det virker merkelig at Maria, et menneske, som har clipeus med 

Jesusbarn, skal sikre Gud seieren. Men dersom vi ser på Maria som representant for Kirken, blir 

denne fremstillingen meningsfull. Dette fordi det er kirkens oppgave å bringe seier til 

                                                 
109 Santa Maria Maggiore var den alle første kirken viet til Guds Mor. Denne kirken ble bygd av paven Sixtus III 
(432-440) i 430 i Roma.  
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menneskene.  

 

Henrik von Achen påpeker at ”alt som er sagt om Kirken også sies om denne Jomfruen, forstått 

som både jomfru, brud og brudgommens mor.”110 Rosemary Radford Ruether i sin tur skriver at 

Maria ble definert som representant for kirken av Ambrose og Augustin allerede på slutten av 4. 

årh..111 Marmorikonen er fra ca. 11. årh. og er dermed i samsvar med allerede etablert forestilling 

om Maria som representant for kirken. 

�
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Siden denne ikonen samtidig er en skulptur i stein, så vil jeg analysere den som sådan også.  

 

Guds Mor har et lite hode og lang og slank kropp. Hun vises stående i en slags provisorisk 

kontrapost hvor kroppsvekten hviler på det venstre standbenet og høyre bein ført fremover. I 

motsetning til det vi er vant å se i den type kontrapost, brytes ikke her denne overkropps 

asymmetri. Den venstre skulder senkes ikke ned samtidig som venstre hoftekam skulle slippes 

ned. Den venstre hoftekammen kan vi ikke se siden den er dekket med draperier. Men man ser at 

denne kontraposten ikke følges av overkroppen. Dette understreker forskjellen mellom 

figurrelieff og figurrelieff utført som en ikon. Ikonen viser ikke den naturlige kroppsholdningen. 

Dette er et prinsipp som må følges i alle ikoner uansett materiale de er utført i. Dette prinsippet 

bryter ned de jordiske og sanselige oppfatninger, og fører betrakterens tankegang om en 

annerledes, guddommelig verden og meditasjon. 

 

Samtidig må man merke seg at dette er en skulpturell ikon hvor inntrykket skilles fra en ikon 

malt på en tretavle. Relieffet med nødvendighet uttrykker mer volum enn flatt trepanel. Guds 

Mors figur med bevegelse fremover gir ikonen en tydelig spenning. De store glatte partier rundt 

knærne gir en klar identifikasjon på lemmene under, det vil si den menneskelige kropp.  

 

                                                 
110 Von Achen i:”Tegn, symbol og tolkning,” 2003, s. 70. 
111 Radford Ruether, 2005, s. 146. 
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Overnevnte kontrapost, gjennomført i beinstillingen, og folderikdommen i Guds Mor sine klær, 

samt elementene i rammen: som spiralsøylene, rankene som sprer seg, gjentagelser av samme 

element i bånd, skaper dynamikken i bildet. Dessuten er suppedaneum, som Guds Mor står på, 

ikke helt symmetrisk. Ved Guds Mors høyre fot er vinkelen synlig større enn ved venstre. Dette 

er muligens for å forsterke den høyre fotens bevegelse fremover og litt til høyre. Denne 

bevegelsen fremover mot betrakteren kunne forsterkes enda mer med vann, som strømmet tidlig 

fra kilden. 

 

Relieffet som helhet har en dynamisk komposisjon. Denne skapes gjennom effektfulle kontraster. 

For eksempel gjennom folderikdom og kontraster i Guds Mors klær hvor man ser glatte partier 

(som samler mer lys), kryssende hverandres linjer og repetisjon av siksakformede linjer. Denne 

foldemangfold gir samtidig flere lys-skygge kontraster. Selv om man organiserer foldene på 

forskjellige vis, brytes ikke helheten. Denne opprettholdes gjennom den symmetriske 

komposisjon frem til Guds Mor sine knær. Fra knærne nedover avbrytes denne symmetrien på 

grunn av kontrapost-stillingen. Denne symmetrien, samt repetisjonen av samme type foldelinje 

og samme elementer i rammen - skaper en helhet. En tilsvarende foldeorganisering kan man finne 

i en annen marmorikon fra 11. årh. fra St. Georg-kirken som ble funnet ved utgravninger i 

Mangana kvarteret i Konstantinopel.112 Den befinner seg nå i Det Arkeologiske Muséet i 

Istanbul. Denne ikonen presenterer Guds Mor som orant (se figur nr. 12). Disse likhetene beviser 

nok igjen at marmorikonen i Venezia er en bysantinsk ikon fra Konstantinopel.  

 

Reinhold Lange påpeker at det er store likheter mellom Venezia-ikonen og marmorikonen som 

kalles Santa Maria Porto i Ravenna i Italia. Denne ikonen er fra ca. 1100 og viser Maria som 

orant. Både beinstilling og foldeorganisering er helt like.113 (Se figur nr. 13) 

 

Likhetene, synes han, er så påfallende at han antar at de kan være fra samme verksted eller i det 

minste være samtidige. Ravenna ikonen er jo mest sannsynlig hugget av en bysantinsk kunstner 

også. Denne ikonen, på lik linje med flere ikoner i Blachernai-kirken, regnes som en mirakuløs 

ikon. I følge legenden, lovet en fisker å bygge opp kirken til Guds Mors ære. Dette var som takk 

                                                 
112 F.eks. Lange, 1964, ss. 43-44, 47 eller Weitzmann, 1982, ss. 16, 46. 
113 Lange, 1964, ss. 49 (bildet), 51. 
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for å bli reddet i stormen når han var på vei hjem fra sin pilegrimreise i Palestina. Videre, i følge 

legenden, dukket denne ikonen opp i 1100 over havet båret av englene.114  

 

Det er jo også slik at det er flere forskjeller mellom disse ikonene. Selv om ansiktets form med 

runde kinn er helt likt, er uttrykket annerledes. Dette fordi Guds Mor i Ravenna har vid åpne 

øyne, som billedhuggeren fremhever mye mer enn i Venezia-ikonen.  

 

Man bør også legge merke til at Marias bedende posisjon ble drastisk fremhevet i forholdt til 

Venezia-ikonen. Hennes hender er mye større slik at man legger mer merke til dem. Samtidig ble 

hendene løftet mye høyere opp enn i Venezia-ikonen. På den måten blir uttrykket av denne 

bedende posisjon forsterket. 

 

En annen forskjell er at Ravenna-ikonen understreker korssymbolikk. Det er ikke mindre enn ni 

kors som dekorer Guds Mor sine klær. Tre av dem fyller den vanlige funksjon eller Guds Mor 

jomfruelighet symbolikken (før, under og etter fødselen). Men så finner man to kors på armer, to 

på knær og to nederst på sidene av maphorion.  

 

Lange mener at ikonen er enestående med tanke på disse innlagte metallkors som er bevart til 

våre dager. Årsaken måtte være at ikonen ble eksportert tidlig fra Konstantinopel til Ravenna. 

Han mener videre at ikonens kvalitet bekrefter at denne må være fra Konstantinopel. 

 

Man bør også merke seg at det er en mer grasiøs og elegant Guds Mor i Venezia-ikonen mens 

Ravenna ikonen viser mer jordisk og robust Guds Mor. På den måten, har ikonen i Venezia større 

likhet med Istanbul-ikonen som har mer raffinerte former, enn med ikonen i Ravenna.  

 

Det kunne tenkes at Ravenna-ikonen er utført i samsvar med bestilling fra en oppdragsgiver fra 

Ravenna mens både ikonen i Istanbul og Venezia-ikonen ble utført på bestilling av oppdragsgiver 

i Konstantinopel. Derfor ser man mer raffinerte former i to siste som kjennetegn for ikoner som 

er ment å stå i Konstantinopels kirker.  

                                                 
114 Kondakov, bind 2, 1915, s. 85. 
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Til slutt vil jeg også nevne et annet viktig aspekt med den bysantinske marmorikonen i Santa 

Maria Mater Domini. Med sin grasiøse virkning, gjennomgående symmetri, ro og harmoni er den 

preget av den klassiske arv fra antikke motiver. Ikonen har en viss eleganse som ble oppnådd ved 

å forstørre proporsjonene. (Kunstneren forlenget Guds Mor hodet og bein.) Fra begynnelsen av 

byen Konstantinopel sin eksistens, bringer Konstantin den store en stor mengde av antikke 

skulpturer til byen.115 Disse skulpturene blir dermed et forbilde for formspråket i den bysantinske 

kunst. Kiilerich påpeker at Konstantinopel bevarer og forvalter antikk tradisjon, kunst og kultur 

gjennom hele middelalderen.116 
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For å se på relieffet bestemte jeg meg for å dra til Venezia. Det var dessverre lite informasjon å 

finne om denne kirken. På Internett fant jeg informasjon om at kirken er åpen etter en 

restaurering, og adressen, men ikke noe nærmere om åpningstiden.117  

 

Når jeg kom til Venezia, så fant jeg skilt på døren til kirken at den blir åpnet på søndag fra 17.30 

til 19.45 i forbindelse med søndagsmessen. Etter fire dager venting på at kirken ble åpnet, fikk 

jeg se ikonen. I mitt forsøk på å intervjue presten kom jeg dessverre ikke så langt. Han kunne 

ikke engelsk og jeg kunne ikke italiensk. Det eneste som ble avklart var at ikonen er fra 

Konstantinopel og at det dessverre ikke finnes noe skriftlig materiale om ikonen i denne kirken. 

 

Hvis jeg tar utgangspunkt i inntrykket av ikonen ut fra opprinnelig funksjon og plassering kontra 

nåværende plassering, så er konteksten ganske annerledes nå. Nå befinner ikonen seg i nord-

skipet118 av Santa Maria Mater Domini, en moderne tre skipet katolsk basilika, og er godt belyst 

av elektrisk lys. Den er dermed fortsatt i kirkens tjeneste, men det mangler det lille brennende 

levende lyset foran den. Det er ikke plass for levende lys foran ikonen heller. Dermed er en del av 

                                                 
115 Kiilerich og Torp, 1998, s. 313-314. 
116 Kiilerich: ”Konstantinopel: Nya Roma, fra storhet til fall – og forfall,” i: ”Kirke og Kultur 2,” 2000, s. 113. 
117 http://www.guestinvenice.com/luoghi.asp?id=58 (av 11.02.08). Adressen som henger på selve bygningen: Campo 
Santa Maria, Mater Domini, Calle de la Chiesa, 2127.  
118 Jeg antar at kirken har apsis mot øst, og dermed befinner ikonen seg i nordskipet. 
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den sakrale mystiske karakteren blitt borte. I forbindelse med ritualet i Konstantinopel tente man 

mange lys foran ikonen, og når de mange lysene ble tent på, ble flammene reflektert i gloriene og 

gullgrunnen. De hellige skikkelsene kunne nesten få liv for øyet gjennom denne gullglansen som 

ga dette ritualet et mektig inntrykk.  

 

Nå er denne ikonen plassert inn i veggen, og ser nesten ut som en del av kirkeveggen. Sett fra 

siden så springer både søylene og rammen litt ut av veggen, men selve bunnen er dypere enn 

veggen rundt ikonen. 

 

På begge sidene av ikonen er det begravd kjente italienere inne i veggen: tre på hver side av den. 

Det er kun tynne brune treplater med navneskilt på som man ser av disse gravplatene. Disse 

danner en slags symmetrisk ramme rund ikonen – et rektangel omtrent i samme høyde som 

ikonen, men er mye bredere enn den, på hver side av ikonen. 

 

Jeg antar at denne ikonen henger ca 1,5 m opp fra gulvet. Dette fordi at når jeg står like foran 

ikonen, så treffer mitt blikk skoene til Maria. 

 

Inntrykket av ikonen kan variere avhengig av betrakterens ståsted. Det beste inntrykket får man 

ved å stå foran og noen få meter bak. Da treffer blikket både Maria og barnet betrakterens blikk. 

Muligens er det slik den ble ment å bli betraktet. Fra dette ståstedet får betrakteren en slags 

nærhet til ikonen, som om både mor og barnet kommer nærmere deg og hører på dine bønner. 

Guds Mor sin åpne holdning, med løftende hender, gir inntrykk som om hun nesten favner deg. 

Dersom man går til venstre side av ikonen, så får man ikke samme inntrykket som foran den. Da 

ser det nesten ut som Guds Mor sitt blikk er fraværende. Hun befinner seg liksom i annen verden 

- i en slags religiøs ekstase.  

 

Ikonen har et tydelig gullbelegg. Det er gullbunn både rundt Maria og i medaljongen rundt 

barnet. Det ser i hvert fall ikke ut som at ikonen har blitt nylig restaurert og fått et nytt 

gullbelegg. Dette fordi det er en del riper på ikonen og belegget er borte mange steder. Både 

hennes glorie og barnets korsgloria er gullbelagt. Hennes maphorion og chiton har i tillegg 

gullkanter.  



 

 

    
39 

 

 

 

På Marias høyre kne kan man merke et lite og svakt avtrykk av et kors. Muligens var dette et 

innlagt gullbelagt metallkors som man kan se i den ravenske ikonen (figur 13). Det kan tenkes at 

når ikonen ble røvet fra Konstantinopel, så var ikke latinske korsfare så veldig forsiktige. Derfor 

mistet ikonen minst to kors på knærne samt fått mange riper i gullbelegget. Guds Mor sine sko 

var muligens forgullet også. Det er en svak antydning av gull på hennes høyre sko. Men det er 

mulig at jeg tar feil av dette.  

 

Det er ikke gull på klærne til barnet som man ser i seinere fremstillinger i ikoner på tretavler. 

Pupillene hos barnet er boret hull som dermed gjennom lys og skygge virkningen, skaper 

inntrykket av et levende blikk. Pupillene hos Maria er derimot modulert med konturer.  

 

Tunika (chiton) til barnet har mange folder, men det er vanskelig med sikkerhet å si om den har 

noe klar clavi siden en av disse foldene kanskje kan tolkes som clavi. 

 

Under ikonen er det en slags visuell marmorhylle som i virkeligheten er noe annet, og kan umulig 

fungere som støtte som den liksom står på. Men den gir en slags visuell illusjon at den er en hylle 

som ikonen etter en ortodoks skikk bør stå på. Hvis man står lang borte fra ikonen, så ser man 

ikke at ikonen er murt inn i veggen, og derfor uten denne ”hylle” kan man få et feil inntrykk av at 

den henger på veggen. Denne ”hylle” var tidligere forgylt siden det finnes flere ”flekker” med 

gull på den fortsatt. 

 

Denne ”ortodokse hyllen” for ikonen, samt det ikonografiske skjemaet og uttrykket av ikonen 

generelt tyder på at ikonen hører til den ortodokse kirken. 
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5. Legendene 
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Det er ingen bokstaver over Maria eller barnet som er vanlig ved fremstillinger av dette motivet 

etter ikonoklasmen,119 men det henger en slags utrullet skriftrull over ikonen hvor man kan lese 

”Mater Misericordia” som betyr ” Barmhjertiglighetens Mor” (se figur nr. 2). 

 

Mater Misericordia, eller som det ofte kalles Madonna della Misericordia, er en vestlig tittel for 

ikonen. Denne tittelen brukes ofte om religiøse malerier utbredt i Vest-Europpa fra 1200-1500 

tallet. Disse maleriene viser mennesker som kneler dekket under Guds Mor sin kappe.120 På norsk 

omtales disse maleriene ofte som ”Madonnaen med den beskyttende kappen.” Et eksempel på 

dette motivet i Vest-Europa er fresken av Piero della Francesca fra ca. 1460-1462. Den befinner 

seg i Pinacoteca Comunale, Sansepolcro, Italia (se figur nr. 14121).  

 

Her, i dette kapittel, ville jeg bare gjøre leseren oppmerksom på at både tittelen som henger over 

ikonen og maleriene som man vanligvis bruker tittelen til, er typiske for Vest-Europa. Disse 

maleriene har likevel bysantinske ikoner som sitt forbilde. Ikonografien er basert på synet i 

Blachernai-kirken.122 Måten Maria holder armene løftet, lar hennes kappe være åpen. Dette er et 

element som gjentas ofte i tilsvarende fremstillinger av dette motivet. Den viser til Marias 

barmhjertighet eller hennes rolle som beskytter av mennesker under nettopp hennes kappe (eller 

maphorion). Samtidig fremhever disse fremstillinger at Maria er både nådeformidler og symbol 

for Kirken.  

 

For å gi leseren bedre innsikt i ikonografien, basert på synet i Blachernai, vil jeg presentere 

legenden i neste kapittel. 

 
                                                 
119 Ikonoklasmen førte til utviklingen av en klar teologi og til at man skulle sette navnet ved siden av alle helgener 
for å ta bort den minste tvil om hvem de var. Som regel er det innskrevet bokstaver IC XC (en gresk forkortelse for 
Jesus Kristus) over Kristus og bokstavene MP OY (forkortelse for Guds Mor) over Guds Mor i hjørnene av ikoner. 
120 F.eks. Illustrert kunstordbok, 1984, s. 115. 
121 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Madonna_della_Misericordia.JPG 
122 Det finnes en grundig forskning om ikonografien knyttet til denne beskyttende kappe av Christa Belting-Ihm 
(1976): "Sub matris tutela" : Untersuchungen zur Vorgeschichte der Schutzmantelmadonna,”: Heidelberg: 
Universit

�
tsverlag.  
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I følge Nicephorus fortellinger, beskrevet av ham i ”Life of Andreas Salos,” er det i den hellige 

Soros, i Blachernai-kirken, at man så synet. Dette skjedde under den nattlige lovprisning 

(doxology) av Guds Moren. Andreas123 var der sammen med sin unge disippel Epiphanius. De 

fikk se den åpenbarte Jomfru Maria som viste seg i den kongelige porten. Hun gikk i prosesjon 

flankert av Johannes døperen og Johannes apostelen på hver sin side av henne. Jomfru Maria 

stoppet ved prekestolen (ambo), og ba med tårene strømmende fra hennes øyne. Seinere gikk hun 

til koret (bema), tok av seg sløret, som dekket både hennes hode og skuldre, og bredde det slik at 

det svevet over hele forsamlingen.124  

 

Jeg nevner dette synet i min oppgave fordi sløret, mest sannsynlig maphorion, er et viktig 

ikonografisk element i motivet som jeg konsentrer meg om. Her vil jeg bare påpeke at Rydén 

omtaler sløret (i overnevnte engelske tekst oversatt av meg til norsk) med det engelske ordet 

”veil” uten å bruke noen presis gresk terminologi. ”Veil” kan oversettes videre til norsk som slør. 

Samtidig bør man legge merke til at dette sløret kunne dekke både hodet og skuldrene. Dermed, i 

hvert fall størrelsemessig, tilsvarer dette en slags kappe eller maphorion. 

 

-&+�!����"�

Synet i Blachernai-kirken (se i kapittel 5.2) ble inspirasjon for mange ikoner i Vesten 

eksempelvis for Mater Misericordia. Dette synet ble ikke mindre inspirasjon kilde for ikonene i 

Østen også. Det ble til et eget og veldig æret ikonmotiv i Russland som heter Pokrov på russisk.  

 

I Den Russiske kirke feires denne visjon hvert år den 1. oktober. Grunnlaget for denne feiringen 

var mest sannsynlig oversettelsen av ”Life of Andreas Salos” til russisk. Det finnes derimot ingen 

spor av denne visjonens feiring i den Bysantinske kirkes kalender.125  

 

                                                 
123 Andreas Salos var muligens produkt av forfatterens fantasi. Han skulle ha levd i Leo I (457-474) regjeringstid. 
For mer informasjon se Rydén, 1976, s. 67. 
124 Dette er min egen oversettelse av den engelske teksten hos Rydén, 1976, s. 64. 
125 Rydén, 1976, s. 64. 
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Det russiske ordet pokrov kan oversettes som vern, beskyttelse og ligger nær til verbet å dekke 

(over noe). På norsk kalles denne type ikoner ”Den Hellige Guds Mor beskyttelse.” Ikonen viser 

Maria som orant i midtskipet av kirken over den ”hellige port.” Over henne, i den eldre varianten 

av ikonen, vises den velsignende Kristus. På sidene av henne er biskoper og engler. Blant de 

kristne, nede i kirken, sees eremitten Andreas som peker mot den åpenbarte Guds Mor. I følge 

Lazarev er ikonografien i dette motivet av russisk opprinnelse. Denne type ikonografi finnes ikke 

i Bysants eller andre ortodokse land.126 Den russiske ikonen viser ikke denne legenden helt 

bokstavelig. For eksempel står Maria på en sky som ikke er med i legenden.  

 

Lennart Rydén påpeker at den russiske ikonen Pokrov tar hensyn til en delikat situasjon. Guds 

Mor, i følge legenden tar den av seg sløret. I respekt til Guds Mor maler russerne henne med 

tildekket hår. I Pokrov ser det ut at Guds Mor har det vanlige maphorion på seg, så maler 

russerne i tillegg et stort slør som Guds Mor holder i sine hender. Alternativet er at det er to 

engler som holder sløret som en bue over henne ( se figur 17 og 18127). For russere var dette et 

symbolsk klesstykke. Det viktigste for dem, var å vise Guds Mor sin forbønn over de troende 

som dette sløret eller maphorion representerte.  

 

Kondakov mener at de to forskjellige måter å fremstille Pokrov på, tolkes som følgende. Der hvor 

det er to engler som holder sløret over Guds Mor, representerer den et liturgisk tøy som dekket 

ikonen i Blachernai-kirken og forbindes med ”det vanlige under” (se kapittel 5.4). Den andre 

varianten, hvor Guds Mor holder den i sine hender, representerer maphorion som ble oppbevart i 

kirken.128 Dermed blander man to forskjellige legender ved fremstillingen av Pokrov. Men 

uansett hvilken legende man bruker, har dette sløret/maphorion en symbolsk rød farge i Pokrov. 

Denne fargen representerer et inkarnert guddommelig lys eller en beskyttelse. Dermed 

representerer begge variantene et beskyttelses-konsept. 

 

I og med at det finnes ulike versjoner av Pokrov, legger jeg ikke spesielt vekt på å gi en 

utømmende tolkning av dette Pokrov-motivet. Motivet ble presentert her i hovedtrekk for å gi 

                                                 
126 Lazarev, 1978, s. 198. 
127 http://www.pylgeralmanak.nl/afbeeldingen/image_phpByUCrl.jpg og http://www.pokrov.org.uk/main_files/pokrov.jpg 
128 Kondakov, 1915, bind 2, s. 99. 
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leseren litt dypere forståelse av konteksten for Venezia-ikonen som jeg prøver å plassere til 

Blachernai-kirken. Ettersom legenden om Pokrov knyttes til samme kirke, vil dette motivet gi en 

viss anelse om hvor berømt denne kirken var. Cyril Mango fremhever at av alle kirker i 

Konstantinopel var Blachernai ”the head and metropolis.”129 

 

Samtidige vil denne legenden belyse hvor stor betydning denne relikvien hadde som dette synet 

ble basert på. Jeg mener her at denne relikvien førte til mange legender og skapte ikonografi for 

nye ikoner.  

 

For å få en viss klarhet når det gjelder navn på denne relikvien, vil jeg presentere Kondakov sin 

forklaring på denne maphorion. (Merk at det omtales litt forskjellig i forskjellige bøker kappe, 

slør eller maphorion).  

 

Kondakov mente at maphorion betydde skaut opprinnelig. Dette skaut var nok ikke så stort. 

Kvinner kunne dekke med det enten skuldrene eller hodet. Seinere ble dette til et slags peplos 

(klassisk gresk kvinnedraktplagg i ull). Det ble til et langt stykke tøy som dekket både hodet og 

figuren nesten til knærne. Sløret i den russiske ikon Pokrov, er dermed i følge Kondakov i 

samsvar med maphorion som ble oppbevart i kirken, og med synet som ble sett av Andreas Salos. 

Kondakov antar at maphorion ble brukt i 4. - 5. årh. av diakonisser,130 enker og nonner, men 

seinere ble til en vanlig kvinnedrakt som passet best til matroner. Denne drakten har sitt opphav i 

det syriske Øst.131  

 

Jeg vil tro at uansett hvilke navn man bruker, så er dette det samme klesplagget som dekker 

Marias hode og armer i Venezia-ikonen. Christa Belting påpeker at frem til 11. årh. er denne 

relikvien, som ble oppbevart i Blachernai-kirken, er den viktigste verdien i kirken.132 Derfor, 

mener jeg, bør denne være med som et ikonografisk element i ikonen. 

 

                                                 
129 Mango i: “Mother of God,” 2000, s. 20. 
130 Diakonisser, eller kvinnelige diakoner, ble innført ordinert i kirken svært tidlig. Dette fordi de skulle medvirke 
ved dåpen av kvinner. Denne oppgaven ble ansett som upassende for geistlige å lede  – Gunningham, 2003, s. 65. 
131 Kondakov, bind 2, 1915, ss. 52-53. 
132 Belting-Ihm, 1976, s. 52. 
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Marias maphorion ble betraktet som ett palladium – ett skyddsvern mot byens fiender. 

Konstantinopels befolkning æret den høyt. Den beskyttende rolle ble maphorion tilskrevet i etter 

ikonoklastisk periode i 864 ved russernes beleiring, og i 920 ved bulgarernes beleiring av byen. 

Den ble båret i prosesjonen ved Konstantinopels beleiring av russerne i 864. Denne relikvien er 

ikke lenger der. Den ble stjålet under latinsk okkupasjon (1204-1261), men den feires fortsatt i 

Blachernai-kirken den 2. juli.133  

 

Ideen om Maria som representer beskyttelse eller et mellomledd til Gud kan knyttes også til ”det 

vanlige under” som skjedde også i Blachernai-kirken. Dette underet ble beskrevet av Michael 

Psellos.134 Dermed er det en parallell mellom ”synet” og ”det vanlige under” som skjedde hver 

fredag i Blachernai-kirken. Dette ”vanlige under” har samtidig en relevans i forhold til 

marmorikonen i Venezia. Dette kommer jeg tilbake seinere i oppgaven. Her vil jeg presentere 

”det vanlige under” først. 
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Den overnaturlige hendelse, kjent under navnet synethes thauma eller ”det vanlige under” på 

norsk, skjedde regelmessig hver fredag i det 11. og 12. årh. til et bestemt tidspunk, etter 

solnedgang i Blachernai-kirken. Under forbindes med ikonen, som viste Maria med barn. Denne 

ikonen var dekket fra midten nedover med et brodert forheng vevd av kostbare materialer som ble 

festet på den andre siden av ikonen med to spiker. Således ble halvparten av ikonen synlig fra 

midten oppover mens den andre halvparten var dekket. 

 

Hver fredag samlet folk seg foran denne ikonen og ventet på at ett under skjedde igjen med Guds 

vilje. Når tidspunktet nærmet seg, kom folk frem til ikonen. De sang og ba om at det skulle skje 

et under. Presten iført messeklær gikk rundt alteret og den hellige ikon flere ganger med gull 

røkelsekar fylt med duft. Så måtte alle, inkludert presteskap, forlate kirken. Alle dørene ble 

lukket. Etter en kort bønn på utsiden, ble kirkedørene åpnet slik at alle kunne komme inn. Når de 

                                                 
133 Beskow, 1991, s. 56. 
134 Psellos tekst på engelsk finnes hos Belting, 1996, s. 511-512. Se ellers beskrivelsen av ”under” gjort av latinske 
pilegrimer. Teksten på engelsk i: Pentcheva, 2000, s. 47.  
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forventningsfulle av både glede og frykt kom inn, blaffet plutselig forhenget foran ikonen som 

om et vindkast (pneuma) blåste i den. Silkeforhenget, som dekket Maria-ikonen, løftet på seg og 

viste den andre halvparten av ikonen som fra før var dekket.135 Den ble værende slik inntil 

lørdagsmorgen. Vitner til dette mirakelet (paradoxon) trodde at dette var beviset på den Hellige 

Ånds (pneuma) tilstedeværelse. Man kunne merke forandring i ikonen som trolig mottok Guds 

Mor sin levende visitasjon (empsychos epidemia) som gjorde det usynlige synlig. 

 

I følge Wolfran Hörandner136 er det ikonen Nicopeia som moderne vitenskap forbinder med ”det 

vanlige under.” Majeska skriver at denne ikonen ble tapt under den latinske okkupasjon siden 

den ikke er nevnt noen steder etter 1204.137 Roseqvist skriver derimot at ny forskning viser at 

denne muligens kan være identisk med Nicopeia ikonen som befinner seg i Markuskirken i 

Venezia138 (figur nr. 4139). 

 

Jeg nevner ”det vanlige under” i min oppgave på grunn av en interessant påstand av Pentcheva. 

Hun mener nemlig at ikonen med Guds Mor holdende medaljong blir forvandlet til Guds Mor 

med svevende medaljong (dvs. identisk med Blacherniotissa). Dette skjer under ”det vanlige 

under” hendelsen forløp.140 Se mer om dette i kapittel 7.4. 

 

Både legenden om Guds Mor åpenbaring og ”det vanlige under” knyttes til Blachernai-kirken. 

Begge symboliserer beskyttelse. Den første beskyttes under Marias kappen, og den andre ga et 

tegn på at Guds Mor gir beskyttelse når forhenget blafret. De få gangene underet uteble kunne 

man ikke lykkes i for eksempel krig.141  

 

Til slutt vil jeg oppsummere at de vestlige maleriene som går under tittelen Mater Misericordia 

samt alle legendene, som er presentert i dette kapittel, knyttes til beskyttelses konsept som har sitt 

opphav i Blachernai-kirken. Ikonen i Venezia knyttes til samme konsept. Skiltet Mater 

                                                 
135 F.eks. Pentcheva, 2000, s. 47, eller Rosenqvist i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, s. 176. 
136 Hörandner, 2001, s. 179. 
137 Majeska, 1984, s. 335. 
138 Rosenqvist i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, s. 176. 
139 http://www.stgeorgegreenville.org/PictureGallery/Icons-Theotokos/source/theotokos66.htm 
140 Pentcheva, 2000, s. 35. 
141 Rosenqvist i: ”Kirke og kultur 2,” 2000, s. 176. 
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Misericordia over ikonen indikerer det. Denne tilhørighet til samme beskyttelses konseptet 

understreker at marmorikonen har sitt opphav i Blachernai-kirken. 

 

6. Motivets utvikling i Russland 
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Den bysantinske marmorikonen er en kombinasjon av skulptur og fontene. Motivet anvendes 

ikke slik i russiske kirker. Det bysantinske renselsesritual ble heller ikke overført til Russland. 

Jeg har lest en stor mengde litteratur på russisk om ikoner, men aldri støttet meg på tilsvarende 

ritualer i Russland.  

 

Årsaken til at det nesten ikke finnes skulpturelle ikoner i Russland er at den flate dimensjon 

uttrykker bedre det abstrakte og legemløse formspråket som skal fremme den ortodokse kirkens 

lære. Man bør merke seg at den tredeminsjonale skulptur var ikke tillatt i Bysants heller. Dette 

fordi den lå for nær avgudsbilde.142 Motivet anvendes for det meste på treplater, men også i 

mosaikk og i veggmalerier i kirkene.  

 

Unntaket for motivets representasjon i stein i Russland er nok fasadeutsmykning. Et slik 

eksempel finnes i Georg katedral i byen Jurjev-Polsk. Denne katedralen regnes som en slags 

”russisk Chartres” og inneholder ca. 450 fasad-relieffer.143 I denne katedralfasaden ble 

Blachernitiotissa-relieffet (fra ca. 1230-1234) (figur nr. 15 ) plassert over syd inngangen som var 

forbeholdt fyrstene. Dette var et slags symbolsk forsøk på å gjøre Vladimir-Suzdal fyrstene like 

med keiseren i Konstantinopel ved hans besøk i Blachernai-kirken.144  

  

Snorre Sturlason beretter i sagaen om Magnus sønnene at keiser Kirjalaks (Alexios II) lot kong 

Sigurd Jorsalfar og hans menn både ri inn i byen gjennom Gullvarta145 (Den gylne port), og bo i 

                                                 
142 Danbolt i: ”Jomfru Maria,” 1996, s.138. 
143 Vagner, 1966, s. 9. 
144 Vagner, 1966, s. 15 
145 Gullvarta eller Den gylne port var forbeholdt keiseren for hans triumfinntog når han vendte hjem etter seier i krig. 
Den Gylne port eller Porta Aurea var den viktigste porten i den theodosianske bymuren. Den hadde både form og til 
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den gjeveste hallen i Laktjarner (Blachernai-pallasset). Dette pallasset lå like ved Blachernai-

kirken slik at keiseren kunne besøke både kirken og den hellige vannkilde. Dermed måtte denne 

inngangen i den russiske kirken ha samme symbolske betydning forbundet med ”triumf” porten 

til byen, viet til Guds Mor.  

 

I dette relieffet har kunstneren fremhevet Marias hender både ved å forlenge dem og ved å 

forstørre hennes håndflater. Dette mest sannsynlig for å understreke deres beskyttelseskraft. 

Denne representasjon av Guds Mor som en kraftig kvinne kan føres til ”den urokkelige vegg” 

konsept. Et godt eksempel på dette finner man i apsismosaikk fra ca. 1043 i Sofia-katedralen i 

Kiev (Ukraina) hvor Guds Mor vises som orant (figur nr. 16). Merk at Guds Mor i denne 

mosaikken vises i en stor maphorion som dekker hennes hode og skuldre, de samles i kors foran 

brystet, og faller langt nedover bak ryggen hennes. Det kunne tenkes at med denne maphorion 

fremhevet kunstneren beskyttelseskraften. 

 

Forstørrede hender i Georg katedralen, eller nærmere ekstremt forlengede hender, er muligens 

trekk som ble innført i Russland. Jeg kan ikke påstå at kunstneren var russisk, men i hvert fall var 

oppdragsgiveren det. Dermed ble muligens denne bysantinske ikonografien tilført et nytt element 

etter de russiske oppdragsgiverne sitt ønske.  
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Blacherniotissa ikontype ble æret høyt i Russland og spesielt i Novgorod. Dette fordi dette 

motivet forbindes med kamp mellom Suzdal og Novgorod (1169-1170).  

 

Legenden forteller at Andrej Bogolubov, Vladimir-Suzdal byenes fyrste, beleiret Novgorod. 

Erkebiskop Johannes ser drømmen hvor engelen sier at han må samle prosesjonen som skulle 

bære ikonen rundt bymurene og at Guds Mor ikon bør settes over bymuren på Frelseskirken på 

Eliasgaten. Når fiender neste dag går til angrep, og ”pilene faller som regn,” så treffer en av 

                                                                                                                                                              
dels funksjon som triumfbue. For mer om den Gylne port se Hammervold i: ”Ikoner fra Nord-Russland,” 1995, s. 47 
samt Kiilerich og Torp, 1998, s. 59. 
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pilene ikonen.146 Da vender ikonen seg bort fra fienden, og tårene faller ut fra Guds Mor sine 

øyne. Ikonen snur seg fra fienden til byen for å vise sin nåde til de som er beleiret. I det hun snur 

seg faller mørket over fienden. De blir skremt og flykter.147  

 

Takket være denne hendelse ble Guds Mor ikonen elsket i Novgorod. Ikonens feiring den 27. 

november er fastsatt i Novgorod i 1170. Vladimir-Suzdal beleiring er et historisk faktum, og 

dermed knyttes legenden til en hendelse som i det minste delvis er et faktum. Således er det 

denne legendariske ikonen som er et klart forbilde til seinere Znamenie-ikoner.  

 

Legenden, hvor Maria-ikon ble satt over bymuren for å beskytte byen og hvor ikonen selv griper 

inn og berger de rettroende, er ikke enestående for Novgorod. Det er velkjent at Maria-ikonen, 

mest sannsynlig Hodegetria, ble satt opp på Teodosiusmurene i Konstantinopel, og at dette i følge 

legenden reddet byen. Det som er enestående for Novgorod er at det er ikonen med dette motivet 

som reddet byen. Jeg har ikke funnet flere tilfeller/legender hvor dette motivet hadde tilsvarende 

rolle.  

 
Det russiske navnet Znamenie har ikonen fått flere hundre år senere etter kamp mellom Suzdal og 

Novgorod som var i 1170. Navnet oppstår først i den postbysantinske perioden i 15. årh.148 Til 

gjengeld ble dette navnet et fast navn som man forbinder med ikonen i Russland.  

 

En god grunn til å gi ikonen et russisk navn kan være at det greske navn Blacherniotissa ikke sier 

så mye for russere. Tidligere ble ikonen omtalt i Russland som den hellige Guds Mor ikon uten 

noe spesielt navn knyttet til den. Znamenie navnet, som på norsk betyr jærtegn, ble knyttet til den 

mirakuløse hendelsen som ble beskrevet i legenden ovenfor. Navnet referer ikke minst til ”tegn” 

i Jesaja profetiet (Jes. 7:14):  

”Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en ung kvinne blir med barn og føder en sønn og 

hun skal gi ham navnet Immanuel.”  

 

                                                 
146 Skade, som i følge legenden ble påført av pilen, sees over Guds Mor venstre øyne. 
147 F.eks. Kjellin, 1956, s. 251. 
148 Pentcheva, 2000, s. 37. 
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I den russiske presentasjon av motivet ser man hovedsakelig samme trekk som i den bysantinske 

marmorikonen. Jeg tar for meg ett eksempel av representasjon av dette motivet i Russland eller 

den legendariske ikonen som man antar redet byen. Denne ikonen viser Maria, i halvfigur, som 

orant med Immanuel i clipeus (se figur nr. 3149). 
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Dette er et tretavlemaleri eller ikon malt med tempera på tre som mest sannsynlig ble påført et 

lerret før grunderingen. Ikonen er fra ca. 12-13 årh..150 Størrelse er 731 x 800.  

I følge legenden befant denne ikonen seg først i Frelseskirken. I 1354-55, spesielt til æren for 

denne ikonen, bygget man en egen kirke i Novgorod som er blitt til Znamenie-katedralen i 

ettertid. Denne kirken ble senere erstattet med en ny med freskomalerier i 1702.151 Under Sovjet 

Unionen ble denne kirken mest sannsynlig stengt, og ikonen ble oppbevart i Novgorod museét. 

Seinere ved åpningen av Sofia-katedralen, også i Novgorod, ble ikonen plassert dit hvor den 

fortsatt befinner seg.152   

Jeg beskriver ikonen som den ser ut nå uten å ta hensyn til ganske sannsynlige restaureringer og 

forandringer i fargepigmenter som må ha skjedd med tanke på at ikonen er ca. 600-700 år 

gammel. Her vil jeg bare nevne at Novgorod malerne skilte seg fra de bysantinske med sine 

spesielle fargeeffekter hvor fargeskjemaet bygget på primærfargene: rødt, blått og gull og deres 

komplementære farger. Men, som sagt, kan jeg dessverre ikke ta for meg denne analysen siden 

Novgorod-ikonen ikke kan gi meg en oppfatning av de riktige fargene som maleren opprinnelig 

har brukt.  

 

Denne ikonen er en såkalt ”tabletka” (tablett på norsk). Med det menes det at det er ikon på 

motsatt side av denne tretavlen også. På andre siden ser man Marias foreldre Joakim og Anna.  

                                                 
149  http://www.ikona.ru/bm_znam_novg.html 
150 Det er litt forskjellig datering i forskjellige kilder. Hos Kjellin er den datert til 13. årh., se  Kjellin, 1956, s. 30. I 
mange russiske kilder vil man helst datere den til begynnelsen av 12. årh.. Med tanke på legenden ovenfor, så skal 
den helst dateres til perioden før 1169-1170. 
151 Kjellin, 1957, s. 257. 
152 Se ss. 3 - 4 på følgende link: http://www.ikona.ru/bm_znam.html  (lesedato 28.04.08) 
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Motivet ble presentert mot mørkebrun bakgrunn. På kanten omkring ikonen er det gjengitt fire 

hellige menn. Denne brede kanten eller en slags ”ramme”153 omkring ikonen som ble fremhevet 

ved nedsenket bunn som jeg antar ble skjært i selve treverket.  

 

Guds Mor vises påkledd i samme type klær som i den bysantinske marmorikonen. Over hodet og 

skuldrene har hun en mørk purpur - brun kappe med brede gylne kantbord. Denne purpur - brune 

fargen på Guds Mors kappe er med få unntak nesten fast farge i de russiske ikonene utført på 

tretavlene. Denne purpur fargen er forbeholdt de keiserlige som er ”født i porfyrkammeret.”154 

Under kappen har hun en underkappe i samme farge som kappen over den. Vi ser de tre 

stjernene: en over hennes panne, og to på skuldrene, som kjennetegn for hennes jomfruelighet 

før, under og etter fødselen.155 Marias armer, som stikker frem av kappen, viser underkappens 

gylne bord på kanten og en slags gylne striper som følger nedover armen. Kanskje det er 

gjenspeiling av det himmelske lys fra Guds sønn? 

 

Både Maria og Jesusbarnet henvender seg til oss med blikk som retter seg mot betrakteren. 

Gjennom dette skapes ”personlig dialog” mellom mediterende troende og henne fordi hun ser 

granskende på betrakteren. Når man beretter sin bønn til ikonen, får man oppleve å bli hørt/sett. 

Marias øyne med litt skrå blikkretning har stor uttrykkskraft. Dette uttrykket forsterkes av 

ansiktets asymmetriske oppbygning som også er litt skråstilt, samt ved fremheving av 

øyebrynene over neseroten. Hennes øyne er både sorgfylte og dystre som om hun aner hva slags 

lidelser hennes sønn skal gjennomgå. Nesen er lang og smal, munnen er liten. Ansiktet er 

personlig og menneskelig, og skiller seg klart fra marmorikonen hvor Guds Mor presenteres som 

et opphøyd vesen.  

 

                                                 
153 Ikonen til forskjell fra maleri har aldri en ordentlig ramme. Et maleri pleier å henge på veggen, beskyttet i glass 
og ramme, og brukes som en utstillingsgjenstand. Ikonen derimot står på en hylle. Den brukes til daglig bønn og er 
utsatt for skader som følge av røkelse fra levende lys, samt menneskelige berøringer og kyss. 
154 Kiilerich og Torp, 1998, s. 228. 
155 Denne skikk å merke Guds Mor maphorion med tre kors går tilbake til en oldkristen tid (særlig i Syria og 
Alexandria og en enda lengre jødisk skikk). Man skulle ”bære korset i pannen” eller ”bære den rette tros tegn.” 
Seinere ble korset til et stjernelignende mønster. Kilde: Kjellin, 1956, s. 92. 
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Ikonmaleren fremhever konturene og danner klare avgrensninger. Se for eksempel brede gule 

kanter i Guds Mor sine klær samt tykt bånd rundt medaljongen med Jesusbarnet. Ved kinn og 

hake modulering avstår kunstneren fra de skarpe konturer og bruker isteden en myk 

skyggelegging.  

 

2&,� 		��))����
�

I Znamenie ser vi en eldre Maria presentert som en streng matrone.  I marmorikonen derimot ser 

vi en ung og vakker Maria og Kristus som åpenbarer seg i jordisk, menneskelig barneskikkelse. 

Ansiktet hans uttrykker medlidenhet. Vi ser en plastisk ansiktmodulering med myke og runde 

konturer. Kunstneren fremhevet dermed det menneskelige aspektet. Hans avbilding er nok preget 

av antikke forbilder. Slik kommer en helt annen stemning til uttrykk ved Blacherniotissa-ikonen 

enn ved Znamenie. 

 

I Znamenie, på samme måten som i marmorikonen, er Immanuel sin høyre hånd løftet til 

velsignelse mens hans venstre hånd holder en skriftrull. Han vises her som et mindreårig barn, 

men med voksne trekk. Barnet er asketisk magert som er særlig påfallende i de innfalne øyehuller 

og i kinn. Jesusbarnet i motsetning til marmorikonen vises ikke her som en filosof, men som både 

yppersteprest og konge. Det er en slags prest/konge kappe han har på seg.156 Denne kappen 

dekker hans skyldnere og, jeg antar, er festet foran med fibula. Kunstneren fremhevet dermed det 

guddommelige aspektet ved Guds to naturer: Gud-menneske.��

 

Marmorrelieffet er laget i gullbelagt marmor. Samtidig henspiller denne fremstilling på det 

himmelske lyset. Når Maria med barnet står i en aura av lysende gull, så antyder denne 

fremstillingen at de befinner seg i den himmelske herlighet. Denne ikonen er utført i samsvar 

med keiserfamiliens ønsker og hoffritualer. Spesielt kostbar dekor, som kjennetegner de 

bysantinske ikonene, økte bildets sakramentale verdi i de verdslige øyne. Glansen av gull gir 

ikonen et luksuriøst preg. Estetisk sett virker den første ikonen mer opphøyd og noe lik de 

                                                 
156 Denne kappen, som vi ser i denne ikonen, er nok ikke så representativ. Jeg fant ikke en tilsvarende kappe i de 
bysantinske ikoner. 
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antikke skulpturer. Russere hadde derimot aldri noen forbindelse til den antikke kultur som de 

kunne hentet forbilde ifra.  

 

Znamenie ikonen har med nødvendighet forskjellig uttrykksform. Dette som følge av at den er 

malt på tretavle det vil si utført i et annet material. Men det kan tenkes at Novgorod kunstneren 

har etterstrebet samme effekt. I følge Viktor Kutkovoj157 hadde Znamenie ikonen metall belegg 

(enten oklad eller riza) på som beskyttet denne fra mekaniske skader. Dette belegget kunne 

samtidig forsterke et lysbærende inntrykk ved å reflektere lyset fra for eksempel levende 

flammer. Muligens hadde den også gull i bakgrunnen som ble tapt med tiden. 

 

Novgorod ikonen er fra ca. 12. -13. årh. mens marmorikonen er fra ca. 11. årh.. Derfor utrykker 

den russiske ikonen en annen tendens som er mer typisk for sein bysantinsk periode. I Novgorod-

ikonen kan man ane Guds Mor sin tilstedeværelse ovenfor sin sønn. Vi ser en sørgmodig alvorlig 

mors blikk og barn med en asketisk158 utseende. Hennes øyne utrykker sorg ovenfor barnets 

fremtidige lidelser, og dermed ser vi en menneskelig relasjon mellom mor og barn. Denne 

relasjon er totalt fraværende i marmorikonen. Guds Mor figur i marmorikonen har et majestetisk, 

opphøyd og poetisk preg som er knyttet til liturgiske tekster og metaforer som”den lukkende 

port” (Esek 44:2), ”paktens ark” (2 Mos. 16:37 og Hebr. 9:4), ”forseglende kilde” (Høys. 4:12). 

Disse metaforene er hentet fra Det gamle Testamente. Russisk ikon er mer episk knyttet til 

Kristus lidelseshistorie som man kan ane i barnets asketiske utseende og i morens voksne ansikt 

med de mørke posene under øynene som om hun allerede har opplevd sin sønns korsfestelse. 

Ikonen inkluderer dermed både fortellende og emosjonelle elementer som lidelse og sorg eller 

med andre ord menneskelige elementer. 

 

Brjusova V. G. skriver at i den andre halvdelen av 12. årh. i Novgorod får kunsten en retning som 

henger tett sammen med folketradisjoner og skiller seg klart med realistisk fremstilte 

                                                 
157 Kutkovoj, 2007, s. 8 (http://www.pravoslavie.ru/put/071210152248 ) 
158 Askese (gr. askesis) betyr øvelse eller trening. ”Tidlige kristne som valgte et liv i fattigdom, faste, sølibat og bønn 
i ensomhet, mente at disse aktiviteter tjente til å disiplinere kroppen og deres selvsiske instinkter. Ideen er 
oppsummert i Mark (8:34).” Sitatet fra Gunningham, 2003, s. 77. Samme referanse finnes også i Matt (16:24).”Den 
som vil følge etter meg, må  fornekte seg selv og ta  sitt kors opp, og følge meg.” Ut fra teksten kan man trekke 
konklusjonen at denne selvfornektelse, eller askese, blir selve veien til Gud.  
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skikkelser.159 Dette, mener jeg, kan merkes i Guds Mor menneskelige ansikt samt i samsvar med 

Novgorod-tradisjonens bruk av sterke farger. Jesusbarnet sitt ansikt er fortsatt upersonlig og viser 

en type i stedet for et individ. 

 

Den bysantinske ikonen ble knyttet til liturgisk renselse/bad. Novgorod ikonen ble knyttet til 

andre type liturgier som bæring i prosesjon i forbindelse med beleiring av Novgorod i 1169-1170. 

Jeg vil også tro at Novgorod-ikonen er en ikon som har en liturgisk funksjon i våre dager. Den 

settes muligens foran menigheten på festdagene. Kanskje bæres den i prosesjon i forbindelse med 

festdagene. Dermed har/hadde begge ikonene en liturgisk funksjon. 

 

Begge ikonene hører til etter-ikonoklastisk kunst, og er dermed bundet til kirkens dogmer. Disse 

dogmene ble fastslått på de sju økumenske konsilene i årene fra 325 til 787. Som følge av dette er 

all ikonkunst etter 787 siktet mot et entydig budskap i ikonene.  

 
Samtidig ser de troende i dette motivet noe mer enn det som er fastslått på de økumenske 

konsilene. Det er mye tro som knyttes til Guds Mor sin beskyttelseskraft under hennes utbredte 

maphorion i marmorikonen. Denne utbredte maphorion i marmorikonen kan altså betraktes som 

et enkeltstående trekk uansett om Guds Mor fremstilles som orant med svevende medaljong eller 

uten medaljongen. Som jeg ser det, så atskiller man dette konseptet til et eget Pokrov motiv i 

ikoner i Russland, og dermed blir det borte i Znamenie, den russiske varianten av 

Blacherniotissa, fordi man har et eget ikon motiv som uttrykker akkurat dette.  

 

Til slutt vil jeg si at meningen med dette kapittel var å berike forståelsen av selve motivet som 

både den russiske og den bysantinske ikonen representerer. 

                                                 
159 Brjusova V.G.: ”K istorii Sofijskogo sobora Novgoroda.” (som på norsk betyr: Til historien om Sofia-katedralen i 
Novgorod) i: Drevnerusskoe iskusstvo, 1968, s. 118. 
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7. Forskjellige begreper knyttet til motivet 
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I min oppgave konsentrer jeg meg om motivet med medaljongen (clipeus) foran Guds Mors 

bryst, men siden motivet forekommer både med den og uten, så er det hensiktmessig å drøfte 

forskjellen mellom de to.  

 

Uten clipeus er Guds Mor en unnfanget skikkelse. Motivet med skive er annerledes. Tilføying av 

clipeus fører til rikere ikonografisk innhold. Clipeus er utformet som en evig ring eller kosmos 

hvor alle kreftene samles - en henvisning som man kjenner siden antikken. Ettersom ringen ikke 

har begynnelse eller slutt, symboliserer den evigheten. Man både atskiller og hever guddommen 

høyt opp fra den jordiske verden ved å vise guddommen i en sirkulær clipeus. Samtidig kan 

ringen være uttrykk for at Gud er evig. Det vil si at Gud har heller ikke en begynnelse eller slutt 

(Joh. 22:13). Dette fremgår også i bokstavene alfa og omega som vanligvis innskrevet i Kristi 

glorie. Alfa er det første bokstaven i det greske alfabetet og omega er den siste. Disse bokstavene 

fremhever dermed at Kristus er den evige gud at han var, er og blir. Ved å vise barnet i clipeus 

fremhever man dermed det himmelske aspektet og det at Maria er mor til universets konge. 

Clipeus formen ble også brukt (som jeg har nevn i kapitlene 3.2 og 4.1) som portrettform hos 

romerne. I dette kapittel vil jeg drøfte den kristne idékomplekset rundt clipeus formen. Denne 

formen, brukt i Blacherniotissa-ikonen, fremhever ikonens symbolske sentrum.  

 

Kutkovoj160 skriver at fremheving av det brede gullbånd rundt medaljongen viser til at ”lyset” 

(lik Jesus) ”er kommet til verden.” (Johs. 3:19) For eksempel tolker man Novgorod legenden slik 

at i det ikonen snur seg fra Suzdal-fienden, så mister fienden lyset. Merk den brede kanten rundt 

medaljongen i Znamenie ikonen (figur nr. 3). Denne kanten tolkes som den guddommelige 

energien eller som både lys og nåde. 

 

Forbildet til clipeus eller den runde formen i den kristne kunst, kan spores til Eukaristien eller 

                                                 
160 Kutkovoj, 2007, s. 3. 
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nattverden-brød. Natalija Seffer påpeker at dette brødet har alltid vært rundt.161 Bekreftelse på det 

finnes i de malte fortellinger i katakombene.162  I den russisk-ortodokse kirke er nattverden brødet 

(prosfora på gresk) bestående av to samlet i en ring: det verdslige brødet nederst og det 

himmelske brødet øverst. Disse to ringene symboliserer Guds to naturer. Øvre ring av prosfora, 

symboliserer offerlam. Den ble laget av en prest i midten på et fat eller panagiarion i forbindelse 

med de hellige gavene de forberedte. (Utsmykning av panagiarion vil jeg drøfte i neste kapittel.) 

 

Under eukaristiens-bønn løfter presten hendene opp i bønn og ber for den Hellige Ånds nåde. Så 

velsigner presten de hellige gavene. Prosfora hvor ifra presten tar seinere ”Lammet” 

symboliserer ”rommet” i Guds Mor. Dermed er skjoldet med fremstilling av Immanuel foran 

Guds Mor bryst gitt en liturgisk betydning for dette motivet. Immanuel - det himmelske brødet, 

som symboliserer Kristi sitt legeme, er et offerlam på skiven. Denne jordiske liturgi symboliserer 

at man tar på et vis del i den himmelske liturgis tilbedelse av Lammet. 

 

 I Blacherniotissa-motivet har Guds Mor løftende hender samme funksjon som prestens hender - 

da han ber om den Hellige Ånds nåde. Gesten (løftende hender) kobles til offeret og er ett uttrykk 

for selve bønnen.163 

 

Teologisk begrunnelse for denne liturgien finner man i Det nye Testamente (Johs. 6:51) hvor 

Jesus sier:  

”Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød, skal 

leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi, er mitt legeme som jeg gir til liv for verden.” 

 

Selve nattverden kan man spore tilbake til den tiden man begynte å danne den kristne liturgi og 

til den kristne dødskult. Man hadde en tradisjon om å ha et minnemåltid ved gravene i den 

hedenske verden hvor man tok vin og brød med til graven. Gravsteinen hadde samme funksjon 

som alterbord.  

 

                                                 
161 Seffer, 1967, s. 79. 
162 Denne type fremstillinger finnes for eksempel Callixtus katakombene (ca. 200). 
163 Seffer, 1967, s. 80. 
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Yrjö Hirn påstår at når de første offentlige kirkene oppstår, så tjener de samme steiner som 

dekket en martyr grav som alterbord. Arca´n (kiste) blir til en ara (bord).164 Dermed kan 

alterbordet oppfattes som både en grav og bord for sakramenter.165  

�
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Det greske navnet Panagia betyr den allhellige eller med andre ord den aller helligste som 

hierarkisk sett står over engler, erkeengler og alle levende vesener.166 Guds Mor kan dermed 

betraktes som den aller helligste etter Gud.  

 

Ved bruk av navnet Panagia referer man til Guds Mor Maria og samtidig til inkarnasjonen. 

Jomfru Maria var det første menneske som mottok Guds budskap fra engelen Gabriel. Under 

hendelsen ble hun overskygget av den Hellige Ånd som en bekreftelse på at Guds Ånd er tilstede.  

Paul Evdokimov gir en god teologisk forklaring på Maria som den hellige Panagia i kraft av 

denne hendelsen. Han skriver følgende: “If the Holly Spirit-Panagion-hypostasizes,167 

personalizes divine holiness, Mary is Panagia. She is personification of human sanctity.”168  

 

Siden Blacherniotissa-motivet var meget populær, ga det ikke opphav bare til andre ikoner, men 

også til utsmykning av kirkeinventar som panagiarion169 - et liturgisk fat ca. 5-15 cm i diameter, 

som ble benyttet til nattverdensbrødet. Dette fat var som hovedregel i metall, sjelden av stein, 

elfenben eller tre. Den ble ofte dekorert med Maria-orant motivet eller Maria-orant med Jesus-

barnet i medaljong det vil si identisk med Blacherniotissa.  

 

Et eksempel på en sånn prosfora- panagiarion finner man i et Xeropotamou-kloster i Mt. Athos. 

                                                 
164 Hirn, 1987, s. 24. 
165 Tradisjonen å samles ved gravene til messe eksisterer i de romerske katakomber fortsatt. Jeg har sett det selv i 
forbindelse med min studiereise til Roma i 2005. 
166 Prahl, 1987, s. 70. 
167 Hypostasis (gresk) – det ytre uttrykk for en persons indre vesen, til forskjell fra ousia (vesen, essens eller væren) 
som betegner en person eller en gjenstand sett innefra. Et uttrykk grekerne benyttet for å beskrive de tre (eksistens) 
formene som Guds vesen manifesterte seg i Faderen, Sønnen og Ånden. (definisjon hentet fra Amstrong, Karen, 
2002: Historien om Gud, Oslo: Gyldendal, s. 482.) 
168 Evdokimov, 2001, s. 168. 
169 For definisjon f.eks ODB, bind 3, 1991, s. 1566.   
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Den viser Guds Mor stående på en suppendaneum som orant med løftende armer (figur nr. 19). 

Foran Guds Mors bryst er en ovalformet medaljong med Immanuel i halvfigur. Hun står flankert 

av erkeenglene Gabriel og Michael. De er markert med hvert sitt navn over dem. De holder 

røkelse i høyre hånd og et stykke prosfora - brød knyttet i et klede i venstre hånd.  

 

Ioli Kalavrezou påpeker at Guds Mor er redskap for inkarnasjonen og omtaler denne panagiarion 

slik: “Here is a typical Byzantine parallelism of imagery and function: the panagiarion is the 

container of the eucharistic bread, while the Virgin is the container of the Christ who will be 

sacrificed.”170 

 

Over Guds Mor kan man lese tittelen Panagia. Guds Mor representasjon stemmer her overens 

med marmorikonen. Ikonografisk skjema her er helt likt med Blacherniotissa-motivet. Denne 

panagiarion er fra andre halvdel av 12. årh. det vil si samtidig med Blacherniotissa forekomst 

under tittelen Blacherniotissa. Tittelen Panagia på denne panagiarion viser at man ville 

fremheve at motivet viser Guds Mor sin posisjon som den aller helligste. Samtidig er dette en 

bekreftelse på at man brukte Panagia tittelen som navn på dette motivet i tillegg til 

Blacherniotissa-navnet.  

 

Til slutt vil jeg oppsummere at denne panagiarion viser en høytidelig, tilpasset for bruk i kirken 

scene. Den viser også at Blacherniotissa-motivet integreres i den ortodokse kirkens liturgi. Som 

en del av utsmykningen av panagiarion søker motivet å fylle en liturgisk funksjon i 

nattverdensliturgien og blir dermed en del av den. Av samme grunn bør dermed marmorikonen i 

Venezia oppfattes som uttrykk for den Østlige kirkens ortodoksi.  

 

                                                 
170 Ioli Kalavrezou i:”The Mother of God in Steatite” i:”Mother of God”, 2000, s. 190. 
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Ved tolkning av Blacherniotissa-motivet omtaler man ofte Maria, som rommer Guds sønn, for 

Platytera. Dette er nok fordi medaljongen hentyder til Jomfru Maria sin livmor hvor dette barnet 

skal vokse i. Det greske ordet Platytera (av for ”videre”) – betyr den rommelige. Navnet stammer 

fra den greske betegnelsen ”platytera ton ouranon,” og kan oversettes til ”den hvis kjøtt er gjort 

mer omfangsrik enn himmelen.”171 I Maria-hymnen av Basillios den store finner man følgende 

referanse: ”… slik var ditt fang hans tronstol og ditt morsliv var større enn himlene…”172 

 

Samtidig fremhever motivet Marias rolle i inkarnasjonen. Man bør merke seg at selve ordet 

inkarnasjon er utledet fra det latinske carnis og betyr kjøtt.173 Guds Mor blir på den måten Guds 

redskap i legemliggjørelse av Logos.  

 

I Blacherniotissa-motivet kan man se en slags guddommelig åpenbaring eller ”et tegn” på 

Frelsens gjenkomst i det man kan ”kikke” i selve Guds Mor indre og se barnet. 

 

Platytera-navnet får Blacherniotissa-motivet i det 17. årh..174  

 

7&,�'	���������������91��������(����1:�

Blacherniotissa-motivet kan også knyttes til empsychos graphe begrepet.  

 

Denne ny ikon stil oppstår i 11. årh. i den bysantinske Øst. Forfatteren Michael Psellos har brukt 

dette begrepet i sine tekster om korsfestelsen i 11. årh.. Derfor naturlig nok tolker Hans Belting 

begrepet som betegnelse på en naturalistisk billedtype som fremhever de menneskelige 

egenskaper og ekspressive følelser.175  

 

                                                 
171 Prahl, 1987, s. 70. 
172 Nes, 2000, s. 51.  
173 Sandvik, 2005, s. 86. 
174 Pentcheva, 2000, s. 37. 
175 Belting, 1996, ss. 261-96. 
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Pentcheva derimot fremhever at begrepet oppstår som følge av interessen for nyplatonisme og at 

det er en fysisk manifestasjon av den usynlige guddommelighet som ikke beror på noe 

malerstil.176 Hun mener videre at denne manifestasjon kan innebære en merkbar fysisk forandring 

(lukt, skifter farge el. lignende).  

 

Pencheva knytter sin hypotese til ”det vanlige under.” Hun mener nemlig at ikonen, som de fleste 

antar var en Nicopea-type ikon, blir forvandlet til en annen type ikon under ”det vanlige under” 

forløp. Pentcheva baserer sin påstand på Michael Psellos beskrivelse av ”det vanlige underet.” 

Han viser nemlig til en slags forandring i selve ikonen og at ikonen på et vis blir levende som om 

Jomfruen åpner sine armer for å omfavne folk i kirken og gi dem beskyttelse. Det usynlige frem 

til solnedgangen på fredagskvelden, blir synlig gjennom blafring av et silkeforheng foran ikonen. 

Guds Mor i ikonen, som holdt på medaljongen med begge hender (Nicopea-type), blir forvandlet 

til Blacherniotissa-type. I det hun åpner armene, forvandles hun til en orant type med en 

svevende medaljong. 

 

Begrepet empsychos graphe kan videre knyttes til alle representasjoner av Blacherniotissa-

motivet. Dette fordi motivet viser til guddommelig nærvær. Det er kun den Hellige Ånds 

tilstedeværelse som kan forklare, at medaljongen svever foran Jomfru Maria bryst tilsynelatende 

uten støtte.  

 

Samtidig er dette motivet et godt eksempel på empsychos graphe fordi den viser oss 

inkarnasjonens prosess. Den usynlige Gud blir synlig i dette motivet.177  

 

                                                 
176 Pentcheva, 2000, s. 41. 
177 Tankegang som støtter seg på Leo, biskop av Chalcedon, teologiske tekster. Se ellers Pentcheva, 2006, ss. 152-
153-154. 
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Blacherniotissa-motivet er kjent i den moderne vitenskap under Episkepsis navn. Dette begrepet i 

følge Pentcheva betegner både visitasjon (besøk) og beskyttelse.178  Med visitasjon mener hun 

Bebudelse eller engelen Gabriel besøk hos Maria. Beskow derimot mener at navnet, eller selve 

ordet episkepsis, tilsvarer visitatio (lat.) eller Marias besøk hos Elisabet (hvor både Maria og 

Elisabet var gravide) (Luk.1:39-56). Beskow knytter Episkepsis til beskyttelse under Marias 

kappe eller konseptet som tilsvarer samme konsept som jeg har allerede beskrevet i kapittel 

5.1.179  

 

I selve Bysants hadde man ikke noe bestemt begrep for denne billedtypen.180  Det tidligste navn 

som nevnes i forbindelse med denne billedtype er Blacherniotissa og (Panagiotissa) Panagia 

hvor begge er eksempler fra slutten av 11. årh.. Begrepet Episkepsis ble brukt opprinnelig om en 

annen billedtype uten medaljong hvor Maria hold barnet foran seg. Det er først i 13. årh. at dette 

begrep ble brukt om ikonografisk type som viste Maria med en svevende medaljong.  

 

Hos Pentcheva finner man to eksempler på motivet - et fra 11. årh. hvor Guds Mor vises i 

helfigur og hvor hun holder barnet foran seg med begge hendene. Det andre eksempel fra 13. årh. 

viser henne i halvfigur holdende barnet på sin høyre arm. Det vil si to ganske forskjellige 

ikonografisk sett ikoner.181 Hos Kondakov finner man et annet eksempel fra ca. 13-14. årh. som 

viser Guds Mor sittende på en trone med Jesus barnet på fanget. Det vil si en tredje type.  

 

Man bør også merke seg at det fantes en ikon som ble kalt Episkepsis i Blachernai-kirken. Den 

bysantinske seremoniboken fra 10. årh. nevner den (se kapittel 4.4). Denne ikonen befant seg i 

den Hellige Soros. Jeg antar at dette var ikonen som knyttes til ”det vanlige under” - mest 

sannsynlig Nicopea-ikonen. Dermed er den en fjerde type ikon. I denne ikonen holder Guds Mor 

clipeus med begge hendene. Merk at denne type fremstilling antyder ikke graviditet.  
                                                 
178 Pentcheva, 2006, s. 146. (Jeg synes selv at det er veldig få kunsthistorikere som nevner begrepet episkepsis ved 
beskrivelse av dette motivet.)  
179 Beskow, 1991, ss. 59-60.  
180 Pentcheva, 2006, s. 146. 
181 Bildene finnes i Pencheva, 2006, s. 179. 
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Det kan tenkes at grunnen til at Blacherniotissa-motivet seinere ble kalt Episkepsis, var at den 

befant seg i den samme kirken som overnevnte Episkepsis- ikonen. Det var en viss tendens til å 

kalle alle ikonene for Blacherniotissa fordi de befant seg i Blachernai-kirken. På samme måte 

kunne man nok overføre begrepet Episkepsis til andre ikoner som befant seg i samme kirken. Det 

kan også tenkes at man først knytter begrepet kun til beskyttelse. Seinere, som følge av at kirken 

har fått en ny type ikon med et ikonografisk skjema som antyder graviditet (en svevende 

medaljong tilføyelse), utvider man begrepets betydning til visitasjonen. 

 

 

8. Oppsummering av resultatene i undersøkelsen og drøftning 

Motivet står i relasjon til den tidligere kunsten. Det er mange elementer som ble overført fra 

antikken og den hedenske kunst, samt fra kristne motiver.  

 

Videre er det slik at det er flere av Marias ærestitler som knytter seg til motivet. Jeg har nevnt 

følgende i oppgaven: Panagia (den allhellige), Platytera (den som er større enn himlene), 

Theotokos (Gudfødersken).  

 

Blacherniotissa (etter Blachernai-kirken) og Znamenie (jærtegn) er derimot mer folkelige navn 

som troende identifiserer mest med dette motivet og som brukes som titler på ikonene med disse 

motivene. Videre er det flere begreper: empsychos grape (”levende bilde”), Episkepsis 

(visitasjon, beskyttelse) som brukes av kunsthistorikere om motivet.  

 

Jeg kan også resonere slik at som følge av at marmorikonen samtidig var en fontene, kan det 

knyttes en enorm mengde tolkninger til denne vannkilden og til selve ikonen. Guds Mor i ikonen 

representerte beskyttelse. Dermed fikk vannet, som strømmet fra hennes hender, mirakuløse 

egenskaper. Man regnet blant annet vannet som helbredende, livgivende og rensende. 

 

Motivet forbindes også med mange metaforer om Guds Mor. Disse er relevante ved tolkningen 

av dette motivet. Hun sammenlignes blant annet med ”den forseglende kilde” og ”den urokkelige 

vegg.”   
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Guds Mor regnes også som bindeleddet mellom himmel og jord, og mellom Det gamle og Det 

nye Testamente. Hun er også selveste Ecclesia - en allegorisk fremstilling av Kirken. Denne 

representerende rolle kommer godt til uttrykk i marmorikonen. 

 

Videre bruker man dette motivet i kirkene på liturgiske gjenstander som panagiarion i 

forbindelse med nattverden. Motivet blir derfor en naturlig del av kirkeutsmykningen som brukes 

i den liturgiske sammenheng ved gudstjenesten. Den inkarnerte Gud fremstilt i motivet blir 

”levende” gjennom eukaristien. Kristi legeme i form av brød blir lagt på panagiarion for å 

illustrere nattverdens sakrament. 

 

Jeg tok også med noen legender om selve ikonen og om Marias åpenbaring i Blachernai-kirken. 

Disse legendene forteller oss om at Maria både kan bringe seieren til byen og at hun har en enorm 

beskyttelseskraft.  

 

9. Konklusjon 

I min oppgave har jeg presentert mange forskjellige begreper og tolkninger som knytter seg til 

motivet. Ingen av disse er tatt alene og hver for seg og kan ikke anses som det eneste rette for 

tolkningen av dette motivet. Hensikten var å kaste lys over forskjellige tilnærmings aspekter og 

samtidig fremheve marmorikonens tilhørighet til Blachernai-kirken.  

 

Jeg tok for meg en russisk ikon fordi den viser at marmorikonen hører til samme ikonografiske 

kategori. De presenterer samme motiv som baserer seg på inkarnasjonens mysterium eller med 

andre ord på det sentrale dogmet i ortodoks kristendom.  

 

Det er videre slik at ikonografisk skjema i marmorikonen av de fleste forbindes med 

Blacherniotissa-motivet. Derfor kan ikonen like gjerne kalles Blacherniotissa. Avbildning av 

Blacherniotissa-motivet både i mynt og segl tyder på at det ikonografiske skjema stemmer 

overens med marmorikonen. En stor mengde av mynt og segl med representasjon av 

Blacherniotissa-motivet (som er bevart helt til våre dager), antyder at motivet var mest utbredt i 
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11. årh.. Denne populariteten kan nok forklares med det at fantes en kultikon i Blachernai-kirken 

som Cyril Mango omtaler var ”the head and metropolis.”182 

 

Det er også slik at alle representasjoner av Blacherniotissa-motivet kan føres tilbake til sin 

opprinnelige kilde eller Blachernai-kirken. Samtidig har marmorikonen i Venezia noe mer enn de 

fleste ikoner med dette motivet som tyder på at den befant seg fysisk i Blachernai-kirken.  

 

For det første antyder det dype gullbelegget i ikonen at denne ble brukt av høytstående geistlige 

som kunne være keiserfamilien i Konstantinopel. For det andre er det ingen tvil om at ikonen er 

bysantinsk. For det tredje er det naturlig å anta at denne ikonen ble brukt i en av Konstantinopel 

sine kirker som hadde en hellig vannkilde. Dette fordi hullet i Guds Mors hender indikerer at 

denne kunne ha vært brukt som kombinasjon av ikon og fontene. Samt fordi at den opphøyde 

stemningen i ikonen antyder at vannet, som strømmet fra Guds Mors sine hender, måtte være 

mirakuløs. For det fjerde, så nevnes en tilsvarende marmorikon, mest sannsynlig orant, som ble 

brukt i den høytidelige seremonien Blachernai-kirken i den bysantinske seremoniboken fra 10. 

årh.. Beskrivelse av seremonien gir oss ikke en detaljert informasjon om ikonen. Naturlig nok har 

denne beskrivelsen fokus på selve seremonien og ikke på ikonen. Som jeg ser det, utelukker 

denne beskrivelsen ikke at denne ikonen kunne ha ikonografisk skjema som har mye felles med 

Venezia-ikonen. Beskrivelsen bekrefter til og med at det var flere elementer som var felles. På 

den måten bekrefter denne beskrivelsen at Venezia-ikonen skulle passe til den samme rensende 

vann tradisjon. Samtidig antyder denne beskrivelsen at denne ikonen kunne være en av de 

ikonene som ble brukt i det rituelle badeanlegg i denne kirken.  

 

Med tanke på det som er oppsummert ovenfor, er det er rimelig å anta denne ikonen befant seg 

Blachernai-kirken. Jeg mener at selv om marmorikonen har fått en ny tittel fysisk hengende over 

seg, er dette fortsatt Blacherniotissa-motivet som har sitt opphav i Blachernai-kirken i 

Konstantinopel. 

 

                                                 
182 Mango i: “Mother of God,” 2000, s. 20. 
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Jeg vil videre fremheve at hypotesen om at ikonen hører til Blachernai-kirken ble introdusert av 

Nikodim Konadakov i 1915. Kondakov har introdusert ideen i tre setninger uten å legge stor vekt 

på den.  

 

Mitt bidrag i forhold til hans hypotese var å utvikle ideen videre, samt samle relevant informasjon 

om selve verket og verkets opprinnelige kontekst. Derfor foretok jeg meg to reiser. Den ene 

reisen var til Istanbul for å se på hva som er igjen av Blachernai-kirken. Den andre reisen til 

Venezia foretok jeg for å se på selve verket og gi en grundig analyse av det. Jeg mener at det var 

helt umulig å få en forsvarlig analyse av ikonen ved å se på svart-hvitte illustrasjonene i 

fagbøkene. De to reisene hjalp meg til å få et bedre inntrykk av ikonen, og ga inspirasjon til 

ideene som etter min mening, belyser at denne ikonen hører til i ortodoks kontekst og mest 

sannsynlig til Blachernai-kirken.  
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